
На основу члана 79. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања 

("Службени гласник РС", бр. 72/09 и 52/11),  

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси  

Правилник о измени Правилника о наставном плану 

и програму за стицање образовања у трогодишњем и 

четворогодишњем трајању у стручној школи за 

подручје рада машинство и обрада метала 

Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник", 

бр. 9/2013 од 17.6.2013. године, ступио је на снагу 25.6.2013, а 

примењује се од школске 2013/2014.  

Члан 1. 

У Правилнику о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем 

и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада машинство и обрада 

метала ("Просветни гласник", бр. 3/93, 1/94, 3/95, 1/96, 8/96, 5/97, 20/97, 6/98, 8/98, 3/99, 

1/01, 9/02, 9/03, 22/04, 1/05, 7/05 и 12/06) део: "НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ 

ЗА ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ У ТРОГОДИШЊЕМ И ЧЕТВОРОГОДИШЊЕМ 

ОБРАЗОВАЊУ ЗА ПОДРУЧЈЕ РАДА МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА", 

поглављe: "НАСТАВНИ ПЛАНОВИ", одељак: "I. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ", пододељак: "Б. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ", "II. ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ 

ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА", "III. ФАКУЛТАТИВНИ ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА" и "ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНОГ ПЛАНА И 

ПРОГРАМА", наставни планови за образовне профиле у трогодишњем образовању: 

"МЕТАЛОСТРУГАР", "МЕТАЛОГЛОДАЧ", "МЕТАЛОБРУСАЧ", 

"МЕТАЛОБУШАЧ", "БРАВАР", "ЛИМАР", "АУТОЛИМАР", "ЗАВАРИВАЧ", 

"ИНСТАЛАТЕР", "МАШИНОБРАВАР", "МЕХАНИЧАР ХИДРАУЛИКЕ И 

ПНЕУМАТИКЕ", "АУТОМЕХАНИЧАР", "МЕХАНИЧАР ШИНСКИХ ВОЗИЛА", 

"МЕХАНИЧАР ПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ", "МЕХАНИЧАР РАДНИХ 

МАШИНА", "МЕХАНИЧАР ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА, "МЕХАНИЧАР 

ХИДРОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА", "МЕХАНИЧАР ГАСО И 

ПНЕУМОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА", "МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ 

ТЕХНИКЕ", "МЕХАНИЧАР УРЕЂАЈА ЗА МЕРЕЊЕ И РЕГУЛАЦИЈУ", "ПРЕЦИЗНИ 

МЕХАНИЧАР", "ЧАСОВНИЧАР", "МЕХАНИЧАР МЕДИЦИНСКЕ И 

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ", "МЕХАНИЧАР НУМЕРИЧКИ УПРАВЉАНИХ 

МАШИНА", "МЕХАНИЧАР - ОРУЖАР", "МЕТАЛОСТРУГАР НУМЕРИЧКИ 

УПРАВЉАНИХ МАШИНА", "МЕТАЛОГЛОДАЧ НУМЕРИЧКИ УПРАВЉАНИХ 

МАШИНА", "АЛАТНИЧАР", "МЕХАНИЧАР ОПТИКЕ", "БРОДОМОНТЕР" и 

"БРОДОМЕХАНИЧАР", замењују се новим наставним плановима, који су одштампани 

уз овај правилник и чине његов саставни део. 

 

 



Члан 2. 

У поглављу: "НАСТАВНИ ПРОГРАМИ ЗА ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ У 

ТРОГОДИШЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ, I. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ", одељак: 

"Б. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ": 

- пододељaк: "ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ ЗА СВЕ ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ", 

наставни програми предмета, замењују се новим наставним програмима предмета, који 

су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део; 

- пододељак: "ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ ЗА ВИШЕ ОБРАЗОВНИХ ПРОФИЛА", 

наставни програми предмета, замењују се новим наставним програмима предмета, који 

су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део; 

- пододељак: "ПРЕДМЕТИ СПЕЦИФИЧНИ ЗА ОБРАЗОВНE ПРОФИЛE", наставни 

програми предмета, замењују се новим наставним програмима предмета, који су 

одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део. 

Члан 3. 

У поглављу: "НАСТАВНИ ПЛАНОВИ", одељак: "I. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ", пододељак: "Б. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ", "II. ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ 

ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА", "III. ФАКУЛТАТИВНИ ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА" и "ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНОГ ПЛАНА И 

ПРОГРАМА", наставни планови за образовне профиле у четворогодишњем 

образовању: "МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР", "ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО 

УПРАВЉАЊЕ", "ПОГОНСКИ ТЕХНИЧАР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ", "ПОГОНСКИ 

ТЕХНИЧАР - МЕХАНИЧАР ЗА РАДНЕ МАШИНЕ", "МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА 

КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ", "ТЕХНИЧАР МАШИНСКЕ ЕНЕРГЕТИКЕ", 

"ТЕХНИЧАР ХИДРАУЛИКЕ И ПНЕУМАТИКЕ", "МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МЕРНЕ 

И РЕГУЛАЦИОНЕ ТЕХНИКЕ", "МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА", 

"ТЕХНИЧАР ОПТИКЕ", "ОПШТИ ТЕХНИЧАР", "ТЕХНИЧАР ЗА РОБОТИКУ", 

"БРОДОГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР" и "БРОДОМАШИНСКИ ТЕХНИЧАР", 

замењују се новим наставним плановима, који су одштампани уз овај правилник и чине 

његов саставни део. 

Члан 4. 

У поглављу: "НАСТАВНИ ПРОГРАМИ ЗА ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ У 

ЧЕТВОРОГОДИШЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ, I. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ", 

одељак: "Б. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ": 

- пододељак: "ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ ЗА СВЕ ИЛИ ВИШЕ ОБРАЗОВНИХ 

ПРОФИЛА", наставни програми предмета, замењују се новим наставним програмима 

предмета, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део; 

- пододељак: "ПРЕДМЕТИ СПЕЦИФИЧНИ ЗА ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ", наставни 

програми предмета, замењују се новим наставним програмима предмета, који су 

одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део. 



Члан 5. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Просветном 

гласнику", а примењиваће се од школске 2013/2014. године. 

Број 110-00-174/2012-03 

У Београду, 22. aприла 2013. године 

Министар 

проф. др Жарко Обрадовић, с.р 

 



НАСТАВНИ ПЛАНOВИ И ПРОГРАМИ ЗА ОБРАЗОВНЕ
ПРОФИЛЕ У ТРОГОДИШЊЕМ И ЧЕТВОРОГОДИШЊЕМ

ОБРАЗОВАЊУ ЗА ПОДРУЧЈЕ РАДА МАШИНСТВО
И ОБРАДА МЕТАЛА

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ
Подручје рада: МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
А) ЗА ТРО ГО ДИ ШЊЕ ОБРА ЗОВ НЕ ПРО ФИ ЛЕ
1. Металостругар (за ни ма ње: ме та ло стру гар)
2. Металоглодач (за ни ма ње: ме та ло гло дач)
3. Металобрусач (за ни ма ње: ме та ло бру сач, оштрач ала та)
4. Металобушач (за ни ма ње: ме та ло бу шач)
5. Бравар (за ни ма ње: бра вар, бро до бра вар, мон тер ме тал них 

кон струк ци ја, из ра ђи вач ме тал них за нат ских про из во да)
6. Лимар (за ни ма ње: /уни вер зал ни/ ли мар)
7. Аутолимар (за ни ма ње: /уни вер зал ни/ ауто ли мар)
8. Заваривач (за ни ма ње: елек тро за ва ри вач, за ва ри вач – ре зач 

га сом, уни вер зал ни за ва ри вач)
9. Инсталатер (за ни ма ње: мон тер це во во да, во до ин ста ла тер, 

ин ста ла тер гре ја ња, ин ста ла тер кли ма ти за ци ја)
10. Машинобравар (за ни ма ње: мон тер алат них ма ши на, ме

ха ни чар алат них ма ши на)
11. Механичар хидраулике и пнеуматике (за ни ма ње: мон

тер уре ђа ја хи дра у ли ке и пне у ма ти ке, /сер ви сни/ ме ха ни чар уре ђа
ја хи дра у ли ке и пне у ма ти ке)

12. Аутомеханичар (за ни ма ње: мон тер друм ских во зи ла, мон тер 
мо то ра са уну тра шњим са го ре ва њем, мо томе ха ни чар, ауто ме ха ни чар)

13. Механичар шинских возила (за ни ма ње: мон тер шин
ских во зи ла: /сер ви сни/ ме ха ни чар шин ских во зи ла)

14. Механичар привредне механизације (за ни ма ње: мон тер 
гра ђе вин ских и ру дар ских ма ши на, /сер ви сни/ ме ха ни чар гра ђе вин
ских ма ши на, /сер ви сни/ ме ха ни чар ру дар ских ма ши на, мон тер по љо
при вред них ма ши на, /сер ви сни/ ме ха ни чар по љо при вред них ма ши на)

15. Механичар радних машина (за ни ма ње: ме ха ни чар тек
стил них ма ши на, ме ха ни чар ма ши на пре храм бе не про из вод ње, ме ха
ни чар ма ши на ду ван ске про из вод ње, ме ха ни чар гра фич ких ма ши на)

16. Механичар термоенергетских постројења (за ни ма ње: 
мон тер тер мо е нер гет ских по стро је ња, ма ши ни ста тер мо е нер гет
ских по стро је ња, ме ха ни чар ло жи шних и ди мо вод них уре ђа ја, ме
ха ни чар тер мо е нер гет ских по стро је ња)

17. Механичар хидроенергетских постројења (за ни ма ње: 
мон тер хи дро е нер гет ских по стро је ња, ма ши ни ста хи дро е нер гет ских 
по стро је ња, ме ха ни чар хи дро е нер гет ских по стро је ња, ма ши ни ста хи
дро е нер гет ских по стро је ња, ме ха ни чар хи дро е нер гет ских по стро је ња)

18. Механичар гасо и пнеумоенергетских постројења (за
ни ма ње: мон тер га са и пне у мо е нер гет ских по стро је ња, ма ши ни ста 
га со и пне у мо е нер гет ских по стро је ња, ма ши ни ста га сне ста ни це, 
ма ши ни ста ком пре сор ске ста ни це, ме ха ни чар га со и и пне у мо е
нер гет ских по стро је ња)

19. Механичар грејнеирасхладне технике (за ни ма ње: /сер ви сни/ 
ме ха ни чар рас хлад них уре ђа ја, ме ха ни чар тер мо тех нич ких по стро је ња)

20. Механичар уређаја за мерење и регулацију (за ни ма ње: 
/сер ви сни/ ме ха ни чар уре ђа ја за ме ре ње и ре гу ла ци ју)

21. Прецизни механичар (за ни ма ње: /сер ви сни/ пре ци зни 
ме ха ни чар)

22. Часовничар (за ни ма ње: /сер ви сни/ ча сов ни чар)
23. Механичар медицинске и лабораторијске опреме (за

ни ма ње: ме ха ни чар ме ди цин ске и ла бо ра то риј ске опре ме)
24. Механичар нумерички управљаних машина (за ни ма

ње: ма шин ски ме ха ни чар)
25. Механичар – оружар (за ни ма ње: ме ха ни чар за ар ти ље

риј ска ору ђа)
26. Металостругар нумерички управљаних машина (за

ни ма ње: об ра ђи вач ме та ла на стру гу са ну ме рич ким упра вља њем)
27. Металоглодач нумерички управљаних машина (за ни

ма ње: об ра ђи вач ме та ла на гло да ли ци са ну ме рич ким упра вља њем)
28. Алатничар (за ни ма ње: алат ни чар, ме та ло мо де лар, гра вер)
29. Механичар оптике (за ни ма ње: /сер ви сни/ ме ха ни чар оп ти ке)
30. Бродомонтер (за ни ма ње: бро до мон тер, бро до ске лар, бро

до тра сер, мон тер брод ских ма ши на, /сер ви сни/ бро до ме ха ни чар)
31. Бродомеханичар (за ни ма ње: мон тер брод ских ма ши на, /

сер ви сни/ бро до ме ха ни чар)

Б) ЗА ЧЕ ТВО РО ГО ДИ ШЊЕ ОБРА ЗО ВА ЊЕ
1. Машински техничар (за ни ма ње: опе ра тор кон стру и са ња 

ала та и при бо ра, опе ра тер кон стру и са ња ма шин ских еле ме на та, 
опе ра тер тех но ло ги је об ра де ме та ла, опе ра тер пла ни ра ња и тер ми
ни ра ња об ра де ме та ла)

2. Техничар за компјутерско управљање (за ни ма ње: тех ни
чар об ра де ме та ла на ком пју тер ским упра вља ним ма ши на ма)

3. Погонски техничар машинске обраде (за ни ма ње: уни
вер зал ни ме та ло стру гар, уни вер зал ни ме та ло гло дач, уни вер зал ни 
ме та ло бру сач, ме та ло бу шач – гло дач)

4. Погонски техничар – механичар за радне машине (за ни
ма ње: сер ви сни ма шин ски тех ни чар, уни вер зал ни ма шин ски мон
тер, сер ви сни ме ха ни чар алат них ма ши на, опе ра тер тех но ло ги је 
одр жа ва ња алат них ма ши на)

5. Машински техничар за компјутерско конструисање (за
ни ма ње: тех ни чар – кон струк тор, тех ни чар кон стру и са ња ма шин
ских еле ме на та)

6. Техничар машинске енергетике (за ни ма ње: опе ра тер тех
но ло ги је про из вод ње и одр жа ва ња енер гет ских ма ши на и по стро
је ња, опе ра тер тех но ло ги је про из вод ње и одр жа ва ња тер мо тех
нич ких ма ши на и по стро је ња, опе ра тер тех но ло ги је про из вод ње и 
одр жа ва ња хи дро тех нич ких ма ши на и по стро је ња)

7. Техничар хидраулике и пнеуматике (за ни ма ње: сер ви сни 
ме ха ни чар за уре ђа је хи дра у ли ке и пне у ма ти ке)

8. Машински техничар мерне и регулационе технике (за ни
ма ње: тех но лог про из вод ње и одр жа ва ња ма ши на и уре ђа ја пре ци
зне тех ни ке, тех но лог про из вод ње и одр жа ва ња про це сних ма ши на и 
по стро је ња, сер ви сни ме ха ни чар за уре ђа је за ме ре ње и ре гу ла ци ју)

9. Машински техничар моторних возила (за ни ма ње: /сер
ви сни/ ауто ме ха ни чар, /сер ви сни/ мо то ме ха ни чар)

10. Техничар оптике (за ни ма ње: оп ти чар)
11. Општи техничар (тех нич ко)
12. Техничар за роботику (за ни ма ње: тех нич ко)
13. Бродограђевински техничар (за ни ма ње: опе ра тер кон

стру и са ња пло ви ла, опе ра тер тех но ло ги је град ње пло ви ла)
14. Бродомашински техничар (за ни ма ње: бро до ма шин ски 

опе ра тер, опе ра тер тех но ло ги је про из вод ње и одр жа ва ња брод ских 
ма ши на, ма ши ни ста пло вид бе)

ОБРАЗОВНИПРОФИЛИ У ТРОГОДИШЊЕМОБРАЗОВАЊУ
1. Ме та ло стру гар
2. Ме та ло гло дач 
3. Ме та ло бру сач 
4. Ме та ло бу шач 
5. Бра вар 
6. Ли мар 
7. Ауто ли мар 
8. За ва ри вач 
9. Ин ста ла тер 
10. Ма ши но бра вар 
11. Ме ха ни чар хи дра у ли ке и пне у ма ти ке 
12. Ауто ме ха ни чар 
13. Ме ха ни чар шин ских во зи ла 
14. Ме ха ни чар при вред не ме ха ни за ци је 
15. Ме ха ни чар рад них ма ши на 
16. Ме ха ни чар тер мо е нер гет ских по стро је ња 
17. Ме ха ни чар хи дро е нер гет ских по стро је ња
18. Ме ха ни чар га со и пне у мо е нер гет ских по стро је ња 
19. Ме ха ни чар греј не и рас хлад не тех ни ке 
20. Ме ха ни чар уре ђа ја за ме ре ње и ре гу ла ци ју 
21. Пре ци зни ме ха ни чар 
22. Ча сов ни чар
23. Ме ха ни чар ме ди цин ске и ла бо ра то риј ске опре ме
24. Ме ха ни чар ну ме рич ки упра вља них ма ши на
25. Ме ха ни чар ору жар
26. Ме та ло стру гар ну ме рич ки упра вља них ма ши на 
27. Ме та ло гло дач ну ме рич ки упра вља них ма ши на 
28. Алат ни чар 
29. Ме ха ни чар оп ти ке
30. Бро до мон тер
31. Бро до ме ха ни чар 



























НАСТАВНИ ПРОГРАМИ ЗА ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ
У ТРОГОДИШЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ

I. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Б. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ ЗА СВЕ ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ

ХЕМИЈА ИМАШИНСКИМАТЕРИЈАЛИ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та хе ми ја и тех но ло ги ја ма те ри ја ла је:
– про ши ри ва ње и про ду бљи ва ње зна ња уче ни ка, на осно ву 

ода бра них на уч них са др жа ја струк ту ри суп стан ци и за ви сно сти 
осо би на суп стан це од струк ту ре;

– упо зна ва ње основ них пој мо ва из обла сти хе ми је нео п ход
них за да ље раз у ме ва ње и схва та ње са др жа ја о ма те ри ја ли ма ко ји 
се ко ри сте у ма шин ству. 

Задаци на ста ве пред ме та хе ми ја и тех но ло ги ја ма те ри ја ла су:
– упо зна ва ње осо би на тех нич ких ма те ри ја ла и мо гућ но сти 

њи хо ве при ме не у ма шин ству 
– сти ца ње нео п ход них зна ња о струк ту ри ма те ри ја ла, као и о 

ути ца ју струк ту ре на про ме не осо би не ма те ри ја ла;
– оспо со бља ва ње за пра ви лан и ра ци о на лан из бор ма те ри ја ла;
– упо зна ва ње на чи на озна ча ва ња по SRPSу ма шин ских ма

те ри ја ла;
– упо зна ва ње вр ста, осо би не и при ме не пла стич них ма са у 

ма шин ској ин ду стри ји;
– упо зна ва ње ком по зит них ма те ри ја ла, њи хо вог са ста ва, осо

би не и при ме не у ма шин ској ин ду стри ји;
– упо зна ва ње осо би не, вр сте и при ме не го ри ва, ма зи ва и по

моћ них ма те ри ја ла;
– оспо со бља ва ње уче ни ка да ко ри сти при руч ни ке, стан дар де, 

та бе ле и дру ге вр сте струч них тек сто ва.

ПР ВИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

ОСНОВ НИ ХЕ МИЈ СКИ ПОЈ МО ВИ (2)

Ма те ри ја. Сме ше. Је ди ње ња. Еле мен ти. Хе миј ски сим бо ли, 
фор му ле и јед на чи не. Ре ла тив на атом ска и мо ле кул ска ма са.

СТРУК ТУ РА СУП СТАН ЦЕ(4)

Струк ту ра ато ма. Енер гет ски ни вои, под ни вои и атом ске ор
би та ле с и п. Прин цип ми ни му ма енер ги је. Пе ри од ни си стем. Ко
ва лент на ве за. Јон ска ве за.

РАС ТВО РИ И ЕЛЕК ТРИЧ НЕ ОСО БИ НЕ ВО ДЕ НИХ  
РАС ТВО РА (8) 

Рас тво ри. Рас тво ри елек тро ли та. Елек тро ли тич ка ди со ци
ја ци ја. Ки се ли не и ба зе. Ок си до ре дук ци о ни про це си – елек тро
хе миј ски низ еле ме на та. Хе миј ски из во ри елек трич не енер ги је. 
Елек тро ли за. Прак ти чан зна чај елек тро ли зе.

ПО ЛИ МЕ РИ (3)

До би ја ње по ли ме ра про це си ма по ли ме ри за ци је (по ли ви нил
хло рид) и про це си ма по ли кон ден за ци је (ба ке лит не смо ле).

УВОД У ТЕХ НО ЛО ГИ ЈУ МА ТЕ РИ ЈА ЛА (1) 

Зна чај, по де ла и вр сте ма шин ских ма те ри ја ла.

ОСО БИ НЕ МА ТЕ РИ ЈА ЛА (10)

Осо би не ма те ри ја ла у за ви сно сти од вр сте и хе миј ске ве зе. 
Фи зич ке осо би не: за пре мин ска ма са, тем пе ра ту ра то пље ња, елек
трич на и то плот на про во дљи вост, маг нет не осо би не ма те ри ја ла.

Ме ха нич ке осо би не ма те ри ја ла: чвр сто ћа, ела стич ност, пла
стич ност, твр до ћа, жи ла вост и за мор ма те ри ја ла. Ис пи ти ва ње ме
ха нич ких осо би на: ста тич ке и ди на мич ке чвр сто ће, твр до ће ста тич
ким и ди на мич ким деј ством си ле, жи ла вост и за мор ма те ри ја ла.

Тех но ло шке осо би не ма те ри ја ла: спо соб ност пла стич не об ра
де, спо соб ност ли ве ња, за ва ри ва ње, ле мље ња, спо соб ност за тер
мич ку об ра ду. Тех но ло шка ис пи ти ва ња ма те ри ја ла: ис пи ти ва ња 
ли ма ду бо ким из вла че њем, ис пи ти ва ње са ви ја њем, пре ви ја њем.

Ис пи ти ва ње ма те ри ја ла без ра за ра ња: маг не том, га ма и ренд
ген ским зра ци ма, ул тра зву ком.

Хе миј ске осо би не ма те ри ја ла. По јам на ста нак и вр сте ко ро зи
је. За шти та од ко ро зи је, на но ше ње пре ма за и пре вла ка.

СТРУК ТУ РА МЕ ТА ЛА И ЛЕ ГУ РА (9)

Аморф ни и кри стал ни ма те ри ја ли. Кри стал на гра ђа ма те ри
ја ла: куб на кри стал на ре шет ка (за пре мин ски и по вр шин ски цен
три ра на), хек са го нал на и те тра го нал на кри стал на ре шет ка. Про цес 
кри ста ли за ци је: раст, об лик и ве ли чи на кри стал них зр на. Кри стал
на ле гу ра: чврст рас твор, ме ха нич ка сме ша и хе миј ско је ди ње ње. 
Кри ста ли за ци ја ме та ла и ле гу ра: кри ве хла ђе ња и за гре ва ња ме
та ла и ле гу ра. Ди ја грам ста ња ле гу ра: чврст рас твор са пот пу ном 
рас твор љи во шћу ком по не на та (Ni – Cu); огра ни че ном рас твор љи
во шћу (Cu – Zn) и ле гу ра ме ха нич ка сме ша (Zn – Cd).

ТЕХ НИЧ КО ГВО ЖЂЕ (14) 

По јам тех нич ког гво жђа. Кри ва хла ђе ња и за гре ва ња хе миј
ски чи стог гво жђа уз об ја шње ње осо би на по ли морф них об ли ка 
овог ме та ла. Ди ја грам ста ња ле гу ра (Fе – Fе3С). До би ја ње си ро вог 
гво жђа. Вр сте си ро вог гво жђа. Ли ве на гво жђа. Осо би не, са став, 
при ме на и озна ча ва ње по SRPSу си вог ли ва, мо ди фи ко ва ног ли ва, 
мо ду лар ног ли ва, твр дог ли ва, ле ги ра ног ли ва и тем пер ли ва.

Че лик, ути цај стал них и ле ги ра ју ћих еле ме на та на осо би не 
че ли ка. Про из вод ња че ли ка (основ ни хе миј ски про цес пре ра де 
гво жђа ок си да ци јом без об ја шње ња по стро је ња и по је ди них по
сту па ка пре ра де). По де ла че ли ка. Озна ча ва ње че ли ка по SRPSу. 
Кла си фи ка ци ја пре ма на ме ни. Кон струк ци о ни угље нич ни и ле ги
ра ни че ли ци: вр сте, осо би не и при ме на. Че лич ни лив: вр сте, осо
би не и при ме на.

ОБО ЈЕ НИ МЕ ТА ЛИ (8)

Осо би не и при ме на ба кра, цин ка, алу ми ни ју ма и ти та на. Ле
гу ре обо је них ме та ла: по де ла, вр сте и озна ча ва ње. Ле гу ре ба кра: 
ме синг, брон за, цр ве ни ме тал (лив, но во сре бро и спе ци јал ни ме
синг). Ле гу ре алу ми ни ју ма за гње че ње и ли ве ње. Ле гу ре маг не зи
ју ма. Ле гу ре за кли зна ле жи шта. Твр де ле гу ре.

ПЛА СТИЧ НЕ МА СЕ (3)

До би ја ње, осо би не и по де ла. Пре ра да пла стич них ма са. Пла
стич не ма се за из ра ду кон струк ци о них еле ме на та: фе нол фор мал
де хид не, по ли е стер ске, по ли а мид не, по ли ви нил хло рид не, по ли ме
та кри ла та.

КОМ ПО ЗИТ НИ МА ТЕ РИ ЈА ЛИ (КОМ ПО ЗИ ТИ) (1) 

Ком по зит ни ма те ри ја ли на ба зи по ли е стер – ста кле но влак но, 
ке дар и др. Ути цај кон струк ци је ком по зит них ма те ри ја ла на фи
зич коме ха нич ке осо би не. При ме на ком по зит них ма те ри ја ла.

СТА КЛО (5)

Струк ту ра ста кла. Фи зич коме ха нич ке осо би не. Вр сте ста кла 
пре ма хе миј ском са ста ву. Рав но ста кло. Ста кле на влак на. Све тло во ди.

ПО ГОН СКИ МА ТЕ РИ ЈА ЛИ (4)

Го ри ва: по јам и по де ла. Са став го ри ва. Ка рак те ри сти ке го ри ва. 
Теч на го ри ва до би је на из наф те и дру гих си ро ви на. Ок тан ски и це
тан ски број го ри ва. Мо тор ни бен зин. Ди зел го ри ва. Га со ви та го ри ва.

Основ не ка рак те ри сти ке и при ме на.



ПО МОЋ НИ МА ТЕ РИ ЈА ЛИ (2)

Ма зи ва: осо би не, по де ла и вр сте. Теч на, по лу чвр ста и чвр ста.
Гу ма: са став, осо би не и при ме на. Зап тив ни ма те ри ја ли и ма

те ри ја ли за то плот ну и елек трич ну изо ла ци ју (осо би не и при ме на).

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

На став ни са др жа ји овог пред ме та кон ци пи ра ни су та ко да 
се на са мом по чет ку пре уво да у тех но ло ги ју ма те ри ја ла, об ра ђу
ју основ ни пој мо ви из оп ште, нео р ган ске и ор ган ске хе ми је, ко ји 
пред ста вља ју по ла зи ште за раз у ме ва ње са др жа ја ма шин ских ма те
ри ја ла. При то ме се тре ба осло ни ти на зна ње из хе ми је ко је уче ни
ци до но се из основ не шко ле.

При про у ча ва њу са др жа ја тех но ло ги је ма те ри ја ла тре ба пр
вен стве но утвр ди ти основ не раз ли ке и нај ва жни је ка рак те ри сти ке 
ма те ри ја ла ко ји се ко ри сте у ма ши но град њи.

Сам про грам са др жи три по гла вља уско ве за на за област хе
ми је. На по чет ку уче ни ци тре ба да схва те раз ли ку из ме ђу про стих 
и сло же них ма те ри ја ла, а на ро чи то да упо зна ју од ли ке еле ме на та и 
ка рак те ри сти ке две њи хо ве под гру пе: ме та ла и не ме та ла.

У сле де ћем по гла вљу тре ба обра ти ти по себ ну па жњу на ни
вое, под ни вое и ор би та ле уз об ја шње ње енер ги је. Тре ба да ти раз
ли ку у обра зо ва њу је ди ње ња са јон ском и ко ва лент ном ве зом.

При об ја шње њу рас тво ра по себ ну па жњу тре ба по све ти ти 
елек трич ној ди сци пли ни као и хе миј ским из во ри ма елек трич не 
енер ги је, јер оне има ју зна чај при об ја шње њу елек тро хе миј ске ко
ро зи је, ка рак те ри стич не ле гу ре.

При об ра ди по ли ме ра да ти раз ли ку у из град њи ма кро мо ле ку
ла са ли не ар ном и умре же ном струк ту ром у ди рект ној по ве за но сти 
са њи хо вим осо би на ма и при ме на ма.

У обла сти тех но ло ги је ма те ри ја ла про грам са др жи де сет по
гла вља. У пр вом по гла вљу ис та ћи по де лу и зна чај по је ди них вр ста 
ма те ри ја ла.

У по гла вљу ко је об у хва та осо би не ма те ри ја ла по себ ну па жњу 
по све ти ти ме ха нич ким осо би на ма и ако је мо гу ће, по мо ћу апа ра та, 
де мон стри ра ти сам на чин ис пи ти ва ња. Хе миј ским осо би на ма да ти 
не што ве ћи ак це нат, баш због на стан ка ко ро зи је, као стал ног пра
ти о ца ма шин ских ма те ри ја ла.

При об ра ди по гла вља струк ту ра ме та ла и ле гу ра де фи ни са
ти кри стал не и не кри стал не (аморф не) ма те ри је. Обра ти ти па жњу 
на ве ли чи ну и об лик мо но кри ста ла и по ли кри ста ла у за ви сно сти 
од осо би на ма те ри ја ла. Да ти основ ну раз ли ку из ме ђу чвр стог рас
тво ра и ме ха нич ке сме ше ле гу ра. Де фи ни са ти број фа за и про ме ну 
осо би на у за ви сно сти од са ста ва ле гу ре.

Са др жа је те мат ске це ли не тех нич ко гво жђе ре а ли зо ва ти та ко 
да уче ни ци схва те ути цај са ста ва на осо би не раз ли чи тих вр ста ли
ве ног гво жђа, као и њи хо ву нај ва жни ју при ме ну. Про цес до би ја ња 
гво жђа и че ли ка об ја сни ти без за ла же ња у те о риј ске осно ве хе ми
зма ових про це са да би уче ни ци лак ше схва ти ли њи хо ву раз ли ку.

Обра ти ти па жњу на струк ту ре пер лит и аусте нит као и на 
кри ста ле Fе3С, ка ко би уче ни ци уочи ли раз ли ку из ме ђу осо би на, 
при ме не и на чи на об ра де че ли ка. Обра ти ти па жњу на озна ча ва ње 
че ли ка по SRPSу.

При об ра ди те ме о алат ним и кон струк ци о ним че ли ци ма ука
за ти на њи хо ве од ли ке и по мо гућ ност при ме не у за ви сно сти од 
њи хо вог са ста ва и осо би на.

У об ра ди ле гу ра не тре ба ин си сти ра ти на про цен ти ма еле
ме на та већ са мо по ка рак те ри стич ним осо би на ма по је ди них вр ста 
ле гу ра и на њи хо вој при ме ни. Ра ди илу стра ци је да ти при ме ре обе
ле жа ва ња ле гу ра по ста ром и но вом стан дар ду SRPSа.

Пла стич не ма се, као по гла вље, не тре ба одво је но из у ча ва ти, 
већ га ве за ти за област по ли ме ра у хе ми ји.

При ре а ли зо ва њу те ме ком по зит ни ма те ри ја ли ука за ти на њи
хов по се бан зна чај у ма ши но град њи. Да ти осврт на њи хо ве основ
не осо би не ко је за ви се од са ста ва и кон струк ци је ком по зи та.

На став ну те му ста кло об ја сни ти и при том ис та ћи ње го ве фи
зич коме ха нич ке осо би не у скла ду са струк ту ром. Па жњу обра ти
ти н на из ра ду све тло во да.

При об ра ди са др жа ја о го ри ви ма об ра ди ти зна чај го ри ва и 
њи хо ву по де лу, а за тим обра ти ти ви ше па жње на теч на и га со ви
та го ри ва и њи хо ву при ме ну. Об ја сни ти по ја ву ок тан ског бро ја и 
ње гов зна чај.

По моћ ни ма те ри ја ли са др же две вр сте ра зно род них ма те ри
ја ла и то гу му и ма зи ва. Са др жа је о гу ми ве за ти за ма кро мо ле ку ле 
са тро ди мен зи о нал ном струк ту ром. Украт ко об ја сни ти њен са став, 
осо би не и при ме ну. При об ра ди да ти њи хов зна чај у са вла да ва њу 
тре ња.

При ме ре увек да ти из ма шин ске прак се и ука зи ва ти на зна
чај овог пред ме та за бо ље раз у ме ва ње са др жа ја струч них пред ме та 
ко ји сле де, а на ро чи то на са др жај тех но ло ги је об ра де.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен
та ци ју.

ТЕХНИЧКА ФИЗИКА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та тех нич ка фи зи ка је упо зна ва ње основ
них при род них по ја ва и схва та ње основ них за ко на на ко ји ма по чи
ва ки не ма ти ка, ди на ми ка, ме ха ни ка флу и да и тер мо ди на ми ка, као 
под ло га за раз у ме ва ње дру гих срод них ди сци пли на и њи хо ве при
ме не у ре ша ва њу про бле ма кон крет не ма шин ске прак се.

Задаци на ста ве пред ме та тех нич ка фи зи ка су:
– овла да ва ње пој мо ви ма и за ко ни то сти ма из обла сти ки не ма

ти ке, с по себ ним освр том на ки не ма ти ку алат них ма ши на и ме ха
ни за ма у ма шин ству;

– овла да ва ње пој мо ви ма и за ко ни то сти ма ди на ми ке (Њут но
ви за ко ни, рад, сна га, ме ха нич ка енер ги ја, сте пен ко ри сног деј ства 
и др.), са по себ ним освр том на њи хо ву при ме ну у ма шин ству;

– овла да ва ње пој мо ви ма и за ко ни то сти ма из обла сти ме ха ни
ке флу и да и тер мо ди на ми ке и њи хо вом при ме ном у ма шин ству.

ПР ВИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

КИ НЕ МА ТИ КА (26)

За да так и по де ла ки не ма ти ке. Кре та ње. Ре ал ност кре та ња. 
По ло жај тач ке у про сто ру (ре фе рент ни си стем). Јед но ли ко пра во
ли ниј ско кре та ње – бр зи на и пре ђе ни пут, ди ја грам v(t) и s(t). Про
мен љи во пра во ли ниј ско кре та ње, сред ња и тре нут на бр зи на. Сред
ње и тре нут но убр за ње. Ди ја грам a(t), v(t) и s(t) при јед но ли ком 
про мен љи вом пра во ли ниј ском кре та њу. Кри во ли ниј ско кре та ње. 
Јед но ли ко кру жно кре та ње. Про мен љи во кру жно кре та ње. Бр зи на, 
убр за ње. Уга о на бр зи на, уга о но убр за ње. Кре та ње код алат них ма
ши на. Ме ха ни зми: по јам и вр сте. Ме ха ни зми за пре тва ра ње пра
во ли ниј ског кре та ња и кру жно. Ку ли сни ме ха ни зам. Клип ни ме ха
ни зам.

Ме ха ни зам за пре тва ра ње јед ног кру жног кре та ња у дру го. 
Ре ме ни пре нос. Прост, сло жен и сте пе наст пре нос.



ДИ НА МИ КА (26)

За да так и по де ла ди на ми ке. Основ ни за ко ни кла сич не ди
на ми ке. При ме на Њут но вих за ко на. Ди на ми ка кру жног кре та ња 
тач ке. Цен три фу гал на си ла. Ди на ми ка обрт ног кре та ња (мо мент 
инер ци је, мо мент си ле, мо мент ко ли чи не кре та ња, за ко ни ди на ми
ке код обр та ња). По јам ме ха нич ког ра да. Рад зе мљи не те же. Рад 
си сте ма си ла. Гра фич ко пред ста вља ње ра да. Сна га, је ди ни це ме ре. 
Сте пен ко ри сног деј ства; по јам и на чин из ра чу на ва ња. Ме ха нич ка 
енер ги ја, по јам и вр сте. За кон о одр жа њу ме ха нич ке енер ги је. За
кон ки не тич ке енер ги је.

МЕ ХА НИ КА ФЛУ И ДА (12)

Основ на свој ства флу и да. Па ска лов за кон. Хи дра у лич на пре
са. Хи дро ста тич ки при ти сак. Основ на свој ства га со ва. Ат мос фер
ски при ти сак. Ба ро ме тар, БојлМа ри о тов за кон. Ма но ме три. Стру
ја ње флу и да. Бер ну ли је ва јед на чи на. Пум пе по јам и вр сте клип них 
и цен три фу гал них пум пи. Зуп ча сте пум пе. Ком пре со ри. Хи дра у
лич не ма ши не. Хи дро е нер гет ско по стро је ње. Во де не тур би не.

ТЕР МО ДИ НА МИ КА (10)

Основ ни пој мо ви тер мо ди на ми ке (тер мо ди на мич ки си стем, 
ста ње си сте ма, тер мо ди на мич ки про цес, по врат ни и не по врат ни 
про цес, кру жни про це си).

Пр ви прин цип тер мо ди на ми ке. Дру ги прин цип тер мо ди на
ми ке. То плот ни мо то ри. Пре но ше ње то пло те. Тер мо е нер гет ска по
стро је ња.

НА ЧИН ИЗ ВР ША ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

Тех нич ка фи зи ка, као на став ни пред мет пр вог раз ре да свих 
обра зов них про фи ла у тро го ди шњем обра зо ва њу кон ци пи ра на је 
та ко да об у хва та основ не те о риј ске по став ке че ти ри на уч не ди сци
пли не: ки не ма ти ке, ди на ми ке, ме ха ни ке флу и да и тер мо ди на ми ке. 
За јед но са са др жа ји ма ста ти ке и от пор но сти ма те ри ја ла, ко је пред
ста вља ју со лид ну осно ву за пра ће ње струч них те о риј ских пред ме
та и прак тич не на ста ве у ста ри јим раз ре ди ма.

Основ не пој мо ве из ових обла сти фи зи ке уче ни ци су упо зна
ли у основ ној шко ли због че га је увек по треб но об но ви ти оно гра
ди во на ко је ће се осло ни ти на став на те ма ко ја је пред ви ђе на за 
об ра ду.

При ли ком ре а ли за ци је на став них те ма тре ба ко ри сти ти зна
ња из ма те ма ти ке и ста ти ке са чи јим се са др жа ји ма у на ста ви мо ра 
оства ри ва ти стал на ко ре ла ци ја. На став не са др жа је об ра ђи ва ти та
ко да се увек има у ви ду ве за са кон крет ним са др жа ји ма струч них 
пред ме та у ста ри јим раз ре ди ма ра ди сти ца ња бо ље осно ве за њи
хо во пра ће ње.

При об ра ди са др жа ја из ки не ма ти ке тре ба во ди ти ра чу на 
да она с јед не стра не пред ста вља увод у ди на ми ку (де фи ни са ти 
основ не пој мо ве ки не ма ти ке ко ји су нео п ход ни за про у ча ва ње кре
та ње те ла под деј ством си ле), а са дру ге стра не да има прак ти чан 
зна чај при про у ча ва њу кре та ња ме ха ни за ма. На по чет ку, крат ко, 
об но ви ти пој мо ве ма те ри јал но сти све та, тј. пој мо ве о ма те ри ји, 
суп стан ци, те лу, об ли ци ма по сто ја ња ма те ри је (про стор и вре ме) и 
об ли ци ма кре та ња ма те ри је.

Ука за ти да је основ ни за да так ки не ма ти ке у то ме да се, зна
ју ћи за кон кре та ња ма те ри јал не тач ке или те ла, од ре де све ки не
мат ске ве ли чи не, ко је ка рак те ри шу, ка ко кре та ње те ла као це ли не, 
та ко и кре та ње сва ке ње го ве тач ке по себ но (пут, бр зи на и др.). Ис
та ћи зна чај ко ор ди нат ног си сте ма у про у ча ва њу кре та ња. Кре та ње 
де фи ни са ти ки не ма тич ки, тј. де фи ни са ти по ло жај тач ке или те ла у 
од но су на да ти ко ор ди нат ни си стем ре фе рен ци је у би ло ком тре
нут ку вре ме на.

За ко ни то сти ма јед но ли ког и про мен љи вог пра во ли ниј ског 
кре та ња да ти ак це нат и об ра ди ти их, уз гра фич ко при ка зи ва ње, та
ко да уче ни ци мо гу сте че на зна ња да при ме њу ју у ре ша ва њу ну ме
рич ких за да та ка. При то ме, за сва ку ки не мат ску ве ли чи ну, по ред 
је ди ни це, ука за ти на њен ска лар ни, од но сно век тор ски из раз.

За кри во ли ниј ско кре та ње на гла си ти, да се код кон стант ног 
ин тен зи те та бр зи не увек ме ња пра вац бр зи не па је сва ко кри во ли
ниј ско кре та ње и про мен љи во кре та ње. Про мен љи во кру жно кре
та ње тач ке да ти на ни воу ин фор ми са но сти. Де фи ни са ти уга о ну 
бр зи ну и уга о но убр за ње и да ти ве зу из ме ђу пе ри фер не и уга о не 
бр зи не.

При ре а ли за ци ји са др жа ја ди на ми ке ис та ћи ње не за дат ке: по
зна та су кре та ња, а тре ба од ре ди ти си ле ко је про из во де та кре та ња 
и по зна те су си ле, или си стем си ла, а тре ба од ре ди ти ка ква кре
та ња мо гу да про из ве ду. По де лу ди на ми ке де фи ни са ти као: ди на
ми ку ма те ри јал не тач ке, ди на ми ку си сте ма ма те ри јал них та ча ка и 
ди на ми ку кру тог те ла.

За ко ни ма ме ха ни ке да ти до вољ но про сто ра да их уче ни ци 
раз у ме ва ју и об ра ди ти их пре ма ре до сле ду: инер ци ја и ма са и за
кон инер ци је (пр ви Њут нов за кон), си ла (де фи ни ци ја), ко ли чи на 
кре та ња, за кон деј ства си ле, те жи на, за кон ак ци је и ре ак ци је, ре
ак тив но кре та ње. Уче ни ци тре ба да раз у ме ју при ме ну Њут но вих 
за ко на.

При из ла га њу ди на ми ке кру жног кре та ња тач ке из ве сти из
раз за цен три фу гал ну си лу, об ја сни ти ка да се ја вља и пот кре пи ти 
ра зним при ме ри ма. Да ти по се бан зна чај са др жа ји ма о ра ду, сна зи, 
енер ги ји и сте пе ну ко ри сног деј ства.

У по гла вљу ме ха ни ка флу и да, на по чет ку украт ко обра зло жи
ти свој ства теч но сти га со ва. Пре но ше ње при ти ска кроз теч но сти 
(Па ска лов за кон) об ра ди ти у об ли ку екс пе ри мен та, јер раз у ме ва ње 
овог за ко на омо гу ћа ва схва та ње хи дро ста тич ког при ти ска. Основ
на свој ства га са и ат мос фер ски при ти сак об ра ди ти на ни воу ин
фор ми са но сти. Об ра ди ти Бер ну ли је ве јед на чи не.

У по гла вљу тер мо ди на ми ка де фи ни са ти тер мо ди на мич ки 
си стем, ста ње си сте ма и об ја сни ти тер мо ди на мич ке про це се: по
врат ни, не по врат ни и кру жни про цес, на ни воу раз у ме ва ња. Пр ви 
прин цип тер мо ди на ми ке об ра ди ти у ужем об ли ку, тј. об ја сни ти 
пре тва ра ње ме ха нич ке енер ги је у то плот ну (Џу лов оглед). Дру ги 
прин цип тер мо ди на ми ке (усло ви по треб ни да се то плот на енер ги ја 
пре тво ри у ме ха нич ку) об ја сни ти при ме ри ма, а за тим га де фи ни
са ти.

Об ја сни ти рад пар них ма ши на, да ти и об ја сни ти из раз за из
ра чу на ва ње ко е фи ци је на та ко ри сног деј ства пар них ма ши на. Об ја
сни ти прин цип ра да мо то ра са уну тра шњим са го ре ва њем (че тво
ро такт ни мо тор).

Очи глед ност ових са др жа ја се оства ру је њи хо вом при ме ном 
у основ ним прин ци пи ма ра да ма ши на и у кре та њи ма кон крет них 
ме ха ни за ма. У ки не ма ти ци тре ба об ра ди ти основ на и по моћ на 
кре та ња стру га и гло да ли це и при ме ну основ них ки не мат ских ве
ли чи на код ме ха ни за ма. (Ре ци мо, ре ме ни пре нос са гле да ти са ки
не мат ског аспек та).

При ме ре те о риј ских по став ки ме ха ни ке флу и да тре ба об ра
ди ти на функ ци ји пум пе, ком пре со ра, хи дра у лич не ма ши не, хи
дро е нер гет ског по стро је ња и во де не тур би не. Ове на став не те ме 
тре ба об ра ди ти об ја шња ва њем њи хо вих прин ци па ра да и основ
них кон струк тив них ка рак те ри сти ка. Од про ра чу на тре ба ура ди ти 
ка па ци тет пум пи. 

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен
та ци ју.



ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на став ног пред ме та тех нич ко цр та ње је сти ца ње зна ња 
о прин ци пи ма тех нич ког цр та ња и ње го ве при ме не у ма шин ству.

Задаци на ста ве тех нич ког цр та ња су:
– оспо со бља ва ње уче ни ка за схва та ње про сто ра и про стор не 

пред ста ве ма шин ских де ло ва, скло по ва, ма ши на и по стро је ња;
– оспо со бља ва ње уче ни ка за чи та ње и раз у ме ва ње тех нич ке 

до ку мен та ци је, спо ра зу ме ва ње у про це су про из вод ње;
– раз ви ја ње осе ћа ја за пре ци зност и тач ност, уред ност, есте

ти ку и од го вор ност;
– раз ви ја ње ства ра лач ког од но са и од го вор но сти уче ни ка 

пре ма ра ду, као и ин те ре со ва ње за уса вр ша ва ње у овој обла сти.

ПР ВИ РАЗРЕД 
(0+3 ча са не дељ но, 111 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД У ТЕХ НИЧ КО ЦР ТА ЊЕ (1)

Ци ље ви и за да ци на ста ве на став ног пред ме та тех нич ко цр та
ње. Ма те ри јал и при бор за тех нич ко цр та ње, ру ко ва ње и одр жа ва ње.

2. СТАН ДАР ДИ И ЊИ ХО ВА ПРИ МЕ НА У МА ШИН СТВУ (9)

Стан дар ди за ци ја и стан дар ди. Кла си фи ка ци ја и озна ча ва ње 
срп ских стан дар да. Вр сте тех нич ких цр те жа. Фор ма ти тех нич ких 
цр те жа. Пре ви ја ње цр те жа. Раз ме ра. Ти по ви и де бљи не ли ни ја. 
Тех нич ко пи смо. За гла вља тех нич ких цр те жа. Са став ни це. Озна
ча ва ње цр те жа.

ГРА ФИЧ КИ РАД БРОЈ 1 (3)

3. ГЕ О МЕ ТРИЈ СКО ЦР ТА ЊЕ (12)

Основ не ге о ме триј ске кон струк ци је: цр та ње пра ве па ра лел не 
са да том пра вом. Цр та ње пра ве управ не на да ту пра ву. Си ме тра ла 
ду жи и угла. Де ље ње ду жи на (n) ме ђу соб но јед на ких де ло ва. Цр
та ње угло ва по мо ћу ше ста ра и тро у гло ва. Сло же не ли ни је: По ве зи
ва ње кра ко ва угла лу ком да тог по лу преч ни ка. По ве зи ва ње кру жни
це и пра ве лу ком да тог по лу преч ни ка. По ве зи ва ње две ју кру жни ца 
лу ком да тог по лу преч ни ка. Кон струк ци ја пра вил них по ли го на: По
де ла кру жни це на че ти ри и осам јед на ких де ло ва. По де ла кру жни
це на три и шест јед на ких де ло ва. По де ла кру жни це на пет и се дам 
јед на ких де ло ва. По де ла кру жни це на (n) јед на ких де ло ва. Кри ве 
ли ни је: Кон струк ци ја елип се, си ну со и де и Ар хи ме до ве спи ра ле.

4. ПРО ЈИ ЦИ РА ЊЕ (16)

Вр сте про ји ци ра ња. Пра во у гло про ји ци ра ње. Ори јен та ци ја у 
про сто ру, ква дран ти и ок тан ти. Про ји ци ра ње тач ке. Про ји ци ра ње 
ду жи (пра ве). Про ји ци ра ње ра ван ских ге о ме триј ских сли ка. Про
ји ци ра ње ге о ме триј ских те ла и њи хо ве мре же.

ГРА ФИЧ КИ РАД БРОЈ 2 (4)

5. АК СО НО МЕ ТРИЈ СКО ПРО ЈИ ЦИ РА ЊЕ (4)

Пра во у гла ак со но ме три ја. Изо ме три ја. Фрон тал на ко са ак со
но ме три ја.

6. ОСНО ВИ ТЕХ НИЧ КОГ ЦР ТА ЊА (24)

Пра во у гло про ји ци ра ње, по гле ди, из гле ди и њи хов рас по ред. 
Од ре ђи ва ње по треб ног бро ја из гле да. Пре се ци ма шин ских де ло ва: 
Оп шти по јам, ши фри ра ње и шра фи ра ње пре се ка. Пун пре сек, по
лу пре сек, за о кре ну ти пре сек, по преч ни пре сек, де ли мич ни пре сек 
и пре сек са ви ше па ра лел них рав ни. Пре ки ди и скра ће ња. Оста ла 
пра ви ла пред ста вља ња де ло ва и њи хо вих де та ља.

Ко ти ра ње: Основ на на че ла ко ти ра ња. Еле мен ти ко ти ра ња. 
Кот ни за вр ше ци и по чет на тач ка. Озна ча ва ње вред но сти ко та на 
цр те жу. Ко ти ра ње с об зи ром на кон струк циј ске зах те ве. Јед на ко 
уда ље ни де та љи. По на вља ње де та ља. За ко ше ња и упу шта ња. Та
бе лар но ко ти ра ње. Ко ти ра ње ко ну са и на ги ба. Из ме не и ис прав
ке. То ле ран ци је ду жи на и угло ва. То ле ран ци ја об ли ка и по ло жа
ја (основ ни слу ча је ви). То ле ран ци ја сло бод них ме ра. Озна ча ва ње 
ста ња по вр ши (ква ли тет об ра ђе не по вр ши не).

ГРА ФИЧ КИ РАД БРОЈ 3 (9)

7. ЦР ТА ЊЕ МА ШИН СКИХ ЕЛЕ МЕ НА ТА (8)

Ве зе ма шин ских еле ме на та. На вој не ве зе. Цр та ње, ко ти ра
ње и озна ча ва ње на во ја. Ви јак и на врт ка. Под ло шке. Ве зе кли ном. 
Упро шће но при ка зи ва ње за ва ре них спо је ва. Опру ге. Зуп ча сти пре
нос. Лан ча ни пре нос.

8. ИЗ РА ДА ЦР ТЕ ЖА МА ШИН СКИХ ДЕ ЛО ВА  
И СКЛО ПО ВА (12)

Ме ре ње и кон тро ла у ма шин ству. Ски ци ра ње ма шин ских де
ло ва – из ра да ски це. Из ра да цр те жа де та ља. Из ра да и раз ра да цр
те жа скло па. Чи та ње цр те жа. Ко пи ра ње и ар хи ви ра ње тех нич ке 
до ку мен та ци је.

ГРА ФИЧ КИ РАД БРОЈ 4 (9)

У то ку школ ске го ди не про грам пред ви ђа из ра ду че ти ри (4) 
гра фич ка ра да, од че га два у пр вом и два у дру гом по лу го ди шту. 
Гра фич ке ра до ве кон ци пи ра ти та ко да их уче ни ци мо гу за вр ши ти 
на ча со ви ма.

Пре по ру чу је се сле де ћи са др жај гра фич ких ра до ва:
Гра фич ки рад бр. 1 (3 ча са)
Ли ни је, упо тре ба ли ни ја, ру ко ва ње при бо ром (фор мат А4 –

ха мер хар ти ја).
Гра фич ки рад бр. 2 (4 ча са)
Про ји ци ра ње ге о ме триј ских те ла (два фор ма та А4, ха мер хар

ти ја).
Гра фич ки рад бр. 3 (9 ча со ва)
Пра во у гло про ји ци ра ње мо де ла (ма шин ских де ло ва) са при

ме ном пре се ка, ко ти ра ња, то ле ран ци ја: ме ра, по ло жа ја и об ли ка. 
Озна ча ва ња ква ли те та по вр ши – хра па во сти. Ура ди ти че ти ри мо
де ла од ко јих су три оме ђе на рав ним, ци лин дрич ним и ко нич ним 
по вр ши ма, а че твр ти на стао из обрт них те ла (че ти ри фор ма та А4, 
ха мер хар ти ја).

Гра фич ки рад бр. 4 (9 ча со ва)
Из ра да цр те жа че ти ри де та ља да тог скло па (че ти ри фор ма та 

А4, ха мер хар ти ја). Вре ме ис ко ри сти ти и за чи та ње цр те жа и тех
нич ке до ку мен та ци је.

НА ЧИН ИЗ ВР ША ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

а) Бит не ка рак те ри сти ке про гра ма
Про грам се за сни ва на прет по став ци да су уче ни ци у основ

ној шко ли сте кли основ на зна ња из обла сти пра во у глог про ји
ци ра ња и ко ти ра ња, што се ви ди из са др жа ја пред ме та тех нич ко 
обра зо ва ње. Та ко ђе се под ра зу ме ва да су уче ни ци упо зна ти са еле
мен тар ним ге о ме триј ским кон струк ци ја ма као и ге о ме триј ским те
ли ма из пред ме та ма те ма ти ка.

б) Ор га ни за ци ја на ста ве и ре а ли за ци ја про гра ма
Због спе ци фич но сти са др жа ја овог на став ног пред ме та за 

ње го во оства ри ва ње по треб на је учи о ни ца, са од го ва ра ју ћим бро
јем рад них ме ста (за сва ког уче ни ка по себ но рад но ме сто). Осим 
то га, учи о ни цу је нео п ход но опре ми ти од го ва ра ју ћим на став ним 
сред стви ма као што су: мо дел пра во у гле тро рав ни (ор то го нал ни 
три је дар), мо де ли за тех нич ко цр та ње, узор ци раз ли чи тих ма шин
ских де ло ва и скло по ва из про из вод ње, ком пле ти за тех нич ко цр та
ње, цр те жи де та ља и скло по ва из не по сред не про из вод ње, гра фо
фо ли је и зид не ше ме.



ц) Об ја шње ње про грам ских са др жа ја и струк ту ре про гра ма
Про грам је кон ци пи ран та ко да се на по чет ку уче ни ци оспо

со бе да пра вил но и ра ци о нал но ко ри сте и одр жа ва ју при бор за 
тех нич ко цр та ње и упо зна ју пра ви ла и стан дар де ко ји се ко ри сте у 
тех нич ком цр та њу. За тим, да из у ча ва ју ода бра на по гла вља из обла
сти про ји ци ра ња у оби му ко ји је по тре бан за успе шно са вла да ва ње 
гра ди ва из тех нич ког цр та ња.

Тех нич ко цр та ње као и дру ги на став ни пред ме ти тре ба да 
фор ми ра ју код уче ни ка зна ње, ве шти не и на ви ку ка ко за прак тич ну 
де лат ност у обла сти ма те ри јал не про из вод ње, та ко и за да ље обра
зо ва ње и са мо о бра зо ва ње.

С об зи ром да пред ста вља је зик тех ни ке, тех нич ко цр та ње има 
из у зе тан зна чај за схва та ње основ них за ко ни то сти са вре ме не про
из вод ње. Осим то га, тех нич ко цр та ње као на став ни пред мет до
при но си раз во ју ин те ре со ва ња за кон стру и са ње, мо де ли ра ње итд.

Уза јам на по ве за ност по је ди них пред ме та у на ста ви је нео п хо
дан услов успе шног пре да ва ња. Она је на ро чи то ва жна ка да је реч 
о тех нич ком цр та њу, прак тич ној на ста ви, ин фор ма ти ци и дру гим 
струч ним пред ме ти ма, по што се зна ња и ве шти не сте че на у јед ном 
пред ме ту ко ри сте и у дру гим пред ме ти ма.

Пре по ру чу је се да у ин те ре су ра ци о нал ног ко ри шће ња вре
ме на у на ста ви, уче ни ци код ку ће цр та ју оквир и за гла вље фор ма та 
за све гра фич ке ра до ве.

По ред на ве де них гра фич ких ра до ва, пре по ру чу је се и из ра да 
до ма ћих за да та ка на кон об ра де од го ва ра ју ћих на став них те ма. До
ма ће ра до ве уче ни ци ра де у све сци. На став ник је ду жан да кон тро
ли ше до ма ће ра до ве.

На став ник ра ди са уче ни ци ма фрон тал но, груп но и ин ди ви
ду ал но. При то ме да је упут ства оп штег и по себ ног зна ча ја за од
ре ђе ну на став ну је ди ни цу, од но сно те му. У то ку из ра де гра фич ких 
ра до ва на став ник са ве ти ма и упут стви ма пра ти про цес из ра де, 
што му омо гу ћу је да про ве ри и оце ни до стиг ну ти ни во ве шти на 
и зна ња. Гра фич ке ра до ве тре ба оце њи ва ти у при су ству уче ни ка и 
ука за ти му на уоче не гре шке.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

МЕХАНИКА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та ме ха ни ка је сти ца ње но вих и про ду
бље них зна ња ме ха ни ке, као фун да мен тал не тех нич ке на у ке, ра
ди ту ма че ња по ја ва и ме ха нич ких за ко ни то сти у при ро ди и њи хо ве 
при ме не у прак си и сва ко днев ном жи во ту и као под ло ге за са вла
да ва ње и раз у ме ва ње дру гих струч них пред ме та.

Задаци на ста ве пред ме та ме ха ни ка су:
– сти ца ње зна ња о ме то да ма и по ступ ци ма ре ша ва ња про бле

ма у тех ни ци;
– сти ца ње зна ња о ак си о ма ма ста ти ке, си сте ма си ла у рав ни и 

усло ви ма рав но те же, те жи шту и ра ван ским но са чи ма;
– сти ца ње зна ња о на пон ским ста њи ма у ма те ри ја лу и де фор

ма ци ја ма ко је она иза зи ва ју;
– сти ца ње зна ња о тех нич ком ре ша ва њу про бле ма ста ти ке и 

от пор но сти ма те ри ја ла;
– раз ви ја ње ло гич ког ми шље ња и ра су ђи ва ња и си сте ма тич

но сти у ре ша ва њу тех нич ких про бле ма.

ПР ВИ РАЗ РЕД  
(3 ча са не дељ но, 111 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

СТА ТИ КА (57)

1. УВОД (1)

За да ци, зна чај, по де ла и при ме на ме ха ни ке у прак си

2. ОСНОВ НИ ПОЈ МО ВИ И АК СИ О МЕ СТА ТИ КЕ (2)

По јам и по де ла си ла, гра фич ко пред ста вља ње си ле. Ак си о ме 
ста ти ке. Ве зе, ре ак ци је ве за и ак си о ме о ве за ма.

3. СИ СТЕМ СУ ЧЕ ЉЕ НИХ СИ ЛА У РАВ НИ 

Гра фич ке ме то де сла га ња си ла, гра фич ки усло ви рав но те же 
си сте ма су че ље них си ла. Усло ви рав но те же три си ле. Гра фич ке 
ме то де раз ла га ња оп ште и две ком по нен те. Про јек ци је си ле на ко
ор ди нат не осе пра ви ло про јек ци је.

Ана ли тич ки на чин пред ста вља ња и сла га ња си ла. Ана ли тич
ки усло ви рав но те же си сте ма су че ље них си ла. Мо мент си ле за тач
ку. Ва ри њо но ва те о ре ма о мо мен ту ре зул тан те.

4. СИ СТЕМ ПРО ИЗ ВОЉ НИХ СИ ЛА У РАВ НИ (13)

Сла га ње две па ра лел не си ле, раз ла га ње си ле на две па ра лел
не ком по нен те. Спрег и мо мент спре га, усло ви рав но те же спре го
ва. Сла га ње си ле и спре га, ре дук ци ја си ле на да ту тач ку. (Ре дук ци
ја про из вољ ног ра ван ског си сте ма си ла на тач ку, глав ни век тор и 
глав ни мо мент.

Од ре ђи ва ње ре зул тан те ра ван ског си сте ма си ла.
Ве ри жни по ли гон. Гра фич ко од ре ђи ва ње ре зул тан те си сте ма 

ра ван ских си ла. Раз ла га ње си ле у две па ра лел не ком по нен те (гра
фич ка ме то да).

5. ЦЕН ТАР (СРЕ ДИ ШТЕ) МА СА (8)

Сре ди ште си сте ма па ра лел них си ла, по јам те жи шта те ла. Од
ре ђи ва ње те жи шта хо мо ге ног те ла, хо мо ге не фи гу ре и хо мо ге не 
ли ни је. Те жи шне ду жи лу ка и сло же не ли ни је. Те жи ште па ра ле ло
гра ма, тро у гла, кру жног исеч ка и сло же не рав не фи гу ре. Те жи ште 
при зме, ваљ ка, пи ра ми де, ку пе, лоп те, по лу лоп те и сло же них те ла. 
Па посГулдановa теоремa.

6. РА ВАН СКИ НО СА ЧИ (18)

Вр сте но са ча, вр сте оп те ре ће ња, ста тич ки од ре ђе ни ра ван ски 
пу ни но са чи. Од ре ђи ва ње ре ак ци ја ве за гра фич ки и ана ли тич ки 
код пу них ра ван ских но са ча оп те ре ће них вер ти кал ним, ко сим и 
екс цен трич ним кон цен три са ним си ла ма, кон ти ну ал ним рав но мер
ним оп те ре ће њем, спре го ви ма и ком би на ци јом ових оп те ре ће ња 
(илу стро ва ти ове слу ча је ве на при ме ри ма про сте гре де, гре де са 
пре пу сти ма и кон зо ле).

Основ не ста тич ке ве ли чи не у по преч ним пре се ци ма пу них 
ра ван ских но са ча. Кон струк ци ја ста тич ких ди ја гра ма гра фич ком и 
ана ли тич ком ме то дом за пу не ра ван ске но са че оп те ре ће не вер ти
кал ним, ко сим и екс цен трич ним кон цен три са ним си ла ма, кон ти
ну ал ним рав но мер ним оп те ре ће њем, спре го ви ма и ком би на ци јом 
ових оп те ре ће ња (илу стро ва ти ове слу ча је ве на при ме ри ма про сте 
гре де са пре пу сти ма и кон зо ле).

7. ТРЕ ЊЕ (4)

По јам и вр сте тре ња. Тре ње кли за ња. Ку ло но ви за ко ни. Тре ње 
на стр мој рав ни, тре ње на коч ни ци са па пу чом. Тре ње ко тр ља ња.

ОТ ПОР НОСТ МА ТЕ РИ ЈА ЛА (54)

1. УВОД (3)

За да так от пор но сти ма те ри ја ла. Спо ља шње и уну тра шње си
ле. На по ни и де фор ма ци је. Основ ни пој мо ви о за те за њу, при ти ску, 



сми ца њу, уви ја њу, са ви ја њу, из ви ја њу и сло же на на пон ска ста ња 
(вр сте на пре за ња). Основ не хи по те зе и прет по став ке от пор но сти 
ма те ри ја ла.

2. АК СИ ЈАЛ НО НА ПРЕ ЗА ЊЕ (10)

За те за ње и при ти сак
На по ни и де фор ма ци је. Ху ков за кон и мо дул ела стич но сти. 

Ка рак те ри сти ке ела стич но сти ма те ри ја ла. Ди ја грам на пон – ди ла
та ци ја и кри ва ди на мич ке чвр сто ће. До зво љен на пон. Сте пен си
гур но сти. Про ра чун ак си јал но на прег ну тих но са ча и усло ви за ди
мен зи о ни са ње. За те за ње под ути ца јем соп стве не те жи не. На пон, 
ди ла та ци ја, кри тич на ду жи на. Ути цај тем пе ра ту ре на на по не. Ста
тич ки нео д ре ђе ни за да ци. По вр шин ски при ти сак.

3. СМИ ЦА ЊЕ (9)

На по ни и де фор ма ци је. Ху ков за кон при сми ца њу. Мо дул 
кли за ња. Про ра чун еле ме на та из ло же них сми ца њу и усло ви за ди
мен зи о ни са ње.

4. ГЕ О МЕ ТРИЈ СКЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ РАВ НИХ  
ПО ПРЕЧ НИХ ПРЕ СЕ КА (7) 

Ста тич ки мо мент по вр ши не. По лар ни и ак си јал ни мо мент 
инер ци је по вр ши не. Хај генсШтај не ро ва те о ре ма. Мо мент инер
ци је основ них ра ван ских геомeтријских фи гу ра. От пор ни мо мент 
по вр ши не. По лу преч ник инер ци је и елип са инер ци је. Стан дард ни 
про фи ли.

5. УВИ ЈА ЊЕ (9)

На по ни и де фор ма ци је. Уви ја ње вра ти ла кру жног по преч ног 
пре се ка. Ди ја гра ми мо мен та уви ја ња. Про ра чун вра ти ла и усло ви 
за ди мен зи о ни са ње.

6. СА ВИ ЈА ЊЕ (12)

Чи сто са ви ја ње. По лу преч ник кри ви не ела стич не ли ни је. Рас
по ред нор мал ног на по на. Нор мал ни на пон при чи стом са ви ја њу. 
Нор мал ни и тан ген ци јал ни на пон при са ви ја њу си ла ма. Про ра чун 
но са ча из ло же них са ви ја њу и усло ви за ди мен зи о ни са ње. Но са чи 
јед на ког оп те ре ће ња при са ви ја њу и де ли мич но јед на ке от пор но
сти при са ви ја њу.

7. СЛО ЖЕ НА НА ПОН СКА СТА ЊА (4)

Екс цен трич ни при ти сак. Је згро пре се ка.
У то ку го ди не ура ди ти два до ма ћа гра фич ка ра да:
За те за ње, при ти сак и сми ца ње;
Ди мен зи о ни са ње но са ча при са ви ја њу.

НА ЧИН ИЗ ВР ША ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

Про грам ски са др жа ји су ор га ни зо ва ни у те мат ске це ли не за 
ко је је на ве ден ори јен та ци о ни број ча со ва за ре а ли за ци ју. На став
ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи ни ше сте пен про ра де 
са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не на ру ши це ли на 
на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је аде ква тан про
стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та оства ре. При 
то ме, тре ба има ти у ви ду да фор ми ра ње ста во ва и вред но сти, као 
и овла да ва ње ве шти на ма пред ста вља кон ти ну и ра ни про цес и ре
зул тат је ку му ла тив ног деј ства це ло куп них ак тив но сти на свим 
ча со ви ма ме ха ни ке што зах те ва ве ћу пар ти ци па ци ју уче ни ка, раз
ли чи та ме тод ска ре ше ња, ве ли ки број при ме ра и ко ри шће ње ин
фор ма ци ја из раз ли чи тих из во ра.

Са др жај ме ха ни ке има ју при род ну ве зу са са др жа ји ма дру
гих пред ме ти ма као што су ма шин ски еле мен ти. Уче ни ци ма тре ба 
стал но ука зи ва ти на ту ве зу, и по мо гућ но сти, са дру гим на став
ни ци ма ор га ни зо ва ти те мат ске ча со ве. Осим то га, уче ни ци ма тре
ба ука зи ва ти и на ве зу са пред ме ти ма ко је ће тек из у ча ва ти као 
што су: прак тич на на ста ва и тех но ло ги ја обра зов ног про фи ла. На 
тај на чин зна ња, ста во ви, вред но сти и ве шти не сте че не у окви ру 

на ста ве до би ја ју ши ри сми сао и до при но се оства ри ва њу оп штих 
обра зов них и вас пит них ци ље ва, по себ но оних ко ји се од но се на 
уна пре ђи ва ње ког ни тив ног, емо ци о нал ног и со ци јал ног раз во ја 
уче ни ка.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве на став ног пред ме та осно ви елек тро тех ни ке је 
да уче ни ци упо зна ју кон струк ци ју, рад и уло гу елек тро тех нич ких 
и елек трон ских ма ши на, уре ђа ја и опре ме ко ја се при ме њу је у 
ма шин ству као и сред ства ра да за на па ја ње ма ши на елек трич ном 
енер ги јом.

Задаци на ста ве на став ног пред ме та осно ви елек тро тех ни ке 
су:

– упо зна ва ње основ них за ко на и прин ци па елек тро тех ни ке на 
ко ји ма је за сно ван рад ма ши на и уре ђа ја;

– упо зна ва ње кон струк ци је, на чин ра да и рад них ка рак те ри
сти ка мо то ра, ге не ра то ра, тран сфор ма то ра, по стро је ња за пре нос 
енер ги је и уре ђа ја елек тро ни ке ко ји се при ме њу ју у ма шин ству;

– оспо со бља ва ње уче ни ка за ма ње ин тер вен ци је при ра ду 
елек тро о пре ме на ма ши на ма и уре ђа ји ма.

ДРУ ГИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (1)

Раз вој елек тро тех ни ке. Зна чај елек тро тех ни ке у са вре ме ном 
све ту и ње на при сут ност у са вре ме ној ауто ин ду стри ји.

ЕЛЕК ТРО СТА ТИ КА(5)

На е лек три са ње тре њем и до ди ром. Елек тро ста тич ка ин дук
ци ја. Ку ло нов за кон. Елек трич но по ље. Ли ни је по ља. По тен ци јал, 
по тен ци јал на раз ли ка и на пон.

Про вод ни ци и изо ла то ри у елек тро ста тич ком по љу. Рас по де ла 
оп те ре ће ња. Ефе кат шиљ ка. При ме на. Елек трич на ка па ци тив ност 
и конд нен за то ри. Ка па ци тив ност кон ден за то ра са ди е лек три ци ма.

ЈЕД НО СМЕР НЕ СТРУ ЈЕ (10)

Елек трич на стру ја. Ја чи на и смер. Деј ства стру је. Пр ви Кир
хо фов за кон. Ме ре ње стру је. Омов за кон. Ме ре ње на по на. Елек
трич на про вод ност. От пор ни ци. Ве зи ва ње от пор ни ка. Ме ре ње 
от пор но сти. Џу лов за кон. При ме на то плот ног деј ства. Елек трич
ни рад и сна га. Ме ре ње елек трич не сна ге. Елек трич ни ге не ра тор 
и елек тро мо тор на си ла. На пон ге не ра то ра у про стор ном ко лу. Пад 
на по на. Сло же но ко ло. Дру ги Кир хо фов за кон.

Елек тро ли за. Фа ра де је ви за ко ни елек тро ли зе. При ме на елек
тро хе миј ског деј ства. Елек тро хе миј ски ге не ра то ри. Аку му ла то ри.

Кон такт не по ја ве. Тер мо е лек трич не по ја ве. Ме ре ње тем пе ра
ту ре тер мо е ле мен том. Фо то е лек трич не по ја ве. При ме на.



ЕЛЕК ТРО МАГ НЕ ТИ ЗАМ (9)

Елек тро маг нет на си ла и елек тро маг нет на ин дук ци ја. Маг нет
но по ље про вод ни ка са стру јом. Ам пе ров за кон. Маг нет ни флукс 
и маг нет но ко ло. По де ла ма те ри је пре ма маг нет ним свој стви ма. 
При ме на. Фа ра де јев за кон елек тро маг нет не ин дук ци је. Са мо ин
дук ци ја и ме ђу соб на ин дук ци ја. Елек тро маг нет ни и елек тро ди на
мич ки ин стру мен ти. При ме на. Елек тро маг нет ни еле мен ти. Ре ле ји. 
Ме ре ње стру је, на по на и сна ге.

НА ИЗ МЕ НИЧ НЕ СТРУ ЈЕ (10)

Основ ни пој мо ви и ве ли чи не. Тре нут не, мак си мал не и ефек
тив не вред но сти. Уче ста ност и фа зни став. От по ри у ко лу на из
ме нич не стру је. Тер мо ге на, ин ду ко ва на и ка па ци тив на от пор ност. 
Им пе дан са. Сна ге у ко лу на из ме нич не стру је. Тре нут на, ак тив на, 
ре ак тив на и при вид на сна га. Фак тор сна га. На пон ска ре зо нан са. 
Тро фа зне на из ме нич не стру је. Сна га тро фа зне на из ме нич не стру је.

ПРО ИЗ ВОД ЊА И ПРЕ НОС ЕЛЕК ТРИЧ НЕ ЕНЕР ГИ ЈЕ (2)

Про из вод ња и пре нос елек трич не енер ги је. Елек тра не. Елек
трич не мре же ви со ког и ни ског на по на.

ЕЛЕК ТРИЧ НЕ МА ШИ НЕ (12)

Тран сфор ма то ри. Прин цип ра да. При ме на. Вр сте. Дво ва рич
ни и јед но ва рич ни ин дук ци о ни ка ле мо ви. Син хро ни мо то ри. Вр
сте и при ме на. Обрт но маг нет но по ље. Прин цип ра да асин хро ног 
мо то ра. Пу шта ње у рад асин хро ног мо то ра. Син хро ни ге не ра тор. 
Прин цип ра да. При ме на. Мо то ри спе ци јал не кон струк ци је. При
ме на у ауто ин ду стри ји. Елек тро мо тор ни по гон. При ме на. Деј ство 
елек трич не стру је на чо ве ка. За шти та од струј ног уда ра.

ЕЛЕК ТРО НИ КА (15)

По лу про вод ни ци. pn спој. Ди о де. Тран зи сто ри. Фет. Мос фет. 
Ти ри сто ри. Ин те гри са на ко ла. Ис пра вља чи, вр сте, при ме на. Ста
би ли за то ри на по на. По ја ча ва чи, при ме на. Елек трон ски ге не ра то
ри. Ка тод на цев. При ме на.

Основ на ло гич ка ко ла у ауто ма ти ци и ра чу нар ској тех ни ци.

УПРА ВЉАЧ КИ СИ СТЕ МИ (10)

По јам си сте ма Ком по нен те упра вљач ких си сте ма. Сен зо ри. 
Пре тва ра чи. По ја ча ва чи. Еле мен ти за пре нос сиг на ла.

Елек трич ни из вр шни ор га ни. Ак ту а то ри. При ме на.
При ме на упра вљач ких си сте ма на мо тор ним во зи ли ма. Елек

трон ски си сте ми на мо тор ним во зи ли ма. При ме на ми кро про це
со ра. Елек трон ска кон трол на је ди ни ца. При ме на ра чу на ра у ауто
ин ду стри ји. Ве за ра чу на ра и ком по нен ти упра вљач ког си сте ма 
– CAN ве за. Ди јаг но сти ка ква ро ва на елек трон ски упра вља ним 
си сте ми ма во зи ла. Чи та чи гре ша ка. При ме на.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Са др жај про гра ма пред ме та осно ви елек тро тех ни ке уче ни ци 
тре ба да упо зна ју има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да се нај ве ћи број ма
ши на и уре ђа ја у ма шин ству по кре ће елек трич ном енер ги јом, ко
ман ду је си сте мом елек трич ног упра вља ња. Због то га је по треб но 
упо зна ти си сте ме на па ја ња по моћ них елек трон ских ин ста ла ци ја, 
во до ва и тран сфор ма то ра као и ге не ра то ра.

При ре а ли за ци ји про гра ма тре ба има ти у ви ду да са др жа ји 
про гра ма фи зи ке об у хва та ју по ја ву за ко ни то сти елек тро тех ни ке, 
те је зна чај но да се у на ста ви елек тро тех ни ке ус по ста ви ко ре ла ци ја 
са са др жа ји ма фи зи ке.

У елек тро тех ни ци об ра ђу ју ћи кон ден за тор, на гла си ти ути цај 
ди е лек трич не сре ди не на ка па ци тив ност.

При про у ча ва њу јед но смер не стру је тре ба на гла си ти про ме ну 
сре ди не и уло гу елек трич ног по ља.

Уче ни ци тре ба да упо зна ју основ не мер не ин стру мен те и ме
то де ме ре ња. Ука за ти на ва жност тач ност ме ре ња. Прин ци пе ра да 
елек тро маг нет них и елек тро ди на мич ких ин стру ме на та об ра ди ти 
као при мер деј ства елек тро маг нет не си ле.

Ука за ти на ши ро ко по ље при ме не раз ли чи тих елек трич них 
ма ши на, ка ко у про це су про из вод ње та ко и на дру гим по љи ма 
људ ске де лат но сти, зна чај њи хо ве оп ти мал не екс пло а та ци је и ва
жност ме ре и сред ста ва за шти те.

Ис та ћи све ве ћу при ме ну елек трон ских скло по ва у ин ду стри
ји и ши ре и ва жност елек тро ни ке у ауто ма ти за ци ји.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен
та ци ју.

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та Ма шин ски еле мен ти је сти ца ње зна
ња о вр ста ма, кон струк тив ним и функ ци о нал ним ка рак те ри сти ка
ма и при ме ни ма шин ских еле ме на та као са став них де ло ва ма шин
ске функ ци о нал не це ли не — кон струк ци је и ма шин ског си сте ма.

Задаци на ста ве пред ме та Ма шин ски еле мен ти су:
– схва та ње уло ге и зна ча ја оп штих ма шин ских де ло ва (еле ме

на та), ко ји су за јед нич ки ве ћи ни ма шин ских кон струк ци ја — уре
ђа ја и ма шин ских си сте ма;

– овла да ва ње тех нич ком до ку мен та ци јом и ње ном при ме ном 
у прак си;

– упо зна ва ње стан дар да, сим бо ла, озна ка и оспо со бља ва ње за 
ко ри шће ње стан дард них и пре по ру че них вред но сти и ве ли чи на из 
та бли ца, гра фи ко на, ди ја гра ма и ЈУС стан дар да;

– схва та ње зна ча ја ква ли те та об ра де и то ле ран ци је у ма шин
ству са ста но ви шта функ ци о ни са ња кон струк ци је и еко но мич но
сти про из вод ње;

– раз ви ја ње сми сла за тач ност, пре ци зност и естет ски из глед, 
као и спо соб ност за са мо стал но и ор га ни зо ва но уче ство ва ње у ра
ду и про из вод њи.

ДРУ ГИ РАЗ РЕД 
(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (2) 

Де фи ни ци ја, по де ла и кла си фи ка ци ја ма шин ских еле ме на та. 
Скло по ви, еле мен ти кон струк ци ја и основ ни де ло ви ма шин ских 
си сте ма. Стан дар ди за ци ја и ти пи за ци ја у ма шин ству.

2. ТЕХ НО ЛО ГИ ЈЕ МЕ РА И ОБ ЛИ КА (8)

Циљ про пи си ва ња то ле ран ци је. Вр сте ду жин ских ме ра. 
Основ ни пој мо ви и де фи ни ци је. Ква ли тет то ле ран ци је. По ло жај 
то ле ран циј ских по ља. Вр сте на ле га ња и си сте ми на ле га ња. То ле
ран ци је сло бод них ме ра. Основ но о сло же ним то ле ран ци ја ма. То
ле ран ци је об ли ка и по ло жа ја по вр ши на.

ОСНО ВЕ ПРО РА ЧУ НА МА ШИН СКИХ ЕЛЕ МЕ НА ТА (4)

Оп шти по глед, де фи ни ци ја про ра чу на и про ве ра ва ња. Оп те
ре ће ње ма шин ских еле ме на та. На пре за ње, на пон и де фор ма ци ја 
ма шин ских де ло ва. До зво ље ни на по ни и сте пен си гур но сти.



4. НЕ РАЗ ДВО ЈИ ВИ СПО ЈЕ ВИ (8)

Вр сте не раз дво ји вих спо је ва, при ме на и на чин из ра де.
Заковани спојеви
Вр сте, свој ства, на чин пре но ше ња оп те ре ће ња и при ме на за

ко ва них спо је ва. Вр сте за ко ви ца и при пре ма ли мо ва за за ки ва ње. 
Ма те ри јал за за ко ви це. На чин за ки ва ња. Из бор за ко ви ца, вр сте 
спо ја и про ра чун за ко ва них спо је ва за че лич не кон струк ци је и ла ке 
кон струк ци је.

Заварени спојеви
Основ ни пој мо ви. Вр сте за ва ре них спо је ва и при пре ма ли мо

ва за за ва ри ва ње. Сим бо ли и упро шће но цр та ње за ва ре них спо је
ва. Про ра чун за ва ре них спо је ва.

Лемљени спојеви
Свој ства и при ме на ле мље них спо је ва. Вр сте ле мо ва. Но си

вост ле мље них спо је ва.
Лепљени спојеви
Свој ства, но си вост и при ме на ле пље них спо је ва.

5. РАЗ ДВО ЈИ ВИ СПО ЈЕ ВИ (1)

Вр сте, свој ства и при ме на раз дво ји вих спо је ва.

6. НА ВОЈ НИ СПО ЈЕ ВИ (10)

Вр сте, по де ла и при ме на на вој них спо је ва. За вој ни ца и на вој. 
Вр сте на во ја и обе ле жа ва ње. Об ли ци ви ја ка и на врт ки и њи хо ва 
упо тре ба. Кљу че ви и од ви ја чи. Ма те ри јал за виј ке и на врт ке. Об
ли ци чвр стих на вој них спо је ва и њи хо во оства ри ва ње. Оси гу ра ње 
на вој них спо је ва про тив од вр та ња. Си ле у де ло ви ма уз ду жно и по
преч но оп те ре ће них на вој них спо је ва. Рад на оп те ре ће ња. Рад ни и 
до зво ље ни на по ни. Цр та ње на вој них спо је ва, ви ја ка и на врт ки.

7. СПО ЈЕ ВИ ПО МО ЋУ КЛИ НО ВА И ЖЛЕБ НИ СПО ЈЕ ВИ (5)

Спо је ви по мо ћу кли но ва за пре но ше ње обрт них мо ме на та, 
на чин пре но ше ња оп те ре ће ња, об ли ци кли но ва и на ле га ње. Рад
ни и до зво ље ни на по ни у спо ју по мо ћу кли на без жле ба. Жлеб ни 
спо је ви са рав ним и евол вент ним бо ко ви ма, ге о ме триј ске ме ре, то
ле ран ци је и на ле га ње, рад ни и до зво ље ни на по ни. Ве зе об ли ком.

8. СТЕ ЗНИ СПО ЈЕ ВИ (4)

Вр сте, по де ла и при ме на сте зних спо је ва. Сте зни спо је ви 
оства ре ни по мо ћу кли но ва. Сте зни спо је ви оства ре ни по мо ћу ви
ја ка. Сте зни спој са ко ну сним по вр ши на ма. Спо је ви са опру жно
за те зним пр сте но ви ма. Пре со ва ни скло по ви, об ли ци, на ле га ња, 
на чин оства ри ва ња скло по ва, свла че ње скло па.

9. ЕЛА СТИЧ НЕ ВЕ ЗЕ (6)

На ме на опру га. Вр ста опру га. Опру ге из ло же не са ви ја њу. 
Про сте ли сна те опру ге и гиб ње ви. Из ра да гиб ње ва. Оп те ре ће ње, 
де фор ма ци ја и де фор ма циј ски рад. Рад ни на по ни. За вој не опру ге 
из ло же не са ви ја њу и спи рал не опру ге.

Опру ге из ло же не уви ја њу. Кон струк циј ски об ли ци (пра ве, 
ци лин дрич не, ко ну сне и пу жа сте). Оп те ре ће ње, де фор ма ци је и 
рад ни на по ни код пра вих и ци лин дрич них опру га.

Опру ге из ло же не сло же ним на пре за њи ма. Пло ча сте опру ге – 
об лик, упо тре ба и де фор ма циј ски ди ја гра ми у за ви сно сти од ме
ћу соб ног по ло жа ја пло ча. Пр сте на сте опру ге – об лик, упо тре ба и 
де фор ма циј ски ди ја грам. До зво ље ни на по ни и сте пен си гур но сти. 
Че ли ци за опру ге. Об ли ци гу ме них опру га из ло же них при ти ску и 
при ме ри уград ње.

10. ЕЛЕ МЕН ТИ ОБРТ НОГ КРЕ ТА ЊА (10)

Оп шти по глед, по де ла, де фи ни ци је, свој ства и при ме на по је
ди них еле ме на та обрт ног кре та ња.

Осовине и вратила
Кон струк циј ски об ли ци осо ви на и осо ви ни ца и при ме на. Оп

те ре ће ња и от по ри осло на ца. Ру кав ци и под шав ци. Про ра чу ни и 
ди мен зи о ни са ње осо ви на и осо ви ни ца. Цр те жи де та ља. За да так, 

по де ла и кон струк циј ски об ли ци вра ти ла. Оп те ре ће ње вра ти ла. 
От по ри осло на ца. Ста тич ки од ре ђе на вра ти ла. Мо мент са ви ја ња и 
мо мент уви ја ња. Ак си јал не си ле. От пор ност и чвр сто ћа вра ти ла. 
Но ми нал ни на по ни у пре се ци ма вра ти ла. До зво ље ни на по ни и сте
пен си гур но сти. Ма те ри ја ли за осо ви не и вра ти ла. Цр те жи де та ља. 
При мер про ра чу на јед но став ни јег вра ти ла.

11. ВЕ ЖБЕ (16)

– то ле ран ци је ду жин ских ме ра, об ли ка и по ло жа ја (4)
– на вој ни спој. Про ра чун, кон струк ци ја и цр теж виј ка (6)
– осо ви на, осо ви ни ца и вра ти ло. Про ра чун, кон струк ци ја и 

цр теж (6).

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 64 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

КЛИ ЗНИ ЛЕ ЖА ЈИ (4)

Свој ства и по де ла. Ста ње из ме ћу до дир них по вр ши на у кли
зним ле жа ји ма. Ма зи ва. До вод ма зи ва и на пра ве за под ма зи ва ње. 
Кон струк ци ја кли зних ле жа ја и под ма зи ва ње. Об ли ци кли зних ле
жа ја. Ма те ри јал за ле жи шне ча у ре и по сте љи це. Основ ни про ра
чун кли зних ле жа ја.

КО ТР ЉАЈ НИ ЛЕ ЖА ЈИ (4)

Вр сте, об ли ци и свој ства ко тр љај них ле жа ја. Озна ча ва ње ко
тр љај них ле жа ја и при ка зи ва ње на цр те жу. Учвр шћи ва ње ко тр љај
них ле жа ја на ру кав цу и у ку ћи ци. На ле га ње ко тр љај ног ле жа ја 
и ру ка ва ца и ле жа ја и ку ћи це. На чин уград ње и одр жа ва ње. Де
мон та жа ле жа ја. Тре ње, под ма зи ва ње и зап ти ва ње ле жа ја. Из бор и 
про ве ра ко тр љај ног ле жа ја. Ку ћи це за ле жа је.

СПОЈ НИ ЦЕ (4)

За да так и по де ла. Кон струк циј ски об ли ци и свој ства по је
ди них вр ста: спој ни ца. Из бор и про ве ра основ них вр ста. На чин 
уград ње и пу шта ње у по гон. Не е ла стич не спој ни це (кру те, ди ла
та ци о не, зглоб не). Ела стич не спој ни це (са уло шци ма, са гу ме ним 
вен цем, са че лич ном тра ком). Ис кључ не и ис кључ но – укључ не 
спој ни це (кан џа сте, зуп ча сте, фрик ци о не са ла ме ла ма, елек тро маг
нет не), си гур но сне, јед но смер не и хи дро ди на мич ке.

ЗУП ЧА СТИ ПА РО ВИ (4)

Свој ства и по де ла зуп ча стих па ро ва. Об ли ци зуп ча ни ка. 
Основ ни пој мо ви и обе леж ја зу ба ца и зуп ча ни ка. Основ ни ки не мат
ски од но си и основ но пра ви ло спре за ња евол вент них зуп ча ни ка.

ЦИ ЛИН ДРИЧ НИ ЗУП ЧА СТИ ПА РО ВИ (8)

Стан дард ни про фил и основ на зуп ча ни ца. Ге о ме триј ске н 
ки не мат ске ве ли чи не при спре за њу зуп ча ни це и зуп ча ни ка и при 
спре за њу два зуп ча ни ка. Сте пен спре за ња. Спољ ни ци лин дрич ни 
па ро ви са ко сим зуп ци ма. Об ли ци зу ба ца зуп ча ни це. Цр теж ци
лин дрич ног зуп ча ни ка.

КО НУ СНИ ЗУП ЧА СТИ ПА РО ВИ (4)

Ки не мат ски и до пун ски ко ну си, основ на зуп ча ни ца. Основ
не ге о ме триј ске и ки не мат ске ве ли чи не ко ну сног зуп ча стог па ра са 
спо ља шњим озу бље њем. Цр теж ко ну сног зуп ча ни ка. 

ПУ ЖНИ ПА РО ВИ (4)

Оп шти пој мо ви и вр сте. Основ не ге о ме триј ске и ки не мат ске 
ве ли чи не ци лин дрич ног пу жног па ра. Цр теж пу жа и пу жног зуп
ча ни ка.

НО СИ ВОСТ ЗУП ЧА СТИХ ПА РО ВА (4)

Оп те ре ће ње зу ба ца зуп ча ни ка. На по ни на бо ко ви ма и у под
нож ју зу ба ца зуп ча ни ка. Ма те ри јал за из ра ду зуп ча ни ка.



ЛАН ЧА НИ ПА РО ВИ (4)

Свој ства лан ча них па ро ва. Вр сте ла на ца за пре нос сна ге. 
Спој ни лан ци. Озна ча ва ње зглоб них ла на ца за про нос сна ге. Об ли
ци лан ча ни ка. Но си вост ла на ца. Цр теж лан ча ни ка.

КА И ШНИ И РЕ МЕ НИ ПА РО ВИ (6)

Ка и шни па ро ви, на чин пре но ше ња сна ге, свој ства и по де ла. 
Ме ре ка и ша. Об ли ци ка и шни ка.

Ре ме ни па ро ви. Ме ре ре ме на и ве на ца ре ме ни це. Об ли ци ре
ме ни ца. Ме ре ка и шних и ре ме них па ро ва. За те за ње ка и ша и ре ме
на. На по ни у ка и шу и ре ме ну. Но си вост ка и ша и ре ме на. Цр теж 
ка и шни ка и ре ме ни це.

ЦЕВ НИ ВО ДО ВИ, ЕЛЕ МЕН ТИ ЗА РЕ ГУ ЛИ СА ЊЕ ПРО ТО КА  
И СУ ДО ВИ ПОД ПРИ ТИ СКОМ (6)

Основ ни пој мо ви о цев ним во до ви ма. Вр сте це ви. Цев ни при
кључ ци. Спа ја ње и зап ти ва ње це ви. Ком пен за ци о не це ви. По вр
шин ска за шти та и изо ла ци ја цев них во до ва. Еле мен ти за ре гу ли са
ње про то ка, за да ци и вр сте. Вен ти ли. За су ни. Сла ви не. По клоп ци. 
Уљ но хи дра у лич не ком по нен те. Цр те жи цев них во до ва. Су до ви 
под при ти ском.

ВЕ ЖБЕ (12)

Ци лин дрич ни зуп ча сти пар. Про ра чун, кон струк ци ја и цр теж 
зуп ча ни ка.(4)

Лан ча ни ка и шни, од но сно ре ме ни пре нос. Про ра чун, кон
струк ци ја и цр теж јед ног еле мен та за пре нос. (4)

Цев ни вод. Ше мат ско цр та ње, спе ци фи ка ци ја еле ме на та и 
тех нич ки опис. (4)

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Са др жа ји овог пред ме та зна чај но тре ба да про ши ре тех нич ка 
зна ња уче ни ка нео п ход на за успе шно укљу чи ва ње у про цес ра да и 
про из вод ње. Због то га је по треб но на ћи мо гућ но сти да се обез бе де 
од го ва ра ју ћи усло ви и ода бе ру оп ти мал не и ра зно вр сне ме то де ра
да у оства ри ва њу про гра ма. То зна чи да се про грам мо ра оства ри
ти у спе ци ја ли зо ва ној учи о ни ци за ма шин ске еле мен те (ка би не ту), 
ко ја се мо же ко ри сти ти и за дру ге срод не пред ме те, уко ли ко је број 
оде ље ња у шко ли ма ли. Ка би нет тре ба да бу де опре мљен узор ци
ма свих ма шин ских еле ме на та и њи хо вим мо де ли ма, као и ма шин
ским скло по ви ма у пре се ци ма.

Ди дак тич ки ма те ри јал има ве ли ки зна чај у овој на став ној 
обла сти, као и со лид на при пре ма на став ни ка. Све што тре ба цр та
ти на та бли, тре ба има ти и на ди ја фил му или гра фо фо ли ји, јер се 
на тај на чин ште ди вре ме ко је се мо же ис ко ри сти ти за по на вља ња, 
ве жба ња, из ра ду за да та ка и сл., а што је зна чај но за сти ца ње трај
них зна ња.

ЈУС, ка та ло зи, та бе ле и гра фи ко ни (ди ја гра ми), за тим фа
брич ки про спек ти, ори ги нал ни тех нич ки цр те жи (умно же ни у ви
ше при ме ра ка), при руч ни ци и уџ бе ни ци мо ра ју би ти на рас по ла га
њу ка ко на став ни ку та ко и уче ни ци ма.

Од по себ не је ва жно сти да уче ни ци овла да ју тех нич ком до ку
мен та ци јом, а пре све га, да до бро по зна ју тех нич ке цр те же, сим бо
ле и озна ке, тј. ин фор ма ци је да те са њи ма. Ну жне прет по став ке за 
оства ре ње ци ља про гра ма су да уче ни ци успе шно „чи та ју” цр те же, 
по зна ју то ле ран ци је, ква ли тет об ра де, ге о ме триј ске ве ли чи не еле
ме на та и на пон ска ста ња.

Уче ни ке тре ба уве сти у основ не за ко ни то сти про ра чу на и ди
мен зи о ни са ња ма шин ских де ло ва без об ја шња ва ња свих по је ди но
сти, а још ма ње из во ђе ња обра за ца и по сту па ка у њи хо вој тран
сфор ма ци ји. То зна чи да уче ни ци тре ба да упо зна ју оп те ре ће ња и 
на пон ска ста ња у ма шин ском еле мен ту, ко ри сте ћи при том сте че на 
зна ња из ма те ма ти ке, от пор но сти ма те ри ја ла, тех нич ког цр та ња, 
по зна ва ња ма те ри ја ла и дру гих пред ме та. По себ ну па жњу тре ба 
по све ти ти ко нач ном усва ја њу ди мен зи ја и њи хо вој стан дар ди за ци
ји, а за тим и тех но ло шким зах те ви ма об ра де.

Гра фич ке ра до ве тре ба та ко кон ци пи ра ти да бу ду у ко ре ла ци
ји са са др жа ји ма про гра ма тех нич ког цр та ња.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен
та ци ју.

НАПОМЕНА: За све обра зов не про фи ле тро го ди шњег и че
тво ро го ди шњег обра зо ва ња осим обра зов них про фи ла бро до ме ха
ни чар, ма шин ски тех ни чар

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та тех но ло ги ја об ра де је сти ца ње зна ња 
о прин ци пи ма и за ко ни то сти ма об ли ко ва ња про из во да, о си сте ми
ма, про це си ма и по ступ ци ма об ра де и еко но мич но сти из ра де про
из во да.

Задаци на ста ве пред ме та тех но ло ги ја об ра де су:
– оспо со бља ва ње уче ни ка за уоча ва ње и схва та ње функ ци о

нал не ме ђу за ви сно сти еле ме на та, скло по ва и ме ха ни за ма на ма ши
на ма за об ра ду ма те ри ја ла;

– оспо со бља ва ње уче ни ка за пра ви лан из бор ма ши на, ала та, 
ре жи ма и ме то да ра да;

– оспо со бља ва ње уче ни ка за при ме ну те о риј ских зна ња у 
прак тич ном ра ду на раз ли чи тим вр ста ма об ра де ма те ри ја ла и за 
бо ље раз у ме ва ње кон крет ног рад ног про це са;

– сти ца ње зна ња о осно ва ма по сту па ка из ра де од ли ва ка, от
ко ва ка, от пре са ка и дру гих вр ста при пре ма ка и упо зна ва ње тех но
ло шке опре ме (по стро је ња, ма ши не, алат) ко ја се ко ри сти у тим 
по ступ ци ма;

– сти ца ње зна ња о осно ва ма по ступ ка об ра де ре за њем, кон
струк ци ја ма и екс пло а та циј ским ка рак те ри сти ка ма ма ши на и ала
та за об ра ду на по је ди ним вр ста ма ма ши на.

ДРУ ГИ РАЗРЕД  
(2 ча са не дељ но, 72 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (1)

Зна чај и за да так тех но ло ги је об ра де у ин ду стриј ској про из
вод њи. По јам си сте ма и про из вод ног про це са. Тех но ло шки и об
рад ни си стем. Кла си фи ка ци ја по сту па ка об ли ко ва ња и об ра де.

2. ЛИ ВЕ ЊЕ (10)

Основ ни пој мо ви о об ли ко ва њу про из во да ли ве њем и по ступ
ци ли ве ња. Свој ства ма те ри ја ла за ли ве ње.

Ли ве ње у пе шча ним ка лу пи ма. Ма те ри ја ли за из ра ду пе шча
них ка лу па и је згри. При пре ма ка луп них и је згри них ме ша ви на. 
Ли вач ки алат и при бор. Мо де ли, мо дел не пло че, ша бло ни и је згре
ни ци. Ка луп ни ци. Руч на из ра да ка лу па у ка луп ни ци ма, на по ду, 
лив ни це и по мо ћу ша бло на. Из ра да си сте ма за ули ва ње (ули вак, 
спро вод ник, раз вод ник, оду шак, хра ни ли ца и хла ди ли ца). Ма шин
ска из ра да ка лу па (на чин са би ја ња пе ска и одва ја ња мо де ла од ка
лу па). Руч на и ма шин ска из ра да је зга ра. Су ше ње и пре ма зи ва ње 
ка лу па и је зга ра. Гра ви та ци о но ли ве ње.



Ли ве ње у ме тал ним ка лу пи ма (основ не ка рак те ри сти ке про
це са и ка лу па. Ли ве ње при ти ском у то плим и хлад ним ко мо ра ма 
(убри зга ва њем и ути ски ва њем). Цен три фу гал но ли ве ње. Не пре
кид но ли ве ње. Ли ве ње у ва ку у му.

Пре ци зно ли ве ње по мо ћу то пи вих мо де ла. Ли ве ње у шкољ ка
стим ка лу пи ма.

По ја ве при очвр шћа ва њу од ли ва ка (при ти сци ли ва на ка луп, 
ску шва ње ли ва, на пре за ње од ли ва ка, уса хли не и га со ви у од лив ку, 
се гре га ци је и укључ ци).

За вр шни ра до ви: ис тре са ње, кон тро ла и чи шће ње од ли ва ка.

3. ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ ДЕ ФОР МИ СА ЊЕМ (10)

По јам и вр сте де фор ма ци ја и на по на. Под руч је пла стич них 
де фор ма ци ја. По ступ ци за гре ва ња ма те ри ја ла за об ра ду де фор ма
ци јом. Пе ћи за за гре ва ње. Об ра да са би ја њем. Основ ни пој мо ви о 
ко ва њу и пре со ва њу. Сло бод но ко ва ње (основ не опе ра ци је и ала
ти за сло бод но ко ва ње). Ко ва ње у ка лу пи ма (вр сте ка лу па и по
сту пак ко ва ња у ка лу пи ма). Ко ва ње ваљ ци ма. Ма ши не за ко ва ње. 
Об ра да пре со ва њем. Раз ли ке из ме ђу ко ва ња и пре со ва ња. Пре со
ва ње и ка лу пи ма. Ко вач ке пре се (ме ха нич ке и хи дра у лич ке). Об ра
да ис ти ски ва њем. Основ не ка рак те ри сти ке об ра де ис ти ски ва њем 
у то плом и хлад ном ста њу. Вр сте ис ти ски ва њем (исто смер но, су
прот но смер но и ком би но ва но). Об ра да ва ља њем. Основ не ка рак
те ри сти ке про це са об ра де ва ља њем. Из ра да про фи ла и ли мо ва ва
ља њем. Из ра да це ви са ша вом и без ша ва. Из ра да на во ја ва ља њем. 
Из ра да зуп ча ни ка ва ља њем. При ме на ва ља ња код за вр шне об ра де 
спо ља шњих и уну тра шњих ци лин дрич них по вр ши на. Об ра да ву
че њем. Основ не ка рак те ри сти ке про це са об ра де ву че њем. Тех но
ло шки по сту пак ву че ња жи це и це ви. Алат и ма ши не за ву че ње. 
За шти та на ра ду при об ли ко ва њу де фор ма ци јом.

4. ОБ РА ДА ИЗ РА ДА КА ОД ЛИ МА (8)

Об ра да одва ја њем (основ не ка рак те ри сти ке про це са од се ца
на, про би ја ња и про се ца ња). Ма шин ске ма ка зе за се че ње (ма ка зе 
са пра вим и кру жним но же ви ма, спе ци јал не ма ка зе). Основ не ка
рак те ри сти ке ала та за про би ја ње и про се ца ње. Пре се за одва ја ње. 
Об ра да са ви ја њем (основ не ка рак те ри сти ке про це са са ви ја ња). 
Вр сте са ви ја ња (уга о но, кру жно, сло же но). Алат и ма ши не за са ви
ја ње. Об ра да. ли ма из вла че њем (основ не ка рак те ри сти ке про це са 
из вла че ња ли ма). Вр сте из вла че ња. Тех но ло шки по сту пак из вла че
ња и број опе ра ци ја. Основ не ка рак те ри сти ке ала та и пре се за из
вла че ње (кри вај не и хи дра у лич не пре се).

5. ОБ РА ДА СПА ЈА ЊЕМ (12)

По ступ ци спа ја њем де ло ва и кон струк ци ја. Спа ја ње ле мље
њем. Основ ни пој мо ви о ле мље њу. Вр сте ле ма за ме ко и твр до ле
мље ње. При бор за ле мље ње. По сту пак из во ђе ња ме ког и твр дог 
ле мље ња. Спа ја ње за ва ри ва њем. По јам, ка рак те ри сти ке и вр сте 
за ва ри ва ња. Га сно за ва ри ва ње. Го ри ви га со ви и ки се о ник. Опре ма 
и при бор за га сно за ва ри ва ње (раз ви ја чи, бо це, ре дук ци о ни вен ти
ли, шри о ни ци и цре ва – про вод ни ци), По моћ ни ма те ри јал (жи це и 
пра шко ви). Вр сте и ка рак те ри сти ке пла ме на (зо не, тем пе ра ту ре и 
по де ша ва ње пла ме на). При пре ма ша ва и по сту пак за ва ри ва ња (др
жа ње и во ђе ње го ри о ни ка и жи це). Га сно се че ње (руч ним и ауто
мат ским во ђе њем го ри о ни ка). Елек тро луч но за ва ри ва ње (основ не 
ка рак те ри сти ке и по де ла. Ства ра ње и одр жа ва ње елек трич ног лу
ка. Из во ри стру је и опре ма за елек тро луч но за ва ри ва ње. Елек тро
де за за ва ри ва ње (угље не и ме тал не, го ле, об ло же не и са је згром). 
Озна ке елек тро да пре ма стан дар ду. При пре ма и об лик ша ва. По
ступ ци руч ног и ма шин ског елек тро луч ног за ва ри ва ња. По ступ ци 
елек тро луч ног за ва ри ва ња под за шти том га сом (ар ко ген, ар ка том, 
ТИГ, МИГ, С02 и пла зма). Елек тро луч но за ва ри ва ње под за шти том 
пра ха. Елек тро луч но се че ње, Елек тро луч но и га сно на ва ри ва ње. 
Елек тро от пор но за ва ри ва ње. Основ не ка рак те ри сти ке и ме то де. 
Уре ђа ји и по ступ ци елек тро от пор ног за ва ри ва ња (су че о ног, тач ка
стог, бра да ви ча стог и ли ниј ског). Спа ја ње ме та ла ле мље њем (сред
ства и по сту пак ле мље ња). За шти та на ра ду при за ва ри ва њу.

6. ТЕР МИЧ КА ОБ РА ДА (6)

Зна чај и циљ тер мич ке об ра де. Струк тур не про ме не при тер
мич кој об ра ди. Вр сте и по ступ ци тер мич ке об ра де. Жа ре ње вр сте 
и по сту пак. Ка ље ње – вр сте и на чин из во ђе ња. По јам и ис пи ти ва
ње про ка љи во сти. От пу шта ње, по бољ ша ва ње и ста ре ње. Тер мич
ка об ра да ли ве ног гво жђа. Тер мич ка об ра да ле гу ре алу ми ни ју ма, 
маг не зи ју ма и ба кра. Свој ства ма те ри ја ла до би је на по сле по је ди
них вр ста тер мич ке об ра де. Тер мо хе миј ске об ра де: це мен та ци ја, 
ни три ра ње, ци ја ни за ци ја, хро ни ра ње, си ли ци ра ње, али ти ра ње и 
бо ри ра ње. За шти та на ра ду при тер мич кој об ра ди.

7. ЗА ШТИ ТА МА ТЕ РИ ЈА ЛА (4)

Зна чај за шти те и узро ци про па да ња ма те ри ја ла (ко ро зи ја, 
тру ље ње, рас па да ње). Узро ци ко ро зи је. При пре ма за за шти ту. По
ступ ци за шти те (не ме тал не за штит не пре вла ке: уља и ма сти, бо је, 
лак, емајл; хе миј ске за штит не пре вла ке: по та па не у рас то пе, гал
ван ско на но ше ње, ме та ли за ци ја и др., за шти та пре вла ка ма од пла
стич них ма са).

8. УВОД У ТЕ О РИ ЈУ ОБ РА ДЕ РЕ ЗА ЊЕМ (13)

Еле мен ти об рад ног си сте ма. Де ло ви об рад ног си сте ма. Об рад
ни про цес и струк ту ра. Ки не ма ти ка ре за ња. Кре та ња об рад ка и ала та 
при об ра ди ре за њем. Ме то де фор ми ра ња по вр ши на. Бр зи на глав ног 
и по моћ ног кре та ња. Струк ту ра вре ме на об ра де. Пре но сни ци за глав
но и по моћ но кре та ње. Вр сте пре но сни ка. Про цес ре за ња и по ја ве. 
Основ ни прин цип ре за ња. Вр сте ре за ња. Про цес ства ра ња, стру го ти
не. На сла ге на се чи ву ала та. Си ле и сна га ре за ња. То плот не по ја ве, 
рас по де ла и од во ђе ње то пло те. Сред ства за хла ђе ње и под ма зи ва ње. 
Ха ба ње и по сто ја ност ре зних ала та. По ка за те љи ха ба ња и по сто ја но
сти. При прем ци и из рад ци. Вр сте при пре ма ка. До да ци за об ра ду. Тач
ност об ра де и по ка за те љи тач но сти. Гре шке об ра де. Ка рак те ри сти ке 
ре зних ала та. По де ла ре зних ала та. Основ ни еле мен ти ре зних ала та. 
Ко ор ди нат не рав ни и ге о ме три ја ре зних ала та (стру гач ки нож, бур ги
ја, гло да ли ца). Ма те ри јал за ре зне ала те, свој ства и вр сте ма те ри ја ла.

9. РЕ ЗА ЊЕ ТЕ СТЕ РА МА (1)

10. ОБ РА ДА СТРУ ГО ТИ НЕ (6)

Ка рак те ри сти ке об ра де стру га њем. Опе ра ци је и за хва ти при 
об ра да стру га њем. Алат и при бо ри за об ра ду стру га њем. Стру
гар ски но же ви: вр сте и при ме на. При бо ри за сте за ње и осла ња ње. 
Еле мен ти ре жи ма об ра де при стру га њу: бр зи на ре за ња, пра шак и 
ду би на ре за ња. По де ла стру го ва. Уни вер зал ни струг: са став ни де
ло ви и кре та ње. Че о ни, вер ти кал ни, оквир ни, ре вол вер ски ауто
мат ски стру го ви (опис де ло ва, кре та ње и на ме на). Ка рак те ри сти ке 
стру го ва: ге о ме триј ске и рад не (ме ре и ки не мат ске ве ли чи не – сна
га, по мак, број обр та ја и др.).

11. ОБ РА ДА РЕН ДИ СА ЊЕМ И ПРО ВЛА ЧЕ ЊЕМ (5)

Ка рак те ри сти ке об ра де рен ди са њем. Опе ра ци је при об ра ди 
рен ди са њем. Но же ви за рен ди са ње: угло ви, се чи ва и вр сте пре ма 
стан дар ду. Еле мен ти ре жи ма об ра де рен ди са њем. Бр зи на ре за ња 
и број ду плих хо до ва. (По мак и ду би на ре за ња при рен ди са њу. По
де ла и вр сте рен ди саљ ки. Крат ко ход на рен ди саљ ка са ку ли сним 
ме ха ни змом: глав ни де ло ви, кре та ње и при ме на. Вр сте и са став ни 
де ло ви ку ли сног ме ха ни зма за крат ко ход ну рен ди саљ ку. Ду го ход на 
рен ди саљ ка: глав ни де ло ви и вр сте кре та ња. Ка рак те ри сти ке об
ра де про вла че њем. Ала ти и ма ши не за об ра ду про вла че њем (хо ри
зон тал на и вер ти кал на про кла ка чи ца). Ка рак те ри сти ке ма ши на за 
рен ди са ње и про вла че ње.

12. ОБ РА ДА БУ ШЕ ЊЕМ (5)

Ка рак те ри сти ке об ра де бу ше њем. Опе ра ци је и за хва ти. Ала
ти и при бо ри за об ра ду ру па и отво ра (упу шта чи, бур ги је, про ши
ри ва чи, раз вр та чи, уре зни це и др.). Спи рал на бур ги ја: еле мен ти 
бур ги је, основ ни угло ви. Бур ги је за за бу ши ва ње. Бур ги је за ду бо ко 



бу ше ње. Упу шта чи: ци лин дрич ни, ко ну сни и ком би но ва ни. Раз вр
та чи: руч ни и ма шин ски раз вр та чи (ци лин дрич ни и ко ну сни, стал
ни и по де сив ни). Еле мен ти ре жи ма об ра де при бу ше њу: бр зи на 
ре за ња, по мак и ду би на ре за ња. По де ла бу ши ли ца: сто на и стуб на, 
ра ди јал на ко ор ди нант на, хо ри зон тал на и ви ше вре те на бу ши ли ца. 
Еле мен ти, кре та ња и на ме на. Ка рак те ри сти ке ма ши на за бу ше ње.

13. ОБ РА ДА ГЛО ДА ЊЕМ (7)

Ка рак те ри сти ке об ра де гло да њем. Вр сте гло да ла пре ма на чи ну 
из ра де зу ба, об ли ку и на ме ни. Угло ви, се чи ва и по вр ши не гло да ла. 
Вр сте об ра де гло да њем и ка рак те ри сти ке обим ног и че о ног гло да
ња. Алат и при бор за сте за ње за об ра ду гло да њем. Еле мен ти ре жи ма 
об ра де при гло да њу: бр зи на ре за ња, по мак по зу бу, по мак по обр та
ју гло да ла и бр зи на по моћ ног кре та ња, ду би на ре за ња при гло да њу. 
По де ла и вр сте гло да ли ца. Уни вер зал на гло да ли ца: рав ни са став ни 
де ло ви и кре та ња при бор, за уни вер зал не гло да ли це, уни вер зал на 
по де о на гла ва (ди рект но, ин ди рект но и ди фе рен ци јал но де ље ње на 
по де о ној гла ви). Алат на гло да ли ца и до дат ни уре ђа ји и при бо ри за 
алат ну гло да ли цу. Хо ри зон тал на и вер ти кал на гло да ли ца, пор тал не 
гло да ли це и ко пир не гло да ли це (глав ни) де ло ви, кре та ње и при ме на).

14. ОБ РА ДА БРУ ШЕ ЊЕМ И ГЛА ЧА ЊЕМ (7)

Ка рак те ри сти ке об ра де бру ше њем. Опе ра ци је и за хва ти при 
бру ше њу. Ала ти и при бо ри за бру ше ње. Ка рак те ри сти ке ала та за бру
ше ње: ма те ри јал, ве ли чи на бру сног зр на. Ве зив ни ма те ри јал, твр до ћа, 
струк ту ра и об ли ци то ци ла. Озна ке и ка рак те ри сти ке то ци ла. Из бор 
то ци ла за ви сно од ма те ри ја ла обрат ка и вр сте опе ра ци је бру ше њем. 
Еле мен ти ре жи ма об ра де при бру ше њу: бр зи на ре за ња, бр зи на по
моћ ног кре та ња и ду би на ре за ња. Вр сте бру ше ња. По де ла бру си ли ца: 
бру си ли це за рав но бру ше ње, уни вер зал на бру си ли ца за кру жно бру
ше ње, бру си ли ца за оштре ње ала та, бру си ли ца за про фил но бру ше
ње и др. (ка рак те ри сти ке кре та ња и при ме на). Ка рак те ри сти ке об ра де 
гла ча њем. Ала ти за гла ча ње (хо но ва ње и ле по ва ње). Ма ши не за гла ча
ње (хо но ва ње и ле по ва ње), шав ни де ло ви, кре та ње и при ме на.

15. ПО СТУП ЦИ ИЗ РА ДЕ НА ВО ЈА И ЗУП ЧА НИ КА (4)

Из ра да на во ја на стру гу (јед но про фил ним и ви ше про фил ним 
но жем, на ре зни цом и др.). Из ра да на во ја на бу ши ли ци, гло да ли ци 
и об ра да на во ја на бру си ли ци (при бор и ала ти). Из ра да ци лин дрич
них зуп ча ни ка гло да њем (вре те на стим и пло ча стим гло да лом). Из
ра да ци лин дрич них и дру гих зуп ча ни ка пу жним гло да лом (гло да
ли ца ти па Фа у тер). При бор и ала ти. По ступ ци из ра де зуп ча ни ка 
рен ди са њем, по вла че њем, бру ше њем, љу ште њем. Ала ти и при бор.

16. ОБ РА ДА НА НУ МЕ РИЧ КИ УПРА ВЉА НИМ МА ШИ НА МА 
АЛАТ КА МА (10)

Основ не ка рак те ри сти ке НУ ма ши на алат ки. Струк ту ра НУ 
ма ши на алат ки (блок ше ма НУ). Си сте ми ну ме рич ког упра вља ња 
и ком по нен те ну ме рич ки упра вља них ма ши на алат ки. Ну ме рич ки 
упра вља не ма ши не алат ке за об ра ду ре за њем (стру го ви, гло да ли
це, об рад ни цен три). Прин ци пи тех но ло шке при пре ме и оп слу жи
ва ња ну ме рич ки упра вља них ма ши на алат ки (руч но и ауто мат ско 
про гра ми ра ње, рад опе ра то ра, при пре ма ала та). Ауто ма ти зо ва ни 
об рад ни си сте ми за ве ли ко се риј ску и ма сов ну про из вод њу. Спе
ци јал не и агре гат не ма ши не и тран сфер – ли ни је. Ауто ма ти за ци ја 
ма ши на за об ра ду де фор ми са њем. Си сте ми упра вља ња, ауто ма ти
за ци ја тран спор та ма те ри ја ла, при ме на ин ду стриј ских ро бо та.

17. НЕ КОН ВЕН ЦИ О НАЛ НИ ПО СТУП ЦИ ОБ РА ДЕ (2)

По де ла и при ме на не кон вен ци јал них по сту па ка об ра де. По
сту пак об ра де елек тро е ро зи јом, ул тра зву ком, елек трон ским мла
зом и ла се ром.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Про грам об у хва та нај зна чај ни је вр сте и по ступ ке об ра де 
ме та ла (руч не и ма шин ске) и као јед но го ди шњи курс на ме њен 
је уче ни ци ма про из вод них обра зов них про фи ла тро го ди шњег и 

че тво ро го ди шњег обра зо ва ња. Као струч ни пред мет, за у зи ма зна
чај но ме сто у фор ми ра њу струк ту ре ши рих зна ња и пој мо ва у 
обла сти на ко јој се за сни ва ме та ло пре ра ђи вач ка ин ду стри ја и ма
ши но град ња. Основ не пој мо ве из обла сти об ра де ма те ри ја ла уче
ни ци су сте кли у I раз ре ду, у окви ру оп ште ма шин ске прак се па их 
мо ра на став ник да по ве же и осло ни на ра ни је сте че на зна ња. Због 
то га на став ник мо ра да по зна је про грам оп ште ма шин ске прак се и 
у из ла га њу да ко ри сти при ме ре из прак се уче ни ка, ко ји су им бли
ски и већ по зна ти. Зна ња сте че на у I раз ре ду из оста лих пред ме та: 
ме ха ни ке, тех нич ке фи зи ке, тех но ло шки ма те ри ја ла и тех нич ког 
цр та ња пред ста вља ју бит ну осно ву за усва ја ње но вих са др жа ја, 
што тре ба у на ста ви ко ри сти ти. У II раз ре ду; па ра лел но са са др
жа ји ма овог пред ме та, оства ру је се на ста ва из струч них пред ме та 
ко ји има ју са њи ма до дир них та ча ка. Због то га је ве о ма зна чај но 
ме ђу соб но ускла ђи ва ње на ста ве, при че му по себ ну па жњу тре ба 
обра ти ти на на ста ву пред ме та тех но ло ги ја обра зов ног про фи ла и 
прак тич на на ста ва, чи ји су са др жа ји спе ци фич ни и ка рак те ри шу 
сва ки обра зов ни про фил по на о соб. Има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да 
се по је ди ни сег мен ти овог пред ме та де ли мич но по ду да ра ју са сег
мен ти ма са др жа ја тех но ло ги је од го ва ра ју ћег обра зов ног про фи ла 
(што за ви си од ка рак те ри сти ка са мог про фи ла) на став ник мо ра да 
про на ђе по треб ну ме ру ускла ђе но сти и до пу ња ва ња ових са др жа
ја, ка ко не би до шло до њи хо вог ду пли ра ња и пре кла па ња. Са др
жа ји тех но ло ги је обра зов ног про фи ла, ко ји ка рак те ри шу про фил, 
об ра ђу ју че сто ши ре и ду бље зна чај не аспек те од го ва ра ју ћих тех
но ло шких по сту па ка не го што то пред ви ђа про грам тех но ло ги је 
об ра де. Због то га пред ност тре ба да ти јед ном пред ме ту (нај че шће 
тех но ло ги ји обра зов ног про фи ла) а дру ги пред мет ускла ди ти за
јед нич ким опе ра тив ним пла ни ра њем на ста ве.

Гра ди во ко је се об ра ђу је се до ста ра зно ли ко и оп се жно (у од
но су на фонд ча со ва) због че га на ста ву тре ба ор га ни зо ва ти ра ци о
нал но, углав ном не ула зе ћи су ви ше у ду би ну гра ђе, а уз при ме ну 
са вре ме них на став них сред ста ва: ала та, ма ши на, уре ђа ја, при бо
ра, њи хо вих мо де ла, ма ке та, узо ра ка као и цр те жа, схе ма, ка та
ло га про из во ђа ча ала та и ма ши на, стан дар да и др. Ово оба ве зу је 
да се на ста ва из во ди у по себ ном ка би не ту или спе ци ја ли зо ва ној 
учи о ни ци. Фонд ча со ва по на став ним ком плек си ма дат је ори јен
та ци о но за оде ље ња са ме шо ви тим обра зов ним про фи ли ма уче
ни ка. У ра ду са оде ље њи ма јед ног обра зов ног про фи ла уче ни ка, 
лак ше је од ре ди ти са др жа је ко је тре ба об ра ди ти ин фор ма тив но, 
да би се до би ло ви ше вре ме на за те мељ ни ју об ре ду са др жа ја ко ји 
се не об ра ђу ју у тех но ло ги ји обра зов ног про фи ла или ко ји су од 
зна ча ја за обра зов ни про фил. С об зи ром на чи ње ни цу да је фонд 
ча со ва за обра зов не про фи ле че тво ро го ди шњег обра зо ва ња ма њи 
за 3 ча са не го што про грам пред ви ђа, то сма ње ње тре ба оства ри
ти у по гла вљу ли ве ње. Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва
ти са вре ме ним на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке 
про грам ске це ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но 
про на ла же ње, си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз
ли чи тих из во ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе
ни ци); ви зу ел но опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу 
раз ли чи тих са др жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва
ко днев ним ис ку ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски 
рад; са мо про це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та 
и ефи ка сну ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју. Пра ће ње 
на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка ак тив ност је 
до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат не ин фор
ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил ни ком о 
оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да про
це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та ор га ни за ци ја ра да је сти ца ње основ
них зна ња из обла сти ор га ни за ци је и еко но ми ке ра да у про це си ма 
ме та ло пре ра ђи вач ке про из вод ње и ма ши но град ње, као и зна ња о 
за шти ти чо ве ко ве рад не и жи вот не сре ди не.



Задаци на ста ве пред ме та ор га ни за ци ја ра да су:
– раз у ме ва ње дру штве них про из вод них од но са и де ло ва ња 

еко ном ских за ко ни то сти;
– сти ца ње основ них зна ња о по де ли ра да за успе шно по сло

ва ње пред у зе ћа;
– сти ца ње основ них зна ња с под руч ја кључ них про из вод них 

фак то ра за бор бу про тив гу би та ка;
– раз ви ја ње све сти о зна ча ју и ва жно сти кул ту ре и ху ма ни за

ци је ма те ри јал не про из вод ње;
– схва та ње зна ча ја за шти те чо ве ко ве жи вот не и рад не сре ди не;
– оспо со бља ва ње за са мо ста лан рад, за да ље обра зо ва ње и 

успе шно укљу чи ва ње у про цес са вре ме не про из вод ње.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 64 го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД НИ ДЕО (1)

Пред мет и за да ци ор га ни за ци је ра да, ме ђу за ви сност еко но
ми ке и ор га ни за ци је.

2. ПО ДЕ ЛА РА ДА И ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ ПРО ИЗ ВОД ЊЕ (8)

Исто риј ски раз вој ор га ни за ци је про из вод ње и по де ла ра да;
Про из вод не сна ге и про дук ци о ни од но си;
При вред не и не при вред не де лат но сти;
Са рад ња и по ве за ност у при вре ди;
При о ри тет не гра не ин ду стри је;
Спе ци ја ли за ци ја и ко о пе ра ци ја;
Уло га раз во ја на у ке и тех ни ке у про из вод њи;
Раз вој ор га ни за ци је про из вод ње и при о ри те ти раз во ја;
Са вре ме не тен ден ци је у ор га ни за ци ји про из вод ње, ком пју те

ри за ци ја и про гра ми ра ње про це са про из вод ње;
Уло га и зна чај чо ве ка у про це су про из вод ње (при ла го ђа ва ње 

чо ве ка ра ду, ра да чо ве ку и рит му ра да); Уло га а и зна чај еко но ми
је у про це су про из вод ње; Пред у зе ће као но си лац при вре ђи ва ња; 
Ме ђу соб ни од но си љу ди на ра ду; Основ ни еле мен ти пла ни ра ња, 
у про из вод њи.

3. ТЕХ НИЧ КИ СЕК ТОР (12)

Тех нич ка при пре ма про из вод ње – ор га ни за ци ја сек то ра; За
да ци тех нич ке гру пе по сло ва; Рас по ред про из вод не опре ме и ти
по ви про из вод ње; Про у ча ва ње, ме ре ње и из ра чу на ва ње ра да; Зна
чај пра ће ња при ме не нор мал них вре ме на; Опе ра тив на при пре ма 
и пла ни ра ње про из вод ње; Тем пи ра ње и лан си ра ње про из вод ње; 
Уло га вр ста зна чај и кре та ње про из вод не до ку мен та ци је.

Осврт на ме то де ра ци о на ли за ци је про из вод ње (спе ци ја ли за
ци ја, ко о пе ра ци ја, ти пи за ци ја и стан дар ди за ци ја).

4. ИЗ ВР ША ВА ЊЕ, ОДР ЖА ВА ЊЕ И ТЕХ НИЧ КА КОН ТРО ЛА 
ПРО ИЗ ВОД ЊЕ (12)

По де ла ра да у про из вод њи;
Уло га и зна чај по сло во ђе и пред рад ни ка у про из вод њи;
Ор га ни за ци ја ре гу ли са ња про из вод ње; Ор га ни за ци ја снаб де

ва ња ала ти ма и при бо ри ма про из вод ње;
Ор га ни за ци ја одр жа ва ња про из вод не опре ме; Вр сте и зна чај 

одр жа ва ња; Пла ни ра ње ра до ва на одр жа ва њу; Ор га ни за ци ја тех
нич ке кон тро ле про из вод ње; Вр сте и зна чај кон тро ле; Ор га ни за ци
ја уну тра шњег тран спор та; Вр сте и зна чај тран спорт них сред ста
ва; Из бор тран спорт них сред ста ва;

Спе ци фич но сти ор га ни за ци је у ре а ли за ци ји про из вод ње у 
од но су на раз ли чи тост про фи ла под руч ја ра да ма шин ства и об ра де 
ме та ла.

5. ПРО ИЗ ВОД НИ КА ПА ЦИ ТЕ ТИ У ИН ДУ СТРИЈ СКОЈ  
ПРО ИЗ ВОД ЊИ (6)

Про из вод ни ка па ци те ти ма ши на;
Вр сте и по де ла ка па ци те та;
Из ра чу на ва ње ка па ци те та;

Ме ре ње ра да ма ши не;
Груп ни ка па ци те ти ма ши не;
По јам и от кла ња ње уског гр ла у про из вод њи;
Ме то да тре нут них за па жа ња;
Тех нич ка опре мље ност фа бри ке у ин ду стриј ској про из вод њи.

6. ПРО ИЗ ВОД ЊА У ПО СЕБ НИМ УСЛО ВИ МА (4)

Зна чај тех нич ког обез бе ђе ња; Тех нич кома те ри јал на сред
ства и одр жа ва ње; Ду жност и ре ор га ни за ци ја пред у зе ћа у ова квим 
усло ви ма; 

Снаб де ва ње тех нич кома те ри јал ним сред стви ма.

7. ЕКО НО МИ КА И МЕ РЕ ЊЕ РЕ ЗУЛ ТА ТА У ПРО ИЗ ВОД ЊИ (6)

Тр жи ште, снаб де ва ње сред стви ма за про из вод њу и пла сман 
про из во да;

Ства ра ње и рас по де ла до би ти; Утро шци, тро шко ви, це на ко
шта ња и це на про да је; Прин цип еко но мич но сти; Прин цип рен та
бил но сти; Прин цип про дук тив но сти; Оба ве зни по ка за те љи за ис
ка зи ва ње ре зул та та по сло ва ња пред у зе ћа.

8. ЗА ШТИ ТА РАД НЕ И ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ (15)

По јам рад не и жи вот не сре ди не;
Прав не осно ве ор га ни за ци је за шти те на ра ду;
Уло га и оба ве за пред у зе ћа, рад ни ка и ин спек ци је ра да;
Основ ни узро ци по вре ђи ва ња на ра ду;
По јам за мо ра и уло га од мо ра; 
По вре де; не сре ће и про фе си о нал не бо ле сти;
По јам и одр жа ва ње ми кро кли ме у рад ним про сто ри ја ма;
Ме ста са не нор мал ном ми кро кли мом;
Ме ре и сред ства за шти те на рад ним ме сти ма са не нор мал ном 

ми кро кли мом;
Ти по ви осве тље ња;
Ме ре и сред ства за шти те на ме сти ма са пре ја ким осве тље

њем;
Зра че ње, вр сте и по сле ди це зра че ња;
Ме ре и сред ства за шти те про тив зра че ња;
Бу ка и ви бра ци је и по сле ди це бу ке и ви бра ци ја;
Ме ре и сред ства за шти те про тив бу ке и ви бра ци ја;
За шти та од елек трич не стру је;
Ме ре и сред ства за шти те од елек трич не стру је;
Пру жа ње пр ве по мо ћи;
Из во ри и вр сте ме ха нич ких по вре да;
Ме ре и сред ства за шти те про тив ме ха нич ких по вре да;
Ате сти ра ње ору ђа за рад;
Про тив по жар на за шти та;
Узро ци и из во ри на ста ја ња по жа ра;
Про тив по жар не ме ре, сред ства и га ше ње по жа ра;
Пре вен тив не ме ре за от кла ња ње узро ка по жа ра.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Основ на ка рак те ри сти ка са др жа ја про гра ма је ло гич ка по ве за
ност еко но ми ке и ор га ни за ци је, укљу чу ју ћи спе ци фич но сти ор га
ни за ци је про из вод ње у под руч ју ра да ма шин ство и об ра да ме та ла.

Из у ча ва ју ћи овај пред мет, уче ник тре ба да упо зна основ не 
еле мен те еко но ми ке и основ не спе ци фич но сти ор га ни за ци је ра да 
и про из вод ње у стру ци, еле мен те за шти те на ра ду и за шти те жи
вот не сре ди не.

У укуп ном на став ном пла ну и про гра му овај пред мет пред
ста вља над град њу струч ним пред ме ти ма и у ре а ли за ци ји их тре
ба по ве зи ва ти. При из ла га њу гра ди ва по жељ но је ко ри сти ти ка те
го ри је и тер ми но ло шке од ред ни це ко је се ко ри сте у про у ча ва њу 
оста лих струч них пред ме та ма шин ства, а ко је су при ме ре не не по
сред ној прак си на ших при вред них пред у зе ћа од го ва ра ју ћег про из
вод ног под руч ја.

Би ло да се ра ди о тех ноор га ни за ци о ном сег мен ту, сег мен ту 
еко но ми ке, или сег мен ту за шти те на ра ду, са др жа је про гра ма тре
ба из ла га ти и ту ма чи ти уз што ве ће при ла го ђа ва ње кон крет ним и 
прак тич ним усло ви ма и мо гућ но сти ма шко ле и ње ног окру же ња.



На иза бра ним при ме ри ма уче сни ци ма тре ба омо гу ћи ти да упо
зна ју основ не еле мен те ор га ни за ци је про из вод ње, спе ци ја ли за ци је, 
стан дар ди за ци је, ти пи за ци је и ко ре ла ци је за по је ди нач ну, се риј ску, 
ма сов ну про из вод њу и др. као и прин цип лан ча не про из вод ње. 

Сред ства пред у зе ћа и сред ства за јед нич ке по тро шње, тро
шко ве и утро шке по мо гућ но сти уче ни ци ма при ка за ти, на при ме
ри ма кон крет ног пред у зе ћа.

На при ме ру кон крет ног пред у зе ћа – рад не сре ди не – при ка за
ти ути цај тех но ло ги је про из вод ње на еко ло шки си стем и оце ни ти 
ни во за шти те на ра ду. При то ме во ди ти ра чу на да се из ла га ња еко
ло ги је за сни ва ју на зна њи ма из ове обла сти ко је су уче ни ци сте кли 
у I раз ре ду.

По све ти ти по себ ну па жњу про бле ма ти ци за шти те на ра ду. 
Пр во тре ба из ло жи ти нор ма тив ну ре гу ла ти ву, а за тим при ка за ти 
ти пич не при ме ре за шти те на ра ду у по је ди ним про це си ма ра да.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

ПР ВИ РАЗРЕД

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве оп ште ма шин ске прак се је да до при не се да уче
ник, у свом по чет ном струч ном обра зо ва њу, све стра ни је са гле да 
ра зно вр сност тех но ло шких про це са и по сту па ка у ма шин ству, да 
уче ству је у прак тич ној при ме ни раз ли чи тих ме то да об ра де и об ли
ко ва ња ме та ла у ства ра њу про из во да, да у окви ру прак тич ног ра да 
схва ти по ве за ност об ли ка и функ ци ја ма шин ског де ла, да упо зна 
раз ли чи та сред ства ра да, да сти че рад не на ви ке и ве шти не и да 
осе ти по тре бу за ства ра ла штвом.

Задаци на ста ве оп ште ма шин ске прак се су:
– упо зна ва ње уре ђа ја, ала та, при бо ра и ма ши на;
– оспо со бља ва ње за ра ци о нал но и еко но мич но ко ри шће ње 

ма те ри ја ла, ала та, при бо ра, уре ђа ја, ма ши на и енер ги је;
– овла да ва ње рад ном до ку мен та ци јом и оспо со бља ва ње за 

ње но ко ри шће ње у про це су ра да;
– са вла да ва ње ве шти на у оства ри ва њу рад них опе ра ци ја руч

не и ма шин ске об ра де, скла па ња, рас кла па ња и одр жа ва ња ма ши
на и уре ђа ја;

– оспо со бља ва ње за пра вил ну упо тре бу сред ста ва и ме ра за
шти те на ра ду и сти ца ње на ви ка о по тре би ко ри шће ња ових сред
ста ва;

– схва та ње по тре бе оства ри ва ња зах те ва ног ква ли те та у про
из вод њи и одр жа ва њу ма ши на и уре ђа ја и при ме не ме то да ме ре ња 
и кон тро ле ква ли те та.

ПР ВИ РАЗРЕД 
(4 ча са не дељ но, 148 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (2)

За да так и зна чај. Оп ште ма шин ске прак се. Ка рак те ри сти ке 
обра зов них про фи ла у под руч ју ра да ма шин ство и об ра да ме та ла. 

Упо зна ва ње ра ди о ни це и рад них ме ста за прак тич ну на ста ву. Рас
по ре ђи ва ње на рад но ме сто уз по треб на сред ства ра да и за шти те на 
ра ду. Пра вил но ко ри шће ње и чу ва ње сред ста ва ра да. Упо зна ва ње 
сред ста ва за шти те на ра ду. Чи шће ње и одр жа ва ње рад ног ме ста.

МЕ РЕ ЊЕ И КОН ТРО ЛИ СА ЊЕ (6)

За да так и зна чај ме ре ња и кон тро ли са ња. Вр сте мер них је ди
ни ца SI си сте ма. Ме то де и гре шке ме ре ња. По де ла ме ри ла. Ме ри
ла за кон тро лу и ме ре ње ду жи на: раз мер ни ци (мер не тра ке, мер ни 
ле њи ри и мер не ле тве), ше ста ри за ме ре ње, по мич на ме ри ла, ду
би но ме ри и ви си но ме ри. Ме ри ла за кон тро лу ме ре ња угло ва: уга
о ни ци, угло ме ри (пре клоп ни, обич ни ме ха нич ки, уни вер зал ни) и 
ша бло ни. Ме ри ла за кон тро лу рав но сти по вр ши на, ме ри ла за отво
ре и за о бље ња. Чу ва ње и одр жа ва ње мер них и кон трол них ала та.

ПРИ БО РИ ЗА СТЕ ЗА ЊЕ И ПРИ ДР ЖА ВА ЊЕ (3)

За да так и зна чај сте за ња и при др жа ва ња при об ра ди, Пра ви ла 
сте за ња. По де ла при бо ра за сте за ње. Уни вер зал ни при бо ри за сте
за ње (стег, ша пе, сте зне гла ве и маг не ти).

ОЦР ТА ВА ЊЕ И ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ (4)

За да так и зна чај оцр та ва ња и обе ле жа ва ња. Алат и при бор за 
оцр та ва ње и обе ле жа ва ње (рад ни сто, пло че за оцр та ва ње, при зме, 
игле, па ра лел на др жа ла, обе ле жа чи, ше ста ри, сло ва, бро је ви и ша
бло ни). При пре ма по вр ши не за оцр та ва ње. По сту пак оцр та ва ња и 
обе ле жа ва ња (оцр та ва ње обе ле жа ва ње са цр те жа, оцр та ва ње по мо ћу 
ша бло на и по узор ку). Оштре ње ала та за оцр та ва ње и обе ле жа ва ње.

ТУР ПИ ЈА ЊЕ (5)

При ме на по ступ ка. Вр сте и об ли ци тур пи ја ња (по де ла тур пи
ја пре ма на ме ни, об ли ку пре се ка и се чи ву и пре ма бро ју пре се ка). 
На са ђи ва ње тур пи ја. Тех ни ка ра да при тур пи ја њу (тур пи ја ње рав
них и об лих по вр ши на, тур пи ја ње отво ра и жле бо ва, тур пи ја ње ли
мо ва и ски да ње иви ца). Одр жа ва ње тур пи ја. Ма ши не за тур пи ја ње 
(глат ки де ло ви и по сту пак ра да).

ОДВА ЈА ЊЕ СЕ ЧЕ ЊЕМ И ОД СЕ ЦА ЊЕМ (6)

За да так и вр сте се че ња и од се ца ња. Рад че ки ћем и се ка чем 
(вр сте се ка ча и че ки ћа, на са ђи ва ње, др жа ње че ки ћа и ру ко ва ње 
че ки ћем. Тех ни ка ра да се ка чем. Оштре ње се ка ча). Се че ње ма ка
за ма. Од се ца ње та сте ром: од се ца ње руч ном те сте ром. Вр сте лу
ко ва и ли сто ва. Тех ни ка ра да и по сту пак те сте ри са ња пло ча стих 
обра да ка, ли мо ва, це ви и ра зних про фи ла. Од се ца ње ма шин ском 
оквир ном те сте ром (прин цип ра да и ру ко ва ње). Одр жа ва ње сред
ста ва ра да, под ма зи ва ње и чи шће ње. Ме ре за шти те при се че њу и 
од се ца њу.

ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ ЛИ МА И ПРО ФИ ЛА (7)

Зна чај и при ме на по ступ ка. Ис пра вља ње ма те ри ја ла (тех ни ка 
руч ног ис пра вља ња тра ка. ли мо ва, осо ви на и оста лог. Ма шин ско 
ис пра вља ње). Са ви ја ње и об ли ко ва ње ма те ри ја ла ли мо ва, жи це, 
це ви, про фи ла и опру га). Ме ре за шти те на ра ду.

СПА ЈА ЊЕ (8)

За да так спа ја ња, кла си фи ка ци ја ме то да и по сту па ка. Спа ја ње 
за ки ва њем (вр сте за ко ви ца и са ста ва ка. Алат и по сту пак руч ног за
ки ва ња). Спа ја ње ле мље њем (вр сте ле мо ва, сред ства за чи шће ње 
и за гре ва ње. По сту пак ме ког и твр дог ле мље ња). Елек тро луч но 
за ва ри ва ње (уре ђа ји и при бор за елек тро луч но за ва ри ва ње. Елек
тро де и вр сте за ва ра при елек тро луч ном за ва ри ва њу. Тех ни ка ра да 
при елек тро луч ном за ва ри ва њу). Сред ства за шти те на ра ду.

БУ ШЕ ЊЕ, УПУ ШТА ЊЕ И РЕ ЗА ЊЕ НА ВО ЈА (9)

По јам и свр ха бу ше ња и упу шта ња. Ала ти за бу ше ње и упу
шта ње. Бу ши ли це (сто не и стуб не). При бор за сте за ње ала та и 
обрат ка. Рад ни по ступ ци при бу ше њу и упу шта њу. Оштре ње 



спи рал них бур ги ја. Ре за ње на во ја (алат и при бор за руч но ре за ње 
на во ја. По сту пак ре за ња уну тра шњих и спо ља шњих на во ја). Одр
жа ва ње бу ши ли ца. Ме ре за шти те на ра ду.

РЕН ДИ СА ЊЕ (10)

При ме на по сту па ка, по де ла рен ди саљ ки и њи хо ве ка рак те ри
сти ке. Прин цип ра да крат ко ход не рен ди саљ ке. Ала ти за рен ди са
ње. Из бор ре жи ма об ра де (в, н, с) у за ви сно сти од вр сте но жа и 
ма те ри ја ла обрат ка. При пре ма ма ши не за рад (по сту пак сте за ња 
обрат ка и но жа и по де ша ва ње ма ши не за рад). По сту пак рен ди
са ња хо ри зон тал них, вер ти кал них и ко сих по вр ши на. Одр жа ва ње 
рен ди саљ ки (чи шће ње и под ма зи ва ње). Ме ре за шти те на ра ду.

СТРУ ГА ЊЕ (10)

При ме на по ступ ка, по де ла стру го ва и њи хо ве ка рак те ри сти
ке. Опис де ло ва и прин цип ра да уни вер зал ног стру га. Ала ти за 
стру гар ску об ра ду – но же ви. При пре ма ма ши не за рад (по сту пак 
по ста вља ња и сте за ња обрат ка и но жа, из бор ре жи ма об ра де и по
де ша ва ње ма ши не за рад). Об ра да раз ли чи тих про фи ла на стру гу 
(ци лин дрич них и че о них по вр ши на, за бу ши ва ње и бу ше ње, стру
га ње ко нич них по вр ши на, спо ља шњих жле бо ва и од се ца ње на 
стру гу). Хла ђе ње ала та при стру га њу. Чи шће ње и одр жа ва ње стру
га. Ме ре за шти те на ра ду при стру га њу.

ГЛО ДА ЊЕ (10)

При ме на по ступ ка, по де ла гло да ли ца и њи хо ве ка рак те ри сти
ке. Опис де ло ва и прин цип ра да уни вер зал не гло да ли це. Ала ти за 
гло да ње – гло да ла. При пре ма гло да ли це за рад (по сту пак по ста
вља ња и сте за ња обрат ка и гло да ла, из бор ре жи ма об ра де и по де
ша ва ње ма ши не за рад). Об ра да по вр ши на гло да њем хо ри зон тал
них по вр ши на, по вр ши на под углом и про фи ли са них по вр ши на). 
Из ра да жле бо ва. Хла ђе ње ала та при гло да њу. Чи шће ње и одр жа ва
ње гло да ли це. Ме ре за шти те на ра ду при гло да њу.

БРУ ШЕ ЊЕ (10)

При ме на по ступ ка, по де ла бру си ли ца и њи хо ва ка рак те ри
сти ка. Опис де ло ва и прин цип ра да бру си ли це за рав но бру ше ње. 
Ала ти за бру ше ње – то ци ла. При пре ма бру си ли це за рад. По сту пак 
по ста вља ња и сте за ња обрат ка и то ци ла, из бор ре жи ма бру ше ња и 
по де ша ва ње бру си ли це за рад). По сту пак бру ше ња рав них по вр
ши на. Хла ђе ње при бру ше њу. Чи шће ње и одр жа ва ње бру си ли це. 
Ме ре, за шти те на ра ду при бру ше њу.

ТЕР МИЧ КА И ТЕР МО ХЕ МИЈ СКА ОБ РА ДА (10)

За да так и зна чај тер мич ке и тер мо хе миј ске об ра де. Основ ни 
пој мо ви о жа ре њу, ка ље њу, от пу шта њу, це мен та ци ји и ни три ра њу. 
Ка ље ње јед но став них руч них ала та у во ди и уљу.

ПО ВР ШИН СКА ЗА ШТИ ТА (15)

По јам и вр сте ко ро зи је. На чин за шти те пре вла че њем. Ме ре 
за шти те на ра ду на по вр шин ској за шти ти.

УПО ЗНА ВА ЊЕ МА ШИ НА И ЊИ ХО ВИХ ФУНК ЦИ ЈА (16)

Кла си фи ка ци ја ма ши на: по гон ске и рад не ма ши не, тран спорт
не ма ши не и уре ђа ји, са о бра ћај на сред ства (ка рак те ри сти ке, на ме
на. и одр жа ва ње). Опис и прин цип ра да тур би на, ко чи о них ма ши на, 
ком пре со ра, вен ти ла то ра, пум пи, ди за ли ца и пре но сни ка, тран
спор те ра и еле ва то ра (функ ци о ни са ње ма ши на и кон тро ла ра да).

СА СТА ВЉА ЊЕ И РА СТА ВЉА ЊЕ МА ШИ НА И ЊИ ХО ВИХ  
ДЕ ЛО ВА (17)

Са ста вља ње ма ши на као по сту пак до би ја ња но вог про из во да 
(мон та жа). Ра ста вља ње и са ста вља ње ма ши на и њи хо вих де ло ва 
у окви ру одр жа ва ња ма ши на у екс пло а та ци ји. Зна чај одр жа ва ња, 
тре ње и ха ба ње кон такт них по вр ши на. По јам и вр сте скло по
ва. Спа ја ње раз дво ји вим ве за ма. Алат и при бор за са ста вља ње и 

ра ста вља ње (кљу че ви, уви ја чи, кле шта, из би ја чи, свла ка чи). Тех
но ло шки по сту пак ра ста вља ња и са ста вља ња (пре глед уре ђа ја, ра
ста вља ње и озна ча ва ње де ло ва, пра ње и под ма зи ва ње де ло ва, кон
тро ла ис прав но сти, за ме на и са ста вља ње).

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Про грам је са чи њен та ко да уче ни ци стек ну увид у де ло круг 
по сло ва и рад них за да та ка код ве ћег бро ја обра зов них про фи ла 
– за ни ма ње у под руч ју ра да ма шин ство и об ра да ме та ла. Омо гу
ћа ва по ступ но са вла да ва ње по чет них зна ња, уме ћа и ве шти на за 
по ступ ке руч не и ма шин ске об ра де, са ста вља ње и ра ста вља ње ма
ши на и њи хо вих де ло ва.

Оп шта ма шин ска прак са уво ди уче ни ке у сфе ру из вр ши лач
ког и про из вод ног ра да, у ам би јент ма шин ске ра ди о ни це, у ко јој 
се про цес обра зо ва ња од ви ја у дру гим усло ви ма и са дру га чи јим 
ме то да ма и сред стви ма ра да од оних ко је су уче ни ци до та да сре
та ли. За то у са мом по чет ку уче ни ци тре ба да упо зна ју прин ци пе и 
пра ви ла по на ша ња у ра ди о ни ци, рад ну и тех но ло шку ди сци пли ну, 
сред ства и ме ре за шти те на ра ду и њи хо ву при ме ну.

Прак тич ни рад уче ни ка мо ра би ти осми шљен, а сва ка ак тив
ност ра зу мљи ва. Ти ме се под сти че мо ти ви са ност за рад и ства ра
лач ке спо соб но сти уче ни ка, оства ру је ефи ка сност и бо љи ква ли тет 
ра да. Да би се то по сти гло прак ти чан рад мо ра би ти, у овим сво
јим фа за ма, ана ли зи ран и раз ја шњен. Не по сред ној из вр ши лач кој 
ак тив но сти – де мон стра ци ји на став ни ка или но вој ве жби уче ни ка, 
мо ра да прет хо де (у за ви сно сти од ка рак те ра и сло же но сти рад ног 
по ступ ка и сред ста ва ра да) об ја шње ња тех нич котех но ло шких за
ко ни то сти или кра ћа упут ства о ру ко ва њу ала том или ма ши на ма. 
При то ме увек тре ба ин си сти ра ти иа по што ва њу про пи са о за шти
ти на ра ду, на при ме ни ме ра штед ње енер ги је, ма те ри ја ла, ала та, 
при бо ра и ма ши на.

Про грам оп ште ма шин ске прак се мо же да се оства ру је при
ме ном про из вод них ди дак тич ких ве жби у це ли ни и укљу чи ва њем 
у про из вод ни рад у по је ди ним сег мен ти ма про гра ма. У сва ком слу
ча ју на став ник вр ши ди дак тич ку раз ра ду те мат ских це ли на про
гра ма, фор ми ра ве жбе, раш чла њу је их на еле мен те – од за хва та и 
опе ра ци ја до сло же ни јих ра до ва. Пред ви ђа те о риј ску под ло гу ко ју 
слу ша и ко ре ли ра са са зна њи ма ко ја су уче ни ци до не ли из основ не 
шко ле или их сти чу па ра лел но у окви ру са др жа ја тех нич ког цр та
ња тех но ло ги је ма те ри ја ла, ме ха ни ке, тех нич ке фи зи ке и ма те ма
ти ке. Због то га на став ник мо ра да по зна је са др жа је ових пред ме
та и да оства ру је стал ну са рад њу са на став ни ци ма ових струч них 
пред ме та.

Са др жа је јед не те мат ске це ли не ни је нео п ход но увек оства ри
ва ти у це ло сти па за тим пре ла зи ти на дру гу. Мо гу ће је у за ви сно
сти од ка рак те ра ве жби или про из вод ног ра да, на ста ву оства ри ва ти 
ком би но ва но са дру гим са др жа ји ма (по ступ ци ма, опе ра ци ја ма) у 
ду жем пе ри о ду. Та ко на при мер, са др жа ји о ме ре њу и кон тро ли са
њу, оцр та ва њу и обе ле жа ва њу, тур пи ја њу и др. мо гу се об ра ђи ва
ти по ступ но, пре ма зах те ву тех но ло шког по ступ ка од ре ђе не про
из вод не ве жбе. У ова квој ор га ни за ци ји на ста ве, где уче ни ци ни су 
исто вре ме но ан га жо ва ни на истим рад ним опе ра ци ја ма и за хва ти
ма, по треб но је пра ти ти рад сва ког уче ни ка по на о соб и вре ме про
ве де но на по је ди ним рад ним ак тив но сти ма.

Рад не за дат ке у по гле ду њи хо ве сло же но сти тре ба, по мо гућ
ству, при ла го ђа ва ти ни воу оспо со бље но сти уче ни ка.

Оп шту ма шин ску прак су, по пра ви лу, тре ба ор га ни зо ва ти у 
школ ској ра ди о ни ци. Њен про грам је иден ти чан за све обра зов не 
про фи ле III и IV сте пе на струч не спре ме, због че га је мо гу ће за све 
шко ле офор ми ти стан дард ну опре мље ну тип ску ра ди о ни цу (јед
на ра ди о ни ца за пет оде ље ња I раз ре да, 10 гру па уче ни ка). У том 
слу ча ју чи тав про грам се ре а ли зу је у тој на мен ској ра ди о ни ци, по 
уна пред де фи ни са ном ре до сле ду из ме не рад них ме ста, те уче ни ци 
не мо ра ју „про ла зи ти” кроз дру ге ра ди о ни це и по го не пред у зе ћа. 
(Про грам оп ште ма шин ске прак се тре ба да оства ру је на став ник ко ји 
осим руч не об ра де по зна је и рад са основ ним алат ним ма ши на ма).

Ра ди што ефи ка сни јег оства ри ва ња про гра ма, сва ки уче ник 
мо ра има ти сво је рад но ме сто и од го ва ра ју ћи рад ни при бор.



При оце ни ра да уче ни ка па жњу тре ба обра ти ти на: тач ност из
ра де, ква ли тет об ра де, уред но одр жа ва ње рад ног ме ста, ра ци о нал
но ко ри шће ње ма те ри ја ла и енер ги је, чу ва ње ала та, при бо ра, уре
ђа ја и ма ши на и пра вил но ко ри шће ње сред ста ва за шти те на ра ду.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ ЗА ВИШЕ ОБРАЗОВНИХ
ПРОФИЛА

Механичар термоенергетских постројења

Механичар хидроенергетских постројења

Механичар гасо и пнеумо енергетских постројења

Механичар грејне и расхладне технике

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та тех но ло ги је об ра де је сти ца ње зна ња 
о прин ци пи ма и за ко ни то сти ма об ли ко ва ња ма шин ских ма те ри
ја ла, о по ступ ци ма и про це си ма об ра де и еко но мич но сти из ра де 
про из во да.

Задаци на ста ве пред ме та тех но ло ги ја об ра де су:
– сти ца ње зна ња о по ступ ци ма об ра де ли ве њем и де фор ма

ци јом;
– сти ца ње зна ња о по ступ ци ма об ра де ре за њем;
– сти ца ње зна ња о по ступ ци ма тер мич ке и тер мохе миј ске 

об ра де;
– сти ца ње зна ња о об ра ди спа ја њем и о об ли ко ва њу еле ме на

та ма шин ске енер ге ти ке;
– сти ца ње зна ња о ка рак те ри сти ка ма ма ши на, уре ђа ја, ала та 

и при бо ра и њи хо вој при ме ни у раз ли чи тим по ступ ци ма руч не и 
ма шин ске об ра де;

– оспо со бља ва ње уче ни ка за при ме ну те о риј ских зна ња у 
прак тич ном ра ду об ра де и об ли ко ва ња еле ме на та ма шин ске енер
ге ти ке.

ДРУ ГИ РАЗРЕД 
(2 ча са не де љо, 74 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (2)

Зна чај и за да так тех но ло ги је об ра де у енер гет ском и оп штем 
ма шин ству.

По јам си сте ма, про из вод ног си сте ма и про из вод ног про це са. 
Тех но ло шки и об рад ни си сте ми и кла си фи ка ци ја по сту па ка об ли
ко ва ња и об ра де у ма шин ству и енер гет ском ма шин ству.

2. ЛИ ВЕ ЊЕ (3) 

Основ ни пој мо ви о ли ве њу и по сту паш ли ве ња.
Ли ве ње у ка лу пи ма.
Ли ве ње греј них те ла, ку ћи шта, ар ма ту ра, пум пи и тур би на 

(основ ни пој мо ви и при ме ри).

3. ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ ДЕ ФОР МИ СА ЊЕМ (15)

По јам и вр сте де фор ма ци ја и на по на. За гре ва ње ма те ри ја ла за 
об ра ду де фор ми са њем.

Об ра да ко ва њем и пре со ва њем, основ ни пој мо ви. Ма ши не 
за пре со ва ње, пре со ва ње ли мо ва за по тре бе енер ге ти ке, гре ја ња и 
хла ђе ња.

Об ра да ва ља њем – основ ни пој мо ви. Ва ља ње ли мо ва, ко тлов
ских ли мо ва и из вла че ње про фи ла и шав них це ви. Из ра да на во ја.

Об ра да из вла че њем, оп шти пој мо ви. Из вла че ње жи це, бе шав
них це ви, це ви од обо је них ме та ла. Алат и ма ши не за из вла че ње.

Об ра да са ви ја њем. Основ ни пој мо ви. Ма ши не за са ви ја ње ли
ма. Ма ши не за са ви ја ње це ви. Хлад но и то пло са ви ја ње. То пло са ви
ја ње у ала ти ма. Ала ти за са ви ја ње це ви: рол не, при зме, „лу ле” и др.

4. ОБ РА ДА РЕ ЗА ЊЕМ (25)

Основи теорије резања

Про цес ре за ња и еле мен ти об рад ног си сте ма.
Ки не ма ти ка ре за ња, кре та ње ала та и обрат ка (глав но и по

моћ но кре та ње). Бр зи не глав ног и по моћ ног кре та ња.
Пре но сни ци за глав на и по моћ на кре та ња.
Сте пе на ста и кон ти ну ал на про ме на бро ја обр та ја. Пре но сни

ци за по моћ на кре та ња.
По ја ве при про це су ре за ња.
Про цес ства ра ња стру го ти не, си ле и от по ри ре за ња, то плот не 

про ме не, сред ства за хла ђе ње и под ма зи ва ње. Ха ба ње ала та и ути
цај на хра па вост по вр ши не.

Карактеристике резних алата

Ге о ме три ја ре зног ала та. По де ла и основ ни еле мен ти ре зних 
ала та (по вр ши не и се чи ва). Ма те ри јал за из ра ду ре зних ала та.

Обрада стругањем

Опе ра ци је и за хва ти при об ра да стру га њем. Ала ти и при бо ри, 
стру гар ски но же ви. При бо ри за сте за ње.

Еле мен ти ре жи ма об ра де: бр зи на ре за ња, по мак, и ду би на ре
за ња.

Основ не вр сте об ра де: че о на, спољ на и уну тра шња об ра да. 
Из ра да на во ја.

По де ла стру го ва. Уни вер зал ни струг, основ ни са став ни де ло
ви и вр сте кре та ња. Вер ти кал ни (ка ру сел) струг, ре вол вер стру го
ви, ауто мат ски стру го ви (опис и на ме на).

Обрада рендисањем

Опе ра ци је при об ра ди рен ди са њем. Еле мен ти ре жи ма об ра де 
(бр зи не, по мак и ду би на ре за ња). По де ла и вр сте рен ди саљ ки.

Обрада глодањем

Ка рак те ри сти ке гло да ња. Основ не опе ра ци је и за хва ти. Ала ти 
и при бо ри.

По де ла и вр сте гло да ли ца. Уни вер зал на гло да ли ца: глав ни, 
де ло ви и кре та ња.

Обрада бушењем

Основ не опе ра ци је: бу ше ње, упу шта ње, раз вр та ње.
По де ла бу ши ли ца: сто на, стуб на, ра ди јал на, ко ор ди нат на, ви

ше вре те на. Основ ни де ло ви и кре та ња.

Обрада брушењем и глачањем

Ка рак те ри сти ке об ра де бру ше њем. Опе ра ци је при бру ше њу. 
Руч но и ма шин ско бру ше ње.

Ала ти и при бо ри за бру ше ње. Озна ке и ка рак те ри сти ке то ци
ла. Основ ни еле мен ти ре жи ма бру ше ња, бр зи на и ду би на ре за ња.

Руч на бру си ли ца. Опе ра ци је са руч ном бру си ли цом. Бру си
ли це – за рав но и кру жно бру ше ње.



Ка рак те рист ке гла ча ња. Ала ти за гла ча ње (хо но ва ње и ле по
ва ње). Ма ши не за гла ча ње. Спе ци јал не ма ши не за об ра ду за пор
них те ла и се ди шта вен ти ла и оста лих ар ма ту ра.

Сечење

Основ ни пој мо ви. Ала ти за се че ње. Ма шин ске те сте ре.

5. ТЕР МИЧ КА И ТЕР МО ХЕ МИЈ СКА ОБ РА ДА (5)

Струк тур не про ме не при тер мич кој об ра ди. Вр сте и по ступ ци 
тер мич ке об ра де: ка ље ње, жа ре ње, от пу шта ње.

Тер мич ка об ра да ли ве ног гво жђа, ле ги ра них че ли ка и алу ми
ни јум ских ле гу ра.

6. ОБ РА ДА СПА ЈА ЊЕМ (14)

Спа ја ње сег ме на та за ва ри ва њем, по ступ ци спа ја ња де ло ва и 
кон струк ци ја.

Спа ја ње за ва ри ва њем. По јам ка рак те ри сти ке и вр сте за ва ри
ва ња (га сно и елек тро луч но). 

Гасно заваривање

Га со ли ти за за ва ри ва ње. Опре ма и при бор за га сно за ва ри
ва ње. По моћ ни ма те ри ја ли за за ва ри ва ње (жи це, пра шко ви и др.). 
Вр сте пла ме на, тем пе ра ту ра. Га сно се че ње.

Електролучно заваривање

Основ не ка рак те ри сти ке и по де ла. По ступ ци руч ног елек тро
луч ног за ва ри ва ња. По ступ ци елек тро луч нот за ва ри ва ња под за
шти том га са (ТIG, МIG, CO2, пла зма).

По ступ ци елек тро луч ног за ва ри ва ња под за шти том пра ха. За
ва ри ва ње це ви по мо ћу тра ка, цев ни па не ли.

Припрема елемената за спајање (це ви, пло ча, омо та ча, буб
ње ва, ко лек то ра, раз вод ни ка итд.): чи шће ње, пе ски ра ње и об ра ђи
ва ње ме ста за спа ја ње, за ва ри ва њем и фал цо ва њем.

Спа ја ње це ви са еле мен ти ма ве ћег пре се ка: буб ње ви ма, ко
лек то ри ма, пре град ним пло ча ма, раз вод ни ци ма (за ва ри ва њем и 
ком би но ва но).

За ва ри ва ње омо та ча и дан ца.
Спа ја ње цев них еле ме на та фи тин зи ма.

7. ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ ЕЛЕ МЕ НА ТА МА ШИН СКЕ  
ЕНЕР ГЕ ТИ КЕ (10)

Са ви ја ње лу ко ва, це ви, за гре ја ча, во де, пре гре ја ча па ре, ис па
ри ва ча, ко лек то ра итд.).

Руч но и ма шин ски, на хлад но и на то пло. Са ви ја ње омо та ча.
Са ви ја ње ли мо ва за по тре бе гре ја ња, хла ђе ња и кли ма ти за

ци је.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Про грам об у хва та нај зна чај ни је вр сте и по ступ ке об ра де ме
та ла (руч не и ма шин ске) и као јед но го ди шњи курс на ме њен је уче
ни ци ма обра зов них про фи ла енер гет ског ма шин ства тро го ди шњег 
обра зо ва ња (74 ча са го ди шње) и че тво ро го ди шњег обра зо ва ња (72 
ча са го ди шње).

Као струч ни пред мет, за у зи ма зна чај но ме сто у фор ми ра њу 
струк ту ре ши рих зна ња и пој мо ва у обла сти на ко јој се за сни ва ме
та ло пре ра ђи вач ка ин ду стри ја и ма ши но град ња.

Основ не пој мо ве из обла сти об ра де ма те ри ја ла уче ни ци су 
сте кли у I раз ре ду, у окви ру оп ште – ма шин ске прак се па их мо ра 
на став ник да по ве же и осло ни на ра ни је сте че на зна ња. Због то га 
на став ник мо ра да по зна је про грам оп ште ма шин ске прак се и у из
ла га њу да ко ри сти при ме ре из прак се уче ни ка, ко ји су им бли ски 
и већ по зна ти.

Зна ња сте че на у I раз ре ду из оста лих пред ме та: ме ха ни
ке, тех нич ке фи зи ке, тех но ло ги је ма те ри ја ла и тех нич ког цр та ња 
пред ста вља ју бит ну осно ву за усва ја ње ових но вих са др жа ја, што 
тре ба у на ста ви ко ри сти ти.

У II раз ре ду, па ра лел но са са др жа ји ма овог пред ме та, оства
ру је се на ста ва и струч них пред ме та ко ји има ју са њи ма до дир них 
та ча ка. Због то га је ве о ма зна чај но ме ђу соб но ускла ђи ва ње на ста
ве, при че му по себ ну па жњу тре ба обра ти ти на прак тич ну на ста ву 
са тех но ло ги јом.

Гра ди во ко је се об ра ђу је је до ста ра зно ли ко и оп се жно (у од но
су на фонд ча со ва) због че га на ста ву тре ба ор га ни зо ва ти ра ци о нал но, 
углав ном не ула зе ћи су ви ше у ду би ну гра ђе, а уз при ме ну са вре ме
них на став них сред ста ва: ала та, ма ши на, уре ђа ја, при бо ра, њи хо вих 
мо де ла, ма ке та, узо ра ка као и цр те жа, схе ма, ка та ло га про из во ђа ча 
ала та и ма ши на, SRPS стан дар да и др. Ово оба ве зу је да се на ста ва из
во ди у по себ ном ка би не ту или спе ци ја ли зо ва ној учи о ни ци.

С об зи ром на чи ње ни цу да уче ни ци че тво ро го ди шњег обра
зо ва ња (обра зов ни про фил тех ни чар ма шин ске енер ге ти ке) има ју 
2 ча са ма ње не го што то пред ви ђа про грам, ово сма ње ње тре ба 
оства ри ти у по гла вљу об ра да ре за њем.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

ОСНОВЕ ЕНЕРГЕТИКЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та осно ве енер ге ти ке је сти ца ње зна ња о 
енер ги ји, ње ној не у ни шти во сти, на чи ни ма ње ној тран сфор ма ци ји 
и при ме не у ма шин ству.

Задаци на ста ве пред ме та осно ве енер ге ти ке су:
– сти ца ње зна ња о го ри ви ма као основ ним из во ри ма енер ги је 

о њи хо вом са ста ву и на чи ну тран спор та;
– упо зна ва ње ка рак те ри сти ке по стро је ња за тран сфор ма ци ју 

енер ги је и прин ци па ње не при ме не;
– упо зна ва ње ин стру ме на та за ме ре ње од ре ђе них ве ли чи на у 

енер гет ским про це си ма;
– сти ца ње зна ња о штед њи и ра ци о нал ној по тро шњи енер

ги је;
– сти ца ње зна ња о на чи ни ма пре но ше ња енер ги је до по тро

ша ча за по тре бе на се ља и ин ду стри је.

ДРУ ГИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 74, ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (2)

Основ ни пој мо ви о енер ги ји, зна чај енер ги је за ег зи стен ци ју 
и раз вој дру штва. Ре зер ве енер ги је и по тро шња.

2. ИЗ ВО РИ ЕНЕР ГИ ЈЕ (22)

Об но вљи ви и нео б но вљи ви из во ри енер ги је (1)

Горива као извор енергије (4)

По јам го ри ва, вр сте го ри ва и ка рак те ри сти ке, еле мен тар ни 
са став го ри ва. То плот на моћ го ри ва – из ра чу на ва ње то плот не мо
ћи. Ка рак те ри сти ке до ма ћих го ри ва. Тран спор то ва ње и ускла ди
ште ње чвр стих теч них и га со ви тих го ри ва.



Чврста горива (3)

Вр сте чвр стих го ри ва, ка рак те ри сти ке по је ди них вр ста. По
ступ ци опле ме њи ва ња и по ступ ци пре ра де чвр стих го ри ва. Под
руч је при ме не.

Течна горива (4)

Бр сте теч них го ри ва. При род на теч на го ри ва, син те тич ка 
теч на го ри ва. Наф та, де сти ла ци ја наф те, пре ра ђе на теч на го ри ва, 
мо тор ни бен зин и дру га го ри ва. Ок тан ски и це тан ски број го ри ва. 
Под руч ја при ме не теч них го ри ва.

Гасовита горива (4)

Вр сте га со ви тих го ри ва. При род на и пре ра ђе на га со ви та го
ри ва. Пре ра ђе на га со ви та го ри ва из теч них и чвр стих го ри ва. Свој
ства и под руч ја при ме на. Ге не ра тор ски гас.

Нуклеарна горива (2)

Вр ста, свој ства и ка рак те ри сти ке ну кле ар них го ри ва. Под руч
ја при ме не ну кле ар них го ри ва.

Други извори енергије (4)

Енер ги ја во де – зна чај, мо гућ ност ко ри шће ња енер ги је во де. 
Хи дро е нер гет ски по тен ци ја ли у зе мљи

Енер ги ја сун ца – зна чај и мо гућ но сти ко ри шће ња.
Енер ги ја ве тра – зна чај и мо гућ но сти ко ри шће ња.
(Удео у оп штој про из вод њи (по тро шњи енер ги је).

3. ТРАН СФОР МА ЦИ ЈА ЕНЕР ГИ ЈЕ И ПО СТРО ЈЕ ЊА  
ЗА ТРАН СФОР МА ЦИ ЈУ (40)

Тран сфор ма ци ја енер ги је (3)
Прин ци пи тран сфор ма ци је енер ги је, циљ, зна чај тран сфор

ма ци је и ви до ви ко ри шће ња тран сфор ми са не енер ги је.
Про ме на ста ња во де и во де не па ре при за гре ва њу.
По стро је ња за тран сфор ма ци ју енер ги је (30)
Основ не вр сте, кон струк ци ја, ка рак те ри сти ке, прин ци пи 

функ ци о ни са ња – тер мо е лек тра не, то пла не, хи дро е лек тра не.
Ко тлов ска по стро је ња за: чвр ста, теч на и га со ви та го ри ва.
Тур бин ска по стро је ња за: па ру, во ду и гас.
Мо то ри са уну тра шњим са го ре ва њем.
Пум пе.
(Кон струк ци о не ка рак те ри сти ке, прин цип ра да, на ме на).

Остала постројења и уређаји за трансформацију енергије (7)

Ну кле ар не елек тра не, основ на схе ма елек тра не, прин цип 
функ ци о ни са ња ну кле ар ног ре ак то ра.

Сун че ви ко лек то ри, кон цен тра то ри и ба те ри је. Ко лек тор ске 
ће ли је – прин цип функ ци о ни са ња. Ве тре ња че.

4. ПРЕ НО ШЕ ЊЕ ЕНЕР ГИ ЈЕ ДО ПО ТРО ША ЧА (8)

Пре но ше ње енер ги је за по тре бе на се ља и ин ду стри је. На чин 
пре но ше ња и еле мен ти ко ји слу же за пре нос енер ги је од из во ра до 
ко ри сни ка, мер ни ин стру мен ти.

Пре но ше ње то плот не енер ги је – то пли фи ка ци ја (то пли фи ка ци
о ни си сте ми, ка на ли, це во во да, то плот не под ста ни це, кућ ни раз вод).

5. УШТЕ ДЕ ЕНЕР ГИ ЈЕ И ЊЕ НО РА ЦИ О НАЛ НО  
КО РИ ШЋЕ ЊЕ (2)

На чин уште де енер ги је и по ступ ци сма ње ња по тро шње.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Са др жа ји про гра ма кон ци пи ра ни су та ко да пред ста вља ју 
увод у област енер ге ти ке и осно ву за про у ча ва ње дру гих струч них 
пред ме та.

У на ста ви се по ла зи од са др жа ја о го ри ви ма, као из во ри ма 
енер ги је, при че му чвр стим, теч ним и га со ви тим го ри ви ма тре ба, у 
ин тер пре та ци ји гра ђе и зна ча ју, да ти под јед нак трет ман. Ну кле ар на 

го ри ва об ра ди ти ин фор ма тив но. У на ста ви, о овим са др жа ји ма, тре
ба се осло ни ти на пој мо ве ко је су уче ни ци сте кли у I раз ре ду про у
ча ва ју ћи, у окви ру на став ног пред ме та ма шин ски ма те ри ја ли, по гла
вља по гон ских ма те ри ја ла (вр сте, са став и (ка рак те ри сти ке го ри ва).

У окви ру те мат ске. це ли не дру ги из во ри енер ги је ве ћи зна чај 
тре ба да ти енер ги ји во де и ње ном ко ри шће њу у хи дро е нер гет ским 
по тен ци ја ли ма.

Са др жа ји о тран сфор ма ци ји енер ги је пред ста вља ју ма те ри ју 
ко ја је осно ва за да ље обра зо ва ње у окви ру овог обра зов ног про
фи ла, па јој у овом сми слу и тре ба да ти од го ва ра ју ћи зна чај. При 
то ме тре ба има ти у ви ду да се ка сни је, у окви ру пред ме та тер мо е
нер гет ска по стро је ња, хи дро е нер гет ска по стро је ња и др., де таљ но 
про у ча ва ју од го ва ра ју ћа по стро је ња и уре ђа ји за тран сфор ма ци ју 
енер ги је (ко тло ви, тур би не и др.).

При из ла га њу те мат ске це ли не о пре но ше њу енер ги је до по
тро ша ча, по себ но тре ба ис та ћи на чи не и си сте ме пре но ше ња то
плот не енер ги је. Ка ко се па ра лел но, у окви ру пред ме та осно ве 
елек тро тех ни ке, про у ча ва ју и са др жа ји о про из вод њи и пре но ше
њу елек трич не енер ги је, по греб но је по ве за ти и уса гла си ти ове две 
те мат ске це ли не.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

ТЕРМОДИНАМИКА И ХИДРАУЛИКА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та тер мо ди на ми ка и хи дра у ли ка је сти
ца ње но вих зна ња, ко ји ма се до пу њу је зна ње сте че но из фи зи ке, а 
ко је се од но си на аспек те енер ги је, ра ди ту ма че ња по ја ва и за ко ни
то сти у при ро ди и њи хо ве при ме не у тех нич кој прак си.

Задаци на ста ве пред ме та тер мо ди на ми ка и хи дра у ли ка су:
– упо зна ва ње мо гу ћих вр ста тер мо ди на мич ких си стем ских и 

си стем ских при ла за у из у ча ва њу ове про бле ма ти ке;
– упо зна ва ње основ них ма кро скоп ских ве ли чи на ко је де фи

ни шу ста ње Си сте ма (рад ног те ла) и вр ста спољ них ути ца ја ко ји 
мо гу, да ме ња ју ста ње си сте ма;

– упо зна ва ње иде а ли зо ва них про це са при ко ји ма је мо гућ на 
нај е фи ка сни ја Тран сфор ма ци ја раз ли чи тих об ли ка енер ги је;

– упо зна ва ње на чи на од ре ђи ва ња по је ди них ка рак те ри сти ка 
рад них те ла;

– упо зна ва ње пој ма сте пе на ко ри сно сти и на чи на ње го вог по
ве ћа ња;

– у по зна ва ње основ них на чи на про сти ра ња то пло те;
– упо зна ва ње фи зич ких свој ста ва са вр ше них и ре ал них теч

но сти и га со ва, за ко на и по ја ва при њи хо вом ми ро ва њу и кре та њу.

ДРУ ГИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

ТЕРМОДИНАМИКА (46)

1. ОСНОВ НИ ПОЈ МО ВИ (10)

Пред мет, ме тод и зна чај тер мо ди на ми ке. Тер мо ди на мич ки 
си стем и око ли на. Ве ли чи не ста ња. Јед на чи на ста ња. Тер мо ди на
мич ки про цес. Рав но те жни и не рав но те жни про це си. Уну тра шња 



енер ги ја и ен тал пи ја. Ме ха нич ки рад (за пре мин ски и тех нич ки). 
То пло та. Пр ви за кон тер мо ди на ми ке за за тво ре не и отво ре не си
сте ме. (Спе ци фич ни то плот ни ка па ци тет. Ен тро пи ја. По врат ни и 
не по врат ни про це си. Дру ги за кон тер мо ди на ми ке.

2. ИДЕ АЛ НИ ГАС И МЕ ША ВИ НЕ ИДЕ АЛ НИХ  
ГА СО ВА (4)

Јед на чи на ста ња иде ал ног га са. По ли троп ске про ме не ста ња 
иде ал ног га са. При гу ши ва ње.

Де фи ни са ње са ста ва ме ша ви не иде ал них га со ва. Јед на чи на 
ста ња ме ша ви не.

3. РЕ АЛ НИ ГА СО ВИ И ПА РЕ (5)

По јам ре ал ног га са, р, V, Тпо вр ши на. При каз про це са на ста
ја ња па ре у р, уди ја гра му. Ве ли чи не ста ња во де не па ре. Та бли це 
за во де ну па ру. Т, s и h, sди ја гра ми и њи хо ва упо тре ба. Про ме не 
ста ња во де не па ре.

4. МЕ ША ВИ НЕ ПА РЕ И ИДЕ АЛ НОГ ГА СА (4)

Вла жан ва здух, h, хди ја грам за вла жан ва здух. Про ме на ста
ња вла жног ва зду ха.

5. ПРО СТИ РА ЊЕ ТО ПЛО ТЕ (7)

На чи ни про сти ра ња то пло те. Про во ђе ње то пло те. Про ла же
ње то пло те. Без ди мен зи о нал ни бро је ви. Про ла же ње то пло те. Зра
че ње то пло те.

6. РАЗ МЕ ЊИ ВА ЧИ ТО ПЛО ТЕ (3)

Вр сте из ме њи ва ча то пло те. Осно ве про ра чу на ре ку пе ра тив
них из ме њи ва ча то пло те.

7. ПРЕ ТВА РА ЊЕ ТО ПЛО ТЕ У МЕ ХА НИЧ КИ РАД (7)

Кру жни про це си – ОСНОВ НИ пој мо ви. Кор но ов кру жни 
про цес. По јам ек сер ги је. Пар но тур бин ско по стро је ње. Ран кин 
Кла у зи ју сов кру жни про цес. Га сно тур бин ско по стро је ње. Џу лов 
кру жни про цес.

8. ЛЕ ВО КРЕТ НИ КРУ ЖНИ ПРО ЦЕС (6)

Кру жни про цес у рас хлад ном по стро је њу. Ко е фи ци јент хла
ђе ња. То плот на пум па. Ко е фи ци јент гре ја ња. Рад ни флу и ди и 
основ ни еле мен ти рас хлад ног по стро је ња. Хлад ња че.

ХИДРАУЛИКА (28)

1. УВОД (1)

Исто риј ски раз вој. Хи дра у лич ки си сте ми за пре нос енер ги је. 
Пред ност и не до ста ци хи дра у лич ких си сте ма. По де ла и при ме на 
хи дра у ли ке.

2. ФИ ЗИЧ КА СВОЈ СТВА ТЕЧ НО СТИ (2)

Гу сти на. Сти шљи вост. Ви ско зност. Ути цај тем пе ра ту ре на 
фи зич ка свој ства флу и да. Ка пи лар ност. Ме ха нич ка и хе миј ска ста
бил ност. Рад не теч но сти хи дра у лич ких си сте ма.

3. ХИ ДРО СТА ТИ КА (10)

По јам при ти ска, вр сте при ти ска и екви при ти сне по вр ши. Хи
дро ста тич ки при ти сак. Па ска лов за кон. Спо је ни су до ви. Хи дра
у лич ка пре са. Је ди ни це за ме ре ње при ти ска. Уре ђа ји за ме ре ње 
при ти ска. Си ле при ти ска ко је де лу ју на рав не по вр ши. Про ра чун 
су до ва под при ти ском. Си ле при ти ска ко је де лу ју на кри ву по врш. 
Си ла по ти ска.

4. ХИ ДРО ДИ НА МИ КА (15)

Стру ја ње теч но сти, по де ла, при ме на. Струј ни ца, тра јек то
ри ја, струј но влак но и струј на цев. Ре жи ми стру ја ња, ла ми нар но 
тур бу лент но. Про ток и сред ња бр зи на. Уре ђа ји за ме ре ње про то ка. 
Јед на чи на кон ти ну и те та. Бер ну ли је ва јед на чи на. От по ри стру ја ња 
теч но сти. Хи дра у лич ки про ра чун це во во да. Хи дра у лич ки удар, на
ста нак, по сле ди це и убла жа ва ње. Ка ви та ци ја. Ис ти ца ње теч но сти 
кроз отво ре и на глав ке. За кон о про ме ни ко ли чи не кре та ња. Си ла 
ре ак ци је.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Про грам чи не две на уч не обла сти – тер мо ди на ми ка и хи дра
у ли ка при че му сва ка за се бе пред ста вља по себ ну са др жај ну це ли
ну. У пр вом де лу са др жа ји об у хва та ју основ не те о риј ске по став ке 
тер мо ди на ми ке и тер мо ди на мич ких про це са, а у дру гом по став ке 
хи дро ста ти ке и хи дро ди на ми ке. Про грам пред ста вља осно ву за 
да ље про у ча ва ње про це са ко ји се од ви ја ју у ра ду енер гет ских по
стро је ња и уре ђа ја при тран сфор ма ци ји енер ги је.

Спе ци фич ност са др жа ја је у то ме што се за сни ва ју на фун да
мен тал ним за ко ни ма фи зи ке о ко ји ма су уче ни ци сте кли основ не 
пој мо ве у I раз ре ду. Због то га је по треб но при ре а ли за ци ји те ма (из 
тер мо ди на ми ке: енер ги ја, рад, јед на чи не ста ња, ко ли чи на то пло те, 
пр ви и дру ги за кон тер мо ди на ми ке, кру жни про це си и. др. Из хи
дра у ли ке: при ти сак, Па ска лов за кон, Бер ну ли је ва јед на чи на и др.) 
уче ни ци ма осве жи ти и утвр ди ти ра ни је сте че на зна ња, про ши ри ти 
их но вим, по ве зу ју ћи их при ме ри ма из енер гет ске прак се.

Са са др жа ји ма пред ме та ко ји се из ла жу па ра лел но тре ба 
ускла ди ти на ста ву у де ло ви ма ко ји има ју ло гич ку и су штин ску 
по ве за ност. То се пре све га од но си на пред ме те: осно ве ме ре ња 
и ауто ма ти за ци је (ме ре ње вла жно сти га со ва и ва зду ха, ме ре ње 
при ти ска и раз ли ке при ти ска, при ме на У це ви и др.) и осно ве 
енер ге ти ке.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен
та ци ју.

ОСНОВЕ ТEХНИКЕ МЕРЕЊА И АУТОМАТИЗАЦИЈЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве (пред ме та осно ве тех ни ке ме ре ња и ауто ма ти
за ци је је сти ца ње зна ња о ме то да ма и тех ни ка ма ме ре ња и ауто
мат ског упра вља ња у енер ге ти ци и схва та ње ва жно сти њи хо вог 
не по сред ног ути ца ја на ква ли тет упра вља ња енер гет ским по стро
је њи ма и уре ђа ји ма.

Задаци на ста ве пред ме та осно ве тех ни ке ме ре ња и ауто ма ти
за ци је су:

– сти ца ње зна ња о ме ре њи ма, мер ним ве ли чи на ма, усло ви ма, 
ин стру мен ти ма и по треб ној тач но сти ме ре ња у енер ге ти ци;

– упо зна ва ње зна ча ја ре зул та та ме ре ња у енер гет ским си сте
ми ма;

– упо зна ва ње ме ста при ме не ме ре ња;
– раз ви ја ње ин те ре со ва ња за ауто мат ско упра вља ње и при ме

ну са вре ме них сред ста ва ауто ма ти за ци је;
– упо зна ва ње ком по не на та ауто мат ских си сте ма.



ДРУ ГИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (1)

Зна чај ме ре ња у енер ге ти ци. Ве ли чи не ме ре ња.

2. МЕ РЕ НА ВЕ ЛИ ЧИ НА И МЕ РЕ ЊЕ (8)

Вред ност ме ре не ве ли чи не, мер не је ди ни це. Си сте ми мер них 
је ди ни ца.

Основ не мер не је ди ни це и из ве де не мер не је ди ни це по Ин
тер на ци о нал ном си сте му мер них је ди ни ца. Де фи ни ци је основ них 
мер них је ди ни ца по Ин тер на ци о нал ном си сте му мер них је ди ни ца. 
Си стем мер них је ди ни ца у упо тре би код нас.

Уоп ште но о ме ре њу (де фи ни ци ја). Ме то де ме ре ња.

3. МЕР НИ УРЕ ЂА ЈИ И ИН СТРУ МЕН ТИ (10)

По де ла мер них уре ђа ја пре ма на чи ну ме ре ња. По ка зни мер ни 
ин стру мен ти, ком пен за ци о ни мер ни ин стру мен ти, ре ги стру ју ћи 
мер ни ин стру мен ти, бро ја чи.

Мер ни ин стру мен ти за не е лек трич на ме ре ња не е лек трич них 
ве ли чи на и мер ни ин стру мен ти за елек трич на ме ре ња елек трич
них ве ли чи на.

Ска ле мер них ин стру ме на та (ли не ар на и не ли не ар на) за очи
та ва ње ну ме рич ких вред но сти мер не ве ли чи не.

4. БА ЖДА РЕ ЊЕ МЕР НИХ ИН СТРУ МЕ НА ТА (2) 

Од ре ђи ва ње кри ве ба жда ре ња. Ба жда ре ње мер них ин стру ме
на та пре ма стан дар ди ма.

5. МЕ РЕ ЊЕ ВЕ ЛИ ЧИ НА (22)

Ме ре ње тем пе ра ту ре (Оп ште о тем пе ра ту ри. Од ре ђи ва ње ме
ста ме ре ња. Струј на и ста тич ка тем пе ра ту ра, за у став на и то тал на. 
Ме ре ње тем пе ра ту ре до 200°С и од 200° до 600°С и пре ко 600°С).

Ин стру мен ти ме ре ња: проб не сон де, ста кле ни тер мо ме три, 
ма но тер мо ме три, елек трич ни от пор ни тер мо ме три, тер ми стор ски 
тер мо ме три, тер мо е ле мен ти, пи ро ме три.

Ме ре ње при ти ска и раз ли ке при ти са ка (Оп ште о при ти ску. Од
ре ђи ва ње ме ста ме ре ња. Ме ре ње струј ног и за у став ног при ти ска). 
Ин стру мен ти ме ре ња: хи дра у лич ки ма но ме три), U цев, Бур до но ва 
цев, мер ни ин стру мен ти са мем бра ном, опру гом и са на бо ра ном це
ви. Уград ња и при кљу че ње ма но ме тра. Ба жда ре ње ма но ме тра.

Ме ре ње ни воа теч но сти (Оп ште о ни воу теч но сти. Ме ре ње 
ни воа теч но сти у отво ре ним и за тво ре ним су до ви ма). Мо гућ ност 
ме ре ња ни воа теч но сти усло вље но про це сом. На чин ме ре ња и ин
стру мен ти ме ре ња.

Ме ре ње хе миј ских ве ли чи на (Оп ште о ме ре њу и хе миј ским 
ве ли чи на ма). Мо гућ ност ме ре ња хе миј ских ве ли чи на (усло вље но 
про це сом).

Ме ре ње сна ге енер гет ских и рад них ма ши на.
Ме ре ње бро ја обртаjа, ин стру мен ти ме ре ња.
Ме ре ње мо мен та, ин стру мен ти ме ре ња.
Мерeње сна ге елек трич них ма ши на, ин стру мен ти ме ре ња.
Ме ре ње си ле и ис те за ње ма те ри ја ла.
Ме ре ње осци ла ци ја и ви бра ци ја ма шин ских де ло ва (ло па ти

ца и сл.).
Ме ре ње вла жност га со ва и ва зду ха. Ин стру мен ти ме ре ња 

(пси хо ме тар, хи дро ме тар и др.).
Ме ре ња про то ка, ин стру мен ти ме ре ња (мер на блен да, ин дук

тив ни ме рач, тур бин ски и сл.). 
Ме ре ње бр зи не и прав ца стру ја ња. Оп ште о бр зи ни. Мо гућ

ност ме ре ња. Ин стру мен ти ме ре ња: сон де обрт не ло па ти це, ане мо
ме три са крил ци ма и др.

Ме ре ња то пло те. Оп ште о то пло ти. Мо гућ ност ме ре ња то
пло те као ве ли чи не про це са.

Ин стру мен ти ме ре ња; ка ло ри ме тар и др.).

6. ОСНО ВЕ АУТО МА ТИ ЗА ЦИ ЈЕ (2)

По јам ауто ма ти за ци је и исто ри јат. Ути цај ауто ма ти за ци је на 
про из вод њу.

7. АУТО МАТ СКО УПРА ВЉА ЊЕ (16)

По јам ауто ма ти за ци је про це са и уло га ауто ма ти за ци је на 
упра вља ње про це сом.

Основ не ве ли чи не про це са (ула зне, из ла зне и по ре ме ћај не). Де
фи ни са ње си сте ма и објек та. Струк тур ни ди ја грам си сте ма – при ме ри. 

Упра вља ње и си стем упра вља ња.
Вр сте упра вља ња (руч но, ауто мат ско и по лу а у то мат ско) – 

при ме ри. Отво ре ни, за тво ре ни и ком би но ва ни си стем ауто мат ског 
упра вља ња. Ка рак те ри стич ни при ме ри из обла сти енер ге ти ке. 

Ком пен за ци је по ре ме ћа ја у си сте ми ма ауто мат ског упра вља
ња – при ме ри. 

По врат на спре га у ауто мат ским си сте ми ма.
Ре гу ли са ње и си сте ми ре гу ли са ња. Функ ци ја, струк ту ра и 

ком по нен те ре гу ла то ра. При ме ри ре гу ли са ња.

8. КОМ ПО НЕН ТЕ АУТО МАТ СКИХ СИ СТЕ МА (13)

Ком по нен те си сте ма ауто мат ског упра вља ња у енер гет ским 
по стро је њи ма: мер ни еле мен ти за при ти сак, тем пе ра ту ру, ви си ну 
сту ба теч но сти, про ток, бр зи ну и др., да ва чи же ље не вред но сти, 
(упо ре ђи ва чи, пре тва ра чи, из вр шни ор га ни).

По јам и уло га ра чу на ра у про це сном упра вља њу. При ме ри 
из ве де них си сте ма.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Са др жа ји овог пред ме та има ју ве ли ки зна чај у ре а ли за ци ји 
прак тич не на ста ве кон крет но у упра вља њу, ре гу ли са њу и кон тро
ли про це са, енер гет ског си сте ма. Про грам об у хва та тех ни ку ме ре
ња у окви ру ко је тре ба упо зна ти основ не ка рак те ри сти ке мер них 
ин стру ме на та без ко јих се не мо же оства ри ти ква ли те тан рад енер
гет ских си сте ма.

У са др жа ји ма о ауто ма ти за ци ји уче ни ци тре ба да стек ну 
основ на зна ња о ре гу ла циј ским кру го ви ма, си сте ми ма упра вља
ња и да упо зна ју основ не ком по нен те ауто мат ских си сте ма. Та ко ђе 
тре ба да ти до во љан зна чај тер ми но ло ги ји ко ја се ко ри сти у ауто
ма ти за ци ји, чи ме се, по ред оста лог омо гу ћа ва лак ше ко ри шће ње 
ли те ра ту ре из ове обла сти тех ни ке.

Тре ба по себ но ис та ћи зна чај ускла ђе но сти ре а ли за ци је ових 
са др жа ја са са др жа ји ма прак тич не на ста ве. На кон об ра ђе не ме тод
ске је ди ни це из са др жа ја тех ни ке ме ре ња и ауто ма ти за ци је тре ба 
да сле ди од го ва ра ју ћи на ста вак на прак тич ној на ста ви, ка ко би 
уче ни ци у по го ну, где оба вља ју прак тич ну на ста ву, упо зна ли кон
крет не про бле ме и ово зна ње при ме ни ли у прак си. Та ко, на при
мер, на кон ре а ли зо ва не ме тод ске је ди ни це мер на блен да, на ча су 
прак тич не на ста ве тре ба по ка за ти сва ме ста у си сте му где се на
ла зи мер на блен да и ко ја је ње на функ ци ја, или из са др жа ја ауто
ма ти за ци је, кад се об ра ди ме тод ска је ди ни ца ре гу ли са ње и си стем 
ре гу ли са ња, у кон крет ном енер гет ском си сте му тре ба уочи ти и ре
гу ла циј ске кру го ве и си сте ме ре гу ли са ња.

У ре а ли за ци ји про гра ма овог пред ме та, тре ба се осла ња ти 
на зна ња фун да мен тал них на уч них ди сци пли на: елек тро тех ни ке и 
ме ха ни ке. По треб но је уве сти при ме ре про ра чу на од ре ђе них ве ли
чи на, на при мер за од ре ђи ва ње гре шке ме ре ња. Код мер ног уре ђа ја 
тре ба при ме ни ти од го ва ра ју ћу ме то ду ме ре ња, а про це ну гре шке 
из ра чу на ва ти. Ве зу из ме ћу мер них је ди ни ца тре ба из ра зи ти ма те
ма тич ки (на при мер, је ди ни це за при ти сак и тем пе ра ту ру).

Про грам тех ни ке (ме ре ња и ауто ма ти за ци је се мо же ре а ли
зо ва ти и у по го ну, у окви ру не ког по себ ног енер гет ског про це са 
и си сте ма. У спе ци ја ли зо ва ној учи о ни ци тре ба да по сто је мо де ли 
од го ва ра ју ћег уре ђа ја и узор ци са мих мер них ин стру ме на та ка ко 
би се очи глед ни је по ка зао на чин ме ре ња. За са др жа је ауто ма ти за
ци је тре ба има ти ше ме ауто мат ских си сте ма; си сте ма ре гу ли са ња, 
упра вља ња, кон тро ле и др., као и пре се ке ком по не на та ауто мат
ских си сте ма. Слај до ви ма би се мо гла по ка за ти ра зно вр сност и бо
гат ство ове тех ни ке.



У по гла вљу ме ре на ве ли чи на уче ни ци тре ба да упо зна
ју услов но иза бра не ве ли чи не (мер ним је ди ни ца ма) и де фи ни шу 
основ не мер не је ди ни це по ме ђу на род ном си сте му мер них је ди ни
ца. При то ме ука за ти на раз ли ку у од но су на дру ге си сте ме мер них 
је ди ни ца. Ис та ћи да за кон за мер не је ди ни це и ме ри ла оба ве зу је 
упо тре бу ме ђу на род ног си сте ма мер них је ди ни ца код нас. Уве сти 
пре фик се за упро шће но при ка зи ва ње ну ме рич ке вред но сти ме ре не 
ве ли чи не и њи хо во обе ле жа ва ње. На при мер, пре фикс 103 се обе
ле жа ва олов ком, а чи та ки ло.

У ре а ли за ци ји са др жа ја о мер ним уре ђа ји ма и ин стру мен ти
ма тре ба ис та ћи ме то де ме ре ња и по де лу мер них уре ђа ја пре ма да
тим кри те ри ју ми ма. Об ра ди ти мер не уре ђа је пре ма на чи ни ма ме
ре ња. Об ра ди ти ска ле мер них уре ђа ја и на чин фор ми ра ња по де о ка 
са ска ла ма.

Са др жа је о усло ви ма ме ре ња об ја сни ти уз ис ти ца ње про ме на 
у си сте му мер них уре ђа ја у то ку ме ре ња, од но сно об ја сни ти на
ста ја ње спо ља шњих за у ста вља ња, на при мер (ка заљ ке, мем бра не 
опру ге и др.). При том ис та ћи ла бил ност мер ног уре ђа ја, ка ко на
ста је и ка да.

Са др жа је о тач но сти ме ре ња об ја сни ти ис ти чу ћи мо гу ће гре
шке ме ре ња. Иза бра ти по год ну ме то ду за про це ну гре шке мер ног 
уре ђа ја и из ве сти кон кре тан про ра чун као са мо стал ни рад сва ког 
уче ни ка.

У са др жа ји ма о ба жда ре њу мер них уре ђа ја сни ми ти кри ву 
ба жда ре ња и про це ни ти да ли се мер ни уре ђај мо же ба жда ри ти 
или ће по ста ти не у по тре бљив. При ме ре њу ве ли чи на ис та ћи то
плот не ве ли чи не про це са де фи ни са ти их и да ти мер не је ди ни це за 
те ве ли чи не по ме ђу на род ном си сте му мер них је ди ни ца. У окви ру 
јед не мер не ве ли чи не ис та ћи и мер не је ди ни це дру гих мер них си
сте ма и ус по ста ви ти ве зу мер них је ди ни ца. Из ве сти ра чун ске за
дат ке за пре во ђе ње. Уве сти и ра чун ско од ре ђи ва ње вред но сти ме
ре не ве ли чи не, ра да пре ци зни јег утвр ђи ва ња вред но сти, узи ма ју ћи 
от по ре и гу бит ке.

У са др жа ји ма о ауто мат ском упра вља њу уве сти основ не пој
мо ве, струк тур ног ди ја гра ма си сте ма упра вља ња и ре гу ли са ња. 
Об ја сни ти за тво ре ни, отво ре ни и ком би но ва ни си стем упра вља ња, 
по врат ну спре гу у си сте му упра вља ња и ре гу ли са ња. Све то об ја
сни ти на при ме ри ма. Да ти осо би не тих си сте ма.

У по гла вљу ком по нен те ауто мат ских си сте ма на ве сти и об ја
сни ти основ не ком по нен те ре гу ла то ра и упра вљач ког си сте ма. Ра
чу на ре ис та ћи као део тех но ло шког про це са упра вљач ког си сте ма.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен
та ци ју.

ПРЕДМЕТИ СПЕЦИФИЧНИ ЗА ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ

Образовни профил: МЕ ХА НИ ЧАР ТЕР МО Е НЕР ГЕТ СКИХ 
ПО СТРО ЈЕ ЊА

ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та тер мо е нер гет ска по стро је ња је са гле
да ва ње ме ста и уло ге по стро је ња у енер ге ти ци: и сти ца ње зна ња 

о њи хо вим функ ци о нал ним и тех но ло шким ка рак те ри сти ка ма као 
осно ве за прак ти чан рад и да ље струч но уса вр ша ва ње.

Задаци на ста ве пред ме та тер мо е нер гет ска по стро је ња су:
– сти ца ње зна ња о вр ста ма, кон струк ци ја ма и прин ци пи ма 

ра да тер мо е нер гет ских по стро је ња и уре ђа ја;
– ту ма че ње тер мо ди на мич ких осно ва и рад них про це са на ко

ји ма се за сни ва функ ци ја по стро је ња;
– сти ца ње зна ња о основ ним прин ци пи ма оп ти мал ног во ђе ња 

по стро је ња са гле ди шта еко но мич но сти, си гур но сти и рас по ло жи
во сти;

– сти ца ње зна ња из до ме на ре гу ла ци је, одр жа ва ња и ре мон то
ва ња по стро је ња и уре ђа ја;

– са гле да ва ње ме ста и уло ге по стро је ња и уре ђа ја у енер ге
ти ци.

II РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (3)

Основ ни пој мо ви о тер мо е нер ге ти ци и тер мо е нер гет ским по
стро је њи ма, њи хов исто риј ски раз вој, зна чај у да на шњим усло ви
ма жи во та и пер спек ти ве да љег раз во ја. Вр сте тер мо е нер гет ских 
по стро је ња, по де ла пре ма рад ним: ме ди ји ма, про из вод њи енер ги
је, кон струк ци о ним ка рак те ри сти ка ма.

2. РАД НИ ФЛУ ИД ТЕР МО Е НЕР ГЕТ СКИХ ПО СТРО ЈЕ ЊА (4)

Во да. Фи зич ке и хе миј ске осо би не во де за тер мо е нер гет ска 
по стро је ња. При ме се у си ро вој во ди – ме ха нич ке и ко ло ид не при
ме се и со ли. По ступ ци за од стра њи ва ње при ме се. Укла ња ње ме
ха нич ких не чи сто ћа та ло же њем и фил три ра њем во де. По ступ ци 
укла ња ња ко ло ид них че сти ца – из два ја ње ки се ли на и га со ва.

Твр до ћа во де, је ди ни це за из ра чу на ва ње твр до ће. Омек ша ва
ње во де.

Зна чај ква ли те та на пој не во де и ути цај во де на рад ко тла. 
Штет на деј ства во де (ка ме нац, ко ро зи ја, ко е фи ци јент про ла за то
пло те кроз це ви, по у зда ност ра да и др.). За шти та од ко ро зи је (ин хи
би то ри), пре ма зи, пре вла ке. Сред ства про тив ко тлов ског ка мен ца.

Во де на па ра као рад ни флу ид и но си лац то плот не енер ги је.

3. ЕЛЕ МЕН ТИ ЦЕ ВО ВО ДА (20)

Це во во ди, њи хо ви еле мен ти и на ме на у тер мо е нер ге ти ци.
Ор га ни за за тва ра ње – вен ти ли (не по врат ни, си гур но сни и ку

гла сти вен тил), сла ви не, клап не – уло га, основ ни кон струк ци о ни 
об ли ци и ве ли чи не, прин цип ра да.

Ор га ни за ре гу ли са ње при ти ска и про то ка (ре дук ци о ни вен
тил, пре ко струј ни вен тил, ре гу ла тор ко ли чи не про то ка – уло га, 
прин цип ра да, кон струк ци о ни об ли ци.

Ком пен за то ри (цев ни ком пен за тор „u”, ли ра, те ле скоп ски ак
си јал ни, ком пен за то ри у ви ду згло ба, при гу ши ва чи ви бра ци ја) – 
уло га, основ не кон струк ци о не ка рак те ри сти ке, уград ња.

Одва јач кон ден за та (са плов ком, тер мич ки, са мла зни цом, 
кон трол ник кон ден за та).

Еле мен ти за одр жа ва ње (уре ђај за од во ђе ње и до во ђе ње ва
зду ха, одва јач ва зду ха и др. – уло га, прин цип ра да, оп слу жи ва ње.

Оста ли цев ни еле мен ти – вр сте, на ме на.
По ве зи ва ње че лич них це ви (фи тинг, при руб ни це), за ва ри ва ње.
Одва ја чи во де, хва тач не чи сто ће, при гу шне клап не, од зрач ни 

вен ти ли, пре ки дач за слу чај не до стат ка во де – прин цип ра да, при
ме на ка рак те ри сти ке, ве ли чи не.

4. ПРА ТЕ ЋИ УРЕ ЂА ЈИ, АПА РА ТИ И МА ШИ НЕ (20) 

Екс пан зи о ни су до ви.
Екс пан зи о ни су до ви за то пло вод но гре ја ње, за за тво ре но то

пло вод но гре ја ње и мем бран ски екс пан зи о ни су до ви.
На ме на екс пан зи о них су до ва, кон струк ци ја, ка рак те ри стич не 

ве ли чи не и оп слу жи ва ње. Раз ме њи ва чи то пло те.



Вр сте раз ме њи ва ча то пло те: про тив струј ни, ви ше струј ни, 
вер ти кал ни, раз ме њи ва чи об ли ка „u”. Кон ден за то ри.

При ме на раз ме њи ва ча то пло те, ка рак те ри стич не ве ли чи не, 
по гон ски усло ви.

Пум пе.
Цен три фу гал не пум пе (јед но сте пе не и ви ше сте пе не), зуп ча

сте пум пе, за вој не пум пе, клип не пум пе, мем бран ске пум пе, ро та
ци о не ва ку ум пум пе (прин цип ра да, кон струк ци о не, ка рак те ри сти
ке и глав ни де ло ви, при ме на у тер мо е нер ге ти ци).

Ду ваљ ке.
Ро та ци о не ду ваљ ке (прин цип ра да, кон струк ци о не ка рак те ри

сти ке и глав ни де ло ви, при ме на).
Вен ти ла тор.
Вен ти ла то ри ак си јал ни и ра ди јал ни (прин цип ра да, кон струк

ци о не ка рак те ри сти ке и глав ни де ло ви, при ме на).

5. КО ТЛОВ СКА ПО СТРО ЈЕ ЊА (19)

По јам ко тлов ског по стро је ња као са став ног де ла тер мо е нер
гет ског по стро је ња.

Ко тло ви.
Раз вој ко тло ва, по де ла пре ма на ме ни, вр сти го ри ва и цир ку

ла ци ји во де.
Цир ку ла ци ја во де у ко тлу. При род на и при нуд на цир ку ла ци ја. 

Нај ни жи до зво ље ни во до стај и ва тре на ли ни ја ко тла. Ути цај бр зи
не цир ку ла ци је на ис па ра ва ње во де.

Пар ни ко тло ви. Вр сте пар них ко тло ва, кон струк ци ја, прин цип 
ра да и основ не рад не ка рак те ри сти ке. Прин цип ра да пла ме но цев
них пар них ко тло ва (пла ме ни це ви, во до греј не це ви). Ко тло ви са 
ко сим во до греј ним це ви ма, ко тло ви са стр мим во до греј ним це ви ма 
– ка рак те ри сти ке.

Ко тло ви за про из вод њу то пле во де и па ре ни ског при ти ска. 
Кон струк ци ја и на ме на.

Вре ло вод ни ко тло ви, кон струк ци ја, прин цип ра да и основ не 
рад не ка рак те ри сти ке. Вр сте вре ло вод них ко тло ва.

Одр жа ва ње рад ног при ти ска у ко тлу. Хлад на и то пла ре цир
ку ла ци ја.

6. ПРО ЦЕС СА ГО РЕ ВА ЊА У КО ТЛУ (8)

Са го ре ва ње че сти ца угља и ка пљи ца теч ног го ри ва. Фа зе са
го ре ва ња, мла зни и вр тло жни пла мен, вре ме и тем пе ра тур ски ток 
при са го ре ва њу. Ви шак ва зду ха при са го ре ва њу и ути цај на гу бит
ке. Пот пу но и не пот пу но са го ре ва ње. То плот на моћ чвр стих, теч
них и га со ви тих го ри ва. Гор ња и до ња то плот на моћ, од ре ђи ва ње 
то плот не мо ћи го ри ва. Кон тро ла про це са са го ре ва ња и зна чај оп
ти мал ног са го ре ва ња при ра ду по стро је ња.

Про дук ти са го ре ва ња. Ко ро зи ја под деј ством дим них га со ва.

III РАЗРЕД 
(4 ча са не дељ но, 128 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. КО ТЛО ВИ – ОСНОВ НИ ДЕ ЛО ВИ (ЕЛЕ МЕН ТИ КО ТЛА) (25)

За грев не по вр ши не ко тла, уло га за грев не по вр ши не.
За гре ја чи во де, за гре ја чи ва зду ха, до гре ја чи (во де и па ре), ис

па ри ва чи, буб ње ви, ко лек то ри, пре гре ја чи па ре (кон струк ци ја, на
ме на, прин цип ра да).

Уре ђа ји за ло же ње и са го ре ва ње.
Ло жи шта, уло га, вр сте, кон струк ци је ло жи шта за са го ре ва ње 

чвр стих, теч них и га со ви тих го ри ва, прин цип ра да.
Ре шет ке – рав не, ко се, сте пе на сте. Ме ха ни зо ва не.
Из бор ре шет ке пре ма вр сти го ри ва. Укуп на и ко ри сна по вр

ши на ре шет ке.
Си стем за са го ре ва ње у флу и ди зи ра ном сло ју.
Мли но ви за угаљ, вр сте и глав ни де ло ви, прин цип ра да. Вен

ти ла тор ски млин са удар ним ко лом.
Го ри о ни ци за угље ни прах, за теч на го ри ва, за га со ви та го ри

ва – прин цип ра да.

2. ПО МОЋ НИ УРЕ ЂА ЈИ КО ТЛОВ СКОГ ПО СТРО ЈЕ ЊА (25)

Уре ђа ји за тран спорт го ри ва – ли ни ја го ри ва.
Кон струк ци о ни де ло ви, прин цип ра да, ка рак те ри сти ке и вр сте:
– уре ђа ја за тран спорт, при пре му за са го ре ва ње и скла ди ште

ње чвр стих го ри ва (угља у ко ма ду и у пра ху) – тран спор те ри, до
за то ри, дро би ли це, су ша ре, бун ке ри и др. (Ше ма ли ни је го ри ва за 
угаљ у ко ма ду и угље ни прах). Фа зе при пре ме угља;

– уре ђа ја за тран спорт, скла ди ште ње и при пре му за са го ре
ва ње теч ног и га со ви тог го ри ва. (Ше ма уре ђа ја од ре зер во а ра до 
го ри о ни ка). Убри зга ва ње го ри ва деј ством над при ти ска, ва зду хом 
и па ром.

Оста ли уре ђа ји.
Кон струк ци о ни де ло ви, прин цип ра да, ка рак те ри сти ке:
– уре ђа ја за тран спорт, од вод и скла ди ште ње чвр стих оста

та ка са го ре ва ња (шља ке и пе пе ла). Ме ха ни зо ва но, хи дра у лич ко и 
пне у мат ско од во ђе ње шља ке и пе пе ла;

– уре ђа ја за пре чи шћа ва ње дим них га со ва (ци кло ни, елек тро
фил те ри, ејек то ри – ва зду шне пум пе и др.);

– уре ђа ји за уво ђе ње ва зду ха и од во ђе ње дим них га со ва (дим
ни ка на ли и дим ња ци). Про ма ја – при род на и ве штач ка.

Па ро во ди – уре ђа ји за од вод па ре.
Ду ва чи ча ђи – кон струк ци о ни об лик, прин цип ра да.
Уре ђа ји за на па ја ње ко тла во дом – ли ни ја во де, на пој ни ре

зер во а ри, на пој не гла ве, на пој не пум пе. Ме ха нич ко и елек трич но 
ре гу ли са ње на па ја ња ко тла во дом.

Уре ђа ји за при пре му на пој не во де, на чин ра да уре ђа ја и тех
но ло шки по ступ ци за омек ша ва ње си ро ве во де.

3. КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ ЗНА ЧАЈ НЕ ЗА РАД КО ТЛОВ СКОГ  
ПО СТРО ЈЕ ЊА (32)

Ути цај тем пе ра ту ре теч них го ри ва на њи хов ви ско зи тет, на 
рад пум пи, го ри о ни ка и оп те ре ће ње ко тла.

Рас по ред го ри о ни ка и ути цај на пра вил но оп те ре ће ње цев ног 
си сте ма ко тла.

Стру ја ње флу и да кроз це ви и ути цај на рад ко тла. Ана ли за 
стру ја ња у вер ти кал ним, ко сим, успон ским и спу сним це ви ма, ко
лек то ри ма и сно по ви ма.

Одр жа ва ње при ти са ка, зна чај, си стем за одр жа ва ње при ти ска, 
прин цип ра да.

Екс пло зив ни га со ви. Де тек ци ја екс пло зив них га со ва. Зна чај 
кон тро ле пла ме на. Прин цип ра да.

Ути цај про ду ка та са го ре ва ња на еко но мич ност ра да и жи вот
ну сре ди ну. Ана ли за про ду ка та са го ре ва ња (кон ти ну ал на, по вре
ме на).

Ути цај тем пе ра ту ре и при ти ска (ва зду ха, во де, па ре, го ри ва, 
уља, ле жа је ва) на оп ти ма лан рад и си гур ност по стро је ња. Ме ре ње 
тем пе ра ту ре и при ти ска и зна чај пер ма нент не кон тро ле. Тер мо ме
три, ма но ме три, сон де, при гу шни це – мер не блен де – прин цип ра
да, уград ња.

Не са го ри ве при ме се чвр стих го ри ва и оста ци са го ре ва ња (пе
пео, шља ка и др.) и њи хов ути цај на по стро је ње и око ли ну.

Ути цај сум по ра у го ри ву на по стро је ње (ни скотем пе ра тур на 
ко ро зи ја) и око ли ну.

Основ на упут ства и за кон ски про пи си ра да, ру ко ва ња и одр
жа ва ња пар них ко тло ва, су до ва под при ти ском и по стро је ња у зо ни 
опа сно сти. Про тив по жар на за шти та и опре ма у „б” из вед би.

За штит ни си сте ми – бло ка де, зна чај и уло га, вр сте и на чин 
де ло ва ња.

4. РАД КО ТЛА – ПО ГОН (6)

Про ба ко тла на хла дан во де ни при ти сак. При пре ма и по сту
пак. Свр ха про бе.

Од ма шћи ва ње – па си ви за ци ја (бај цо ва ње ко тла). При пре ма и 
по сту пак. Свр ха од ма шћи ва ња.

Од му љи ва ње и од со ла ва ње ко тла. Свр ха и по ступ ци. Стар то
ва ње и за у ста вља ње ра да ко тла. Основ ни по ступ ци. Оп слу жи ва ње 
и кон тро ла по ступ ка. Чи шће ње и кон зер ви са ње ко тла.



5. ТО ПЛОТ НИ ПРО ЦЕС ТЕР МО Е НЕР ГЕТ СКИХ  
ПО СТРО ЈЕ ЊА (6)

То плот не ше ме тер мо е нер гет ских по стро је ња, пар ног, га сног 
и ну кле ар ног бло ка – тер мо е лек тра на (ТЕ), тер мо е лек тра на – то
пла на (ТЕ – ТО), то пла на (ТО). Тер мо ди на мич ки ци клус у пар ним 
и га сним бло ко ви ма.

Сте пен ко ри сно сти по стро је ња и бло ко ва.

6. ТУР БО ПО СТРО ЈЕ ЊА (22)

Тур бо по стро је ња као са став ни део тер мо е нер гет ских по стро
је ња. Уло га тур би не као по гон ске ма ши не. По де ла тур би на – пар не 
и га сне тур би не.

Пар не тур би не.
Основ ни пој мо ви и де фи ни ци је и на чин ра да, про цес тран

сфор ма ци је енер ги је. По де ла пар них тур би на: кон ден за ци о не, са 
ре гу ли са ним и не ре гу ли са ним од у зи ма њем, са про тив при ти ском. 
Кон струк ци о не ка рак те ри сти ке кон ден за ци о них и про тив при ти
сних тур би на са ак ци о ним и ре ак ци о ним прин ци пом ра да. Глав ни 
де ло ви пар не тур би не (не по крет ни и по крет ни).

Си стем за ре ге не ра тив но за гре ва ње на пој не во де, кон ден за
ци о но по стро је ње, на ме на и на чин ра да.

Кон тро ла ра да тур би не, ви бра ци је, тем пе ра ту ре ле жи шта, ди
ла та ци је.

Уре ђа ји за под ма зи ва ње и ла га но окре та ње ро то ра.
Уре ђај за ре гу ла ци ју ра да тур би не (ка рак те ри сти ке уре ђа ја и 

прин цип ра да).
Оп слу жи ва ње си сте ма под ма зи ва ња и зап ти ва ња (ла ви ринт

ски и дру ги зап ти ва чи).
Га сно тур бо по стро је ње.
Основ ни пој мо ви и де фи ни ци је и на чин ра да га сних тур би на. 

Про цес тран сфор ма ци је енер ги је.
Кон струк ци о не ка рак те ри сти ке, глав ни де ло ви га сне тур би не 

(не по крет ни и по крет ни). Ко мо ра за са го ре ва ње го ри ва.
Уре ђа ји за под ма зи ва ње, хла ђе ње и ла га но обр та ње ро то ра.
Кон тро ла ра да тур би не (ви бра ци је, тем пе ра ту ре ле жи шта, 

тем пе ра ту ре га сне стру је на ула зу у ло па ти це, тем пе ра ту ре уља, 
при ти сци уља. Оп слу жи ва ње га сне тур би не.

При прем ни ра до ви за стар то ва ње у то ку ре жи ма. ра да и по
сле из ла ска из рад ног ре жи ма.

Тур бо ком пре со ри: Основ не кон струк ци о не ка рак те ри сти ке, 
на чин ра да и при ме на.

7. ТО ПЛИ ФИ КА ЦИ ЈА (8)

Зна чај и вр сте то пли фи ка ци о них по стро је ња.
Пар но, вре ло вод но, то пло вод но гре ја ње, пред но сти и не до

ста ци.
Цир ку ла ци ја во де у си сте му, пи је зо ме триј ски ди ја грам, кван

ти та тив на и ква ли та тив на ре гу ла ци ја.
По ла га ње то пло вод ног да ле ко во да ка на ли ослон ци, изо ла ци

ја, ко мо ре.
Схе ме прин ци па ра да то пло вод не под ста ни це са ди рект ним 

греј ним при кључ ком – глав ни де ло ви, оп слу жи ва ње и кон тро ла ра да.
То плот не под ста ни це. Уло га то плот не под ста ни це. Схе ма 

прин ци па ра да то пло вод не под ста ни це са ин ди рект ним греј ним, 
при кључ ком и по тро шном то плом во дом. Глав ни де ло ви, прин цип 
ра да, оп слу жи ва ње и кон тро ла ра да.

8. ЕКС ПЛО А ТА ЦИ ЈА И ОДР ЖА ВА ЊЕ ТЕР МО Е НЕР ГЕТ СКИХ 
ПО СТРО ЈЕ ЊА (4)

Основ ни прин ци пи екс пло а та ци је и одр жа ва ња тер мо е нер
гет ских по стро је ња – са гле ди шта по у зда но сти, рас по ло жи во сти, 
без бед но сти и еко но мич но сти.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та прак тич на на ста ва је сти ца ње зна
ња рад них ве шти на и на ви ка по треб них за оба вља ње по сло ва и 

рад них за да та ка у обла сти тер мо е нер ге ти ке и оспо со бља ва ње за 
бр зо укљу чи ва ње у про це се ру ко ва ња по стро је њи ма и њи хо во одр
жа ва ње.

Задаци на ста ве пред ме та прак тич на на ста ва су:
– сти ца ње зна ња о ме то да ма, по ступ ци ма и прин ци пи ма ру

ко ва ња, упра вља ња и одр жа ва ња тер мо е нер гет ских по стро је ња и 
њи хо вих си сте ма;

– сти ца ње зна ња о зна ча ју и при ме ни ала та ко ји се ко ри сти 
при оправ ци, одр жа ва њу и мон та жи по стро је ња;

– сти ца ње зна ња о из бо ру оп ти мал ног ре жи ма ра да, кон тро
ли са њу, пра ће њу и утвр ђи ва њу ис прав но сти ра да по стро је ња;

– овла да ва ње тех но ло шким по ступ ци ма и ме то да ма ра ста
вља ња и са ста вља ња ма шин ских под скло по ва и скло по ва по стро
је ња и по ста вља њу ди јаг но зе ква ро ва и на ста лих не до ста та ка у 
њи хо вом функ ци о ни са њу;

– сти ца ње зна ња и на ви ка за пра вил но ко ри шће ње сред ста ва 
за шти те на ра ду.

II РАЗРЕД 
(7 ча со ва не дељ но, 259 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (2)

Упо зна ва ње про гра ма, струч ни ли те ра ту ре и зах те ва рад ног 
под руч ја ме ха ни ча ра греј не и рас хлад не тех ни ке, ра ди о ни це и рад
них ме ста. За ду жи ва ње рад ним ме стом, ала том и при бо ром. Рад на 
и тех но ло шка ди сци пли на. Упо зна ва ње ме ра и сред ста ва за шти те на 
ра ду. Чи шће ње и одр жа ва ње рад ног ме ста. Пра вил ник о кућ ном ре ду.

2. МЕ РЕ ЊЕ И КОН ТРО ЛИ СА ЊЕ (12)

Гре шке ме ре ња, по де ла ме ри ла, по мич на ме ри ла и ша бло ни 
(об на вља ње и утвр ђи ва ње гра ди ва). Ме ри ла за ме ре ње и кон тро
лу ду жи на: ми кро ме три за спољ но и уну тра шње ме ре ње, гра нич на 
ме ри ла за осо ви не и ру пе (ра чве и че по ви), гра нич на ме ри ла за на
вој и ко нус, план па ра лел на гра нич на ме ри ла и ком па ра то ри (ме ха
нич ки, оп тич ки и елек трич ни). Ме ри ла за ме ре ње и кон тро лу угло
ва: уни вер зал ни ме ха нич ки и оп тич ки угло ме ри, гра нич на ме ри ла 
за угло ве, три го но ме триј ска ме ри ла и ли бе ле. Чу ва ње и одр жа ва ње 
мер них и кон трол них ала та. Ме ре ње и кон тро ла од сту па ња од ге
о ме триј ског об ли ка, ме ре ње и кон тро ла на во ја, зуп ча ни ка, ме ре ње 
хра па во сти.

3. СЕ ЧЕ ЊЕ И РЕ ЗА ЊЕ (14)

Се че ње ма шин ским ма ка за ма ра зних кон струк ци ја. Ре за ње 
ма шин ским те сте ра ма пу них и шу пљих про фи ла.

Про се ца ње ли мо ва, руч но и ма шин ски.

4. БУ ШЕ ЊЕ И РАЗ ВР ТА ЊЕ (14)

Бу ше ње обе ле же них ме ста ма њих и ве ћих преч ни ка и до во ђе
ње на тач ну ме ру по ступ ком раз вр та ња. Ала ти и при бо ри за бу ше
ње и раз вр та ње.

При ме на стуб них и ра ди јал них бу ши ли ца.

5. ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ ЛИ МО ВА И ПРО ФИ ЛА (21)

Са ви ја ње у хлад ном и то плом ста њу ра зних ма те ри ја ла и це
ви при руч ним ала ти ма и ма ши на ма. Уга о но и кру жно са ви ја ње. 
Уви ја ње. Ис пра вља ње ли мо ва.

6. СПА ЈА ЊЕ МА ТЕ РИ ЈА ЛА МЕ КИМ И ТВР ДИМ  
ЛЕ МЉЕ ЊЕМ (14)

При пре ма ма те ри ја ла, чи шће ње, при пре ма ала та и из во ђе ње 
ме ког ле мље ња на пред ме ту из ра де.

Сред ства за твр до ле мље ње ала та и при бор и из во ђе ње по
ступ ка.



7. ЗА ВА РИ ВА ЊЕ (21)

Га сно за ва ри ва ње. Тех нич ка за шти та при га сном за ва ри ва њу. 
Че лич не бо це са ар ма ту ром, го ри о ник. Шип ке, пра шко ви и па сте 
за га сно за ва ри ва ње. Тех ни ка ра да при за ва ри ва њу.

Га сно се че ње.
Елек тро луч но и елек тро от пор но за ва ри ва ње. Тех нич ка за

шти та. Елек тро де, алат и при бор за елек трич но за ва ри ва ње. При
пре ма пред ме та и из во ђе ње за ва ри ва ња.

Елек трич но се че ње.

8. ЗА ВР ШНА ОБ РА ДА (21)

Гре ба ње – гре ца ње. Ти по ви гре ба ча при пре ма и по сту пак гре
ба ња. Опе ра ци ја гре ба ња: рав них по вр ши на, ко сих по вр ши на и 
из ду бље них по вр ши на. Кон тро ла по вр ши на об ра ђе них гре ба њем.

По ли ра ње, абра зи ви, при пре ма абра зив них по вр ши на, абра
зив на па ста.

Ле по ва ње и гла ча ње. Ала ти за ле по ва ње, руч на опе ра ци ја ле
по ва ња, абра зив не ме ша ви не за ле по ва ње и гла ча ње.

9. РА СТА ВЉА ЊЕ И СА СТА ВЉА ЊЕ (35)

Ра ста вља ње ма ње сло же них скло по ва уз при ме ну до ку мен та
ци је. Ала ти и при бо ри. Пра ње и чи шће ње де ло ва. Из во ђе ње по
ступ ка са ста вља ња.

Ра ста вља ње и са ста вља ње раз ли чи тих вр ста пум пи и упо зна
ва ње њи хо вих де ло ва.

10. ПРИ ПРЕ МА И ИЗ РА ДА ЦЕВ НЕ ИН СТА ЛА ЦИ ЈЕ (42)

Руч но и ма шин ско са ви ја ње цр них и обо је них це ви и при пре
ма цев них еле ме на та ре за њем на во ја.

Из ра да цев не ин ста ла ци је спа ја њем (за ва ри ва њем и твр дим 
ле мље њем) и уград њом цев них еле ме на та.

11. ОПРЕ МА ЦЕВ НОГ СИ СТЕ МА (63)

Еле мен ти опре ме цев ног си сте ма: вен ти ли, пум пе и фи на ар
ма ту ра.

Ра ста вља ње и са ста вља ње еле мен та цев ног си сте ма. При пре
ма за ра ста вља ње, из ра да зап тив них еле ме на та, при пре ма за ра ста
вља ње, са ста вља ње еле ме на та у це ли ну.

III РАЗРЕД 
(14 ча со ва не дељ но, 448 ча со ва го ди шње + 60 ча со ва у бло ку)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. ПО ГОН СКИ ПРО ПИ СИ (7)

Упо зна ва ње тер мо е нер гет ског по го на.
По гон ски про пи си и упут ства за оп слу жи ва ње тер мо е нер гет

ских по стро је ња.
Зна чај при др жа ва ња про пи са и упут ста ва.

2. ТО ПЛО ВОД НО ПО СТРО ЈЕ ЊЕ (77)

Опре ма и при ме на то пло вод ног по стро је ња.
Ру ко ва ње при при је му, ускла ди ште њу и екс пло а та ци ји го ри ва.
Ру ко ва ње уре ђа ји ма за при пре му во де за на па ја ње ко тла.
При пре ма ко тла за по гон, ди на ми ка оп те ре ћи ва ња до оп ти

мал ног ре жи ма ра да.
По ступ ци пра ће ња ра да, мо гу ћи по ре ме ћа ји, от кла ња ње, за у

ста вља ње у при нуд ним и нор мал ним усло ви ма ра да.
Пре вен тив но и те ку ће одр жа ва ње то пло вод ног си сте ма.
Мо гу ћи ква ро ви, узрок, по сле ди це, от кла ња ње ква ра, по тре

бан алат, обез бе ђе ње де ла по стро је ња за оправ ку (ар ма ту ра, пум пе 
и уре ђа ји за са го ре ва ње).

3. ВРЕ ЛО ВОД НО ПО СТРО ЈЕ ЊЕ (91)

Опре ма и при ме на вре ло вод ног по стро је ња, на чин ра да вре ло
вод ним по стро је њем. Ру ко ва ње си сте мом за го ри во, за при пре му во
де, одр жа ва ња при ти ска. Ру ко ва ње ли ни јом про ду ка та са го ре ва ња.

При пре ма ко тла за по гон, ди на ми ка оп те ре ће ња до оп ти мал
ног ре жи ма ра да одр жа ва ње рад них па ра ме та ра. Мо гу ћи по ре ме
ћа ји и на чин от кла ња ња по ступ ци за у ста вља ња у нор мал ним и 
при нуд ним усло ви ма.

Пре вен тив но и те ку ће одр жа ва ње вре ло вод ног си сте ма.
Мо гу ћи ква ро ви узрок, по сле ди це, от кла ња ње ква ро ва, по

тре бан алат, на чин обез бе ђе ња за из во ђе ње оправ ки.

4. ПАР НО ПО СТРО ЈЕ ЊЕ (98)

Опре ма и при ме на пар ног по стро је ња. Рад ни по ступ ци на 
пар ном по стро је њу. Ру ко ва ње си сте мом за го ри во, за при пре му во
де за на па ја ње. Ру ко ва ње ли ни јом про ду ка та са го ре ва ња. Ре гу ла
ци ја при ти ска и си сте ма кон де за та.

При пре ма ко тла за по гон, ди на ми ка оп те ре ће ња до оп ти мал
ног ре жи ма ра да, одр жа ва ње рад них па ра ме та ра. Мо гу ћи по ре ме
ћа ји у ра ду на чин њи хо вог от кла ња ња, по ступ ци за у ста вља ња у 
нор мал ним и при нуд ним усло ви ма.

Пре вен тив но и те ку ће одр жа ва ње си сте ма пар ног по стро је ња.
Мо гу ћи ква ро ви, узрок, по сле ди це, от кла ња ње ква ра, по тре

бан алат, обез бе ђе ње по стро је ња за оправ ку.

5. ПОД СТА НИ ЦЕ СИ СТЕ МА ГРЕ ЈА ЊА (63)

Опре ма и при ме на под ста ни ца.
Ме ђу соб на функ ци о нал ност еле ме на та, тех нич ке ка рак те ри

сти ке, по ступ ци у екс пло а та ци ји.
По ступ ци одр жа ва ња, на чин обез бе ђе ња по ступ ка, алат и 

при бор за одр жа ва ње.

6. ТУР БИ НЕ (63)

Упо зна ва ње кон струк ци о них де ло ва тур би на.
Си стем за под ма зи ва ње, еле мен ти си сте ма и си стем за хла

ђе ње. Упо зна ва ње за штит ног си сте ма тур би не. Пре вен тив но и те
ку ће одр жа ва ње тур бин ског по стро је ња, пре гле ди, ква ро ви, на чин 
от кла ња ња. По тре бан алат и при бор.

7. ПРА ТЕ ЋИ УРЕ ЂА ЈИ И ПО СТРО ЈЕ ЊА  
ТЕР МО Е НЕР ГЕТ СКИХ ОБЈЕ КА ТА (49)

По стро је ња и уре ђа ји про ду ка та са го ре ва ња, де ло ви по стро
је ња, ру ко ва ње, про бле ми у ра ду, на чи ни от кла ња ња. Пре вен тив но 
и те ку ће одр жа ва ње по стро је ња.

По стро је ња и уре ђа ји за тран спорт и при пре му го ри ва, про
бле ми у екс пло а та ци ји, от кла ња ње не до ста та ка у ра ду.

Пре вен тив но и те ку ће одр жа ва ње по стро је ња за го ри во.
По стро је ња и уре ђа ји рас хлад не во де, про бле ми у екс пло а та

ци ји, на чи ни от кла ња ња про бле ма.
Пре вен тив но и те ку ће одр жа ва ње по стро је ња рас хлад не во де.
Вен ти ла то ри у тер мо е нер гет ским по стро је њи ма, ру ко ва ње 

си сте мом вен ти ла то ра, про бле ми у ра ду и на чин от кла ња ња. Пре
вен тив но и те ку ће одр жа ва ње вен ти ла тор ских си сте ма.

Пум пе у тер мо е нер гет ским по стро је њи ма. Ру ко ва ње и одр жа
ва ње.

8. НА СТА ВА У БЛО КУ (60)

Рад на ру ко ва њу и одр жа ва њу по стро је ња пре ма зах те ви ма и 
усло ви ма те ку ће тех но ло ги је тер мо е нер гет ског по го на.

Образовни профил: ме ха ни чар хи дро е нер гет ских по стро је ња

ХИДРОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та хи дро е нер гет ска по стро је ња је сти ца
ње зна ња о ме сту, уло зи и ка рак те ри сти ка ма по стро је ња као осно
ве за прак ти чан рад и да ље струч но уса вр ша ва ње.

Задаци на ста ве пред ме та хи дро е нер гет ска по стро је ња су:
– сти ца ње зна ња о вр ста ма, кон струк ци ја ма и прин ци пи ма 

ра да пум пи, пумп них ста ни ца, тур би на, по моћ них хи дра у лич ких 
уре ђа ја и хи дро ма шин ске опре ме хи дро е нер гет ских по стро је ња;



– ту ма че ње рад них про це са у хи дра у лич ним ма ши на ма на 
осно ву по зна тих за ко на;

– сти ца ње зна ња о основ ним прин ци пи ма оп ти мал ног во ђе ња 
по го на хи дро е нер гет ских по стро је ња са гле ди шта еко но мич но сти, 
си гур но сти и рас по ло жи во сти;

– сти ца ње по треб них зна ња за оба вља ње по сло ва ре гу ла ци је, 
одр жа ва ња и ре мон то ва ња хи дро по стро је ња;

– ука зи ва ње на зна чај ме ха ни за ци је и ауто ма ти за ци је у хи
дро по стро је њи ма.

II РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 74 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (1)

Оп ште раз ма тра ње о пред ме ту са исто риј ским раз во јем хи
дро по стро је ња. По де ла хи дра у лич ких ма ши на и хи дро е нер гет ских 
по стро је ња.

2. ХИ ДРО СТА ТИ КА И ХИ ДРО ДИ НА МИ КА (20)

Фи зич ка свој ства теч но сти, ка рак те ри сти ке ствар не и иде ал
не теч но сти. Из ра чу на ва ње си ле при ти ска на рав не и кри ве по вр
ши не. При ти сак. При ти сак теч но сти на дно по су де и хи дро ста тич
ки па ра докс. Прак тич на при ме на Па ска ло вог за ко на.

Вр сте струј них то ко ва теч но сти и основ не ве ли чи не струј них 
то ко ва. Јед на чи на про то ка и од ре ђи ва ње кри тич не бр зи не. Бер ну
ли је ва јед на чи на за раз ли чи те усло ве стру ја ња. Гу би ци енер ги је у 
ра зним струј ним то ко ви ма. Рас по ред бр зи не под раз ли чи тим усло
ви ма стру ја ња теч но сти. Мо гућ ност аку му ли ра ња во де не енер ги
је бра не и уста ве. Хи дра у лич ки удар у це ви ма. Си фон ске це ви и 
Вен ту ри јев во до мер. Ва зду шне ко мо ре, кон струк ци о ни об ли ци и 
за да ци.

3. ПУМП НА ПО СТРО ЈЕ ЊА (3)

Опис, прин цип ра да, по де ла и на ме на по стро је ња. Основ ни: 
прин цип пум па ња теч но сти. По јам уси сне ви си не теч но сти и по
јам је ди нич ног ра да (на по ра) пум пе.

Пум пе, опис, прин цип ра да и по де ла.

4. ПУМ ПЕ СА ОБРТ НИМ КО ЛОМ (25)

Цен три фу гал не, ра ди јал ноосне и про пе лер не. Опис, кон
струк ци ја и прин цип ра да. Основ на свој ства и по де ла. Глав ни де
ло ви и по моћ на опре ма. Рад но ко ло и вр сте рад них ко ла. Пум па у 
спре зи са по гон ским мо то ром (пумп ни агре гат). Про ра чун сна ге и 
сте пе на ко ри сног деј ства пумп ног агре га та. Рад не ка рак те ри сти ке, 
рад на тач ка и но ми на лан ре жим ра да са пој мом глав не јед на чи не 
за тур бо ма ши не. По јам ка ви та ци је и ме ре за убла жа ва ње. По на ша
ње пум пи у ра ду. По ве зи ва ње – спре за ње пум пи са од ре ђи ва њем 
рад не тач ке јед не и обе пум пе у ра ду при рад ном и па ра лел ном 
спре за њу. По кре та ње пумп ног по стро је ња у рад и ре до след нео п
ход них опе ра ци ја. Ис пи ти ва ње пум пи и пра ће ње мер них ве ли чи на 
при ра ду. Узро ци и по сле ди це ло шег ра да пумп ног агре га та. Кон
тро ла ра да и на чин одр жа ва ња.

5. ЗА ПРЕ МИН СКЕ ПУМ ПЕ: КЛИП НЕ, ЗА ВОЈ НЕ  
И ЗУП ЧА СТЕ (13)

Прин цип ра да и по де ла пум пи. Кон струк ци ја и опис ра да 
клип не пум пе: јед но стра ног деј ства и ди фе рен ци јал ноклип не 
пум пе. По моћ на опре ма клип них пум пи. По ве зи ва ње, ре гу ли са ње 
и пу шта ње у рад. Про из вод ност клип них пум пи. Про ра чун сна ге и 
сте пе на ко ри сног деј ства. Кон тро ла ра да и на чин одр жа ва ња.

6. АК СИ ЈАЛ НОКЛИП НЕ И РА ДИ ЈАЛ НОКЛИП НЕ  
ПУМ ПЕ (12)

Прин цип ра да и вр сте пум пи. Кон струк ци ја ак си јал них и 
ра ди јал них пум пи. По моћ на опре ма. По ве зи ва ње, ре гу ли са ње и 

пу шта ње у рад. Про из вод ност пум пи. Про ра чун сна ге и сте пе на 
ко ри сног деј ства. Ква ро ви и на чи ни от кла ња ња. Кон тро ла ра да и 
одр жа ва ња.

III РАЗРЕД 
(4 ча са не дељ но, 128 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. ПУМ ПЕ ПО СЕБ НЕ НА МЕ НЕ (10)

Кон струк ци ја, прин цип ра да, глав ни де ло ви, по моћ на опре
ма, одр жа ва ње и при ме на пум пи: јед но и дво ка нал не пум пе, пум
пе за от пад не во де, пум пе за од вод ња ва ње, пум пе за на вод ња ва ње 
са при кључ ним уре ђа ји ма, руч не пум пе и пум пе за ла ко и спар љи ве 
теч но сти.

2. ПО СЕБ НЕ ВР СТЕ ПУМ ПИ (10)

Кон струк ци ја, прин цип ра да, глав ни де ло ви, по моћ на опре ма, 
одр жа ва ње и при ме на пум пи: мла зне пум пе (ин јек то ри и ејек то
ри), пум пе на ба зи раз ли чи те гу сти не теч но сти (аеро лифт), ви бра
ци о не пум пе.

3. ХИ ДРО ФОР СКА ПО СТРО ЈЕ ЊА (5)

Опис, прин цип ра да и при ме на. Еле мен ти хи дро фор ског по
стро је ња. Нај че шћи ква ро ви у ра ду по стро је ња и на чи ни от кла ња ња.

4. ЦРП НЕ СТА НИ ЦЕ (15)

Црп не ста ни це за си ро ву во ду. Црп не ста ни це ре ни бу на ра. 
Цр не ста ни це за от пад не во де и фе ка ли је. Опис – схе мат ски при каз 
и прин цип ра да. Агре га ти, глав ни еле мен ти и ар ма ту ре црп не ста
ни це. При пре ма пу шта ња у рад и ре до след нео п ход них опе ра ци ја. 
Кон тро ла ра да агре га та и по моћ них уре ђа ја. Ре гу ла ци ја ра да, одр
жа ва ње агре га та и по моћ них уре ђа ја.

5. ТУР БИН СКА ПО СТРО ЈЕ ЊА (5)

Прин цип ра да, по де ла и при ме на. Ој ле ро ва јед на чи на са пој
мом је ди нач ног ра да тур би не. Рад но ко ло као основ ни еле мент 
тур бин ског по стро је ња.

6. ПЕЛ ТО НО ВА ТУР БИ НА (15)

Прин цип ра да, кон струк ци ја и глав ни де ло ви. Из во ђе ња тур
би не. Кон струк ци ја рад ног ко ла и об лик рад них ло па ти ца. Кон
струк ци ја спро вод ног апа ра та и ре гу ли са ње ра да. Одр жа ва ње и 
ре мон то ва ње тур би не. Ква ро ви, за сто ји и на чи ни от кла ња ња. При
пре ма пу шта ња у рад тур би не у по стро је њу и по стро је ња. Мер не 
ве ли чи не ко је се пра те то ком екс пло а та ци је тур би не и мер на ме
ста, ин стру мен та ли и је ди ни це за ме ре ње по треб них ве ли чи на.

7. ФРАН СИ СО ВА ТУР БИ НА (15)

Кон струк ци ја, прин цип ра да и глав ни де ло ви. Из во ђе ње тур
би не. Рад но ко ло и об лик рад них ло па ти ца. Ре гу ли са ње ра да, кон
струк ци ја и функ ци ја спро вод ног апа ра та. Одр жа ва ње и ре мон то
ва ње. Ква ро ви, за сто ји и на чи ни от кла ња ња. При пре ма пу шта ња у 
рад тур би не у по стро је њу и схе мат ски при каз по стро је ња и ре до
след нео п ход них опе ра ци ја. Мер не ве ли чи не ко је се пра те то ком 
екс пло а та ци је тур би не, мер на ме ста (схе мат ски при каз), ин стру
мен ти и је ди ни це за ме ре ње по треб них ве ли чи на.

8. КА ПЛА НО ВА ТУР БИ НА (15)

Кон струк ци ја, прин цип ра да и глав ни де ло ви. Из во ђе ња тур
би не. Кон струк ци ја, прин цип ра да и при ме на „цев них” тур би на. 
Рад но ко ло, об лик и функ ци ја рад них ло па ти ца. Ре гу ли са ње ра
да, кон струк ци ја и уло га глав них еле ме на та ре гу ла ци је тур би не. 
Одр жа ва ње и ре мон то ва ње. Ква ро ви, за сто ји и на чи ни от кла ња
ња. При пре ма пу шта ња у рад тур би не у по стро је њу и схе мат ски 



при каз по стро је ња и ре до след нео п ход них опе ра ци ја. Мер не ве
ли чи не ко је се пра те то ком екс пло а та ци је тур би не и мер на ме ста 
(схе мат ски при каз), ин стру мен ти и је ди ни це за ме ре ње по треб них 
ве ли чи на.

9. РЕ ВЕР ЗИ БИЛ НИ АГРЕ ГА ТИ  
(ПУМ ПЕ – ТУР БИ НЕ) (5)

Ком по нен те агре га та. При ме на, прин цип ра да и функ ци о ни
са ње.

10. ПО МОП НИ ХИ ДРА У ЛИЧ КИ УРЕ ЂА ЈИ (5)

По де ла, при ме на и кон струк ци ја уре ђа ја. Опис кон струк ци
је и прин цип ра да уре ђа ја: хи дра у лич ки раз вод ни ци, пре но сни ци, 
спој ни це и тран сфор ма то ри.

11. ХИ ДРО МА ШИН СКА ОПРЕ МА ХИ ДРО Е НЕР ГЕТ СКОГ  
ПО СТРО ЈЕ ЊА (20)

Кон струк ци ја, прин цип ра да и по де ла опре ме. Уси сни ор
га ни: та бла сти за тва ра чи, ре шет ке, уси сна зво на и уси сне кор пе. 
Про пу сни ор га ни: кли на сти и пљо сна ти за тва ра чи (за су ни), ку гла
сти, пр сте на сти и леп ти ра сти за тва ра чи. Си гур но сни ор га ни: бр
зо за тва ра ју ћи та бла сти за тва ра чи, бр зо за тва ра ју ћи за су ни и леп
ти ри це, вен ти ли си гур но сти, ре гу ла то ри при ти ска, при гу шни це, 
во до ста ни и оби ла зни во до во ди. Ис пу сни ор га ни (по ни шти ва чи 
енер ги је): та бла сти за тва ра чи, за су ни и клап не, сег мент ни за тва
ра чи, по ни шти ва чи мла за. Ме ра чи про то ка: Вен ту ри је ви и елек
тро маг нет ни, ба жда ре не при гу шни це за су ни, мла зни це бр зин ске 
сон де и тур бин ски ме ра чи про то ка. Ме ра чи при ти ска: ма но ме три и 
ва ку ме три. Ме ра чи ни воа: ни во ме ри и ин ди ка то ри ни воа. Уре ђа ји 
за пу ње ње пум пи. Вр сте и уло га пумп них и аку му ла ци о них ба зе на. 
При кључ ни и спој ни еле мен ти: це ви и при руб ни це. Вр сте и ма те
ри ја ли зап тив них еле ме на та. Вр сте ма зи ва и уља, њи хо ва при ме на 
у хи дро е нер гет ским по стро је њи ма.

12. ПО МОЋ НА ОПРЕ МА ХИ ДРО Е НЕР ГЕТ СКОГ  
ПО СТРО ЈЕ ЊА (8)

Вр сте, прин цип ра да, глав ни еле мен ти и на ме на: уре ђа ји за 
хла ђе ње по стро је ња. Уре ђа ји за под ма зи ва ње, уре ђа ји за ком при
мо ва ње ва зду ха, тран спорт ни уре ђа ји и по моћ ни по гон ски агре га
ти (ди зел и бен зин ски мо то ри).

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та прак тич на на ста ва је сти ца ње зна ња, 
рад них ве шти на и на ви ка по треб них за оба вља ње по сло ва и рад
них за да та ка у обла сти хи дро е нер ге ти ке и оспо со бља ва ње за бр зо 
укљу чи ва ње у про це се ру ко ва ња и одр жа ва ња хи дро е нер гет ских и 
хи дро тех нич ких по стро је ња.

Задаци на ста ве пред ме та прак тич на на ста ва су:
– сти ца ње зна ња о ме то да ма, по ступ ци ма и прин ци пи ма ру

ко ва ња, упра вља ња и одр жа ва ња хи дро е нер гет ских и хи дро тех
нич ких ма ши на, по стро је ња и си сте ма;

– сти ца ње зна ња о зна ча ју и при ме ни ала та ко ји се ко ри сти 
при оправ ци и одр жа ва њу по стро је ња;

– сти ца ње зна ња о из бо ру оп ти мал ног ре жи ма ра да, кон тро
ли са њу, пра ће њу и утвр ђи ва њу ис прав но сти ра да енер гет ског по
стро је ња;

– овла да ва ње тех но ло шким по ступ ци ма и ме то да ма ра ста
вља ња и са ста вља ња ма шин ских под скло по ва и скло по ва енер гет
ског по стро је ња и по ста вља ње ди јаг но зе ква ро ва и на ста лих не до
ста та ка у њи хо вом функ ци о ни са њу;

– сти ца ње зна ња и на ви ка за пра вил но ко ри шће ње сред ста ва 
за шти те на ра ду.

II РАЗРЕД 
(7 ча со ва не дељ но, 259 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (2)

Упо зна ва ње про гра ма, струч не ли те ра ту ре и зах те ва рад ног 
под руч ја ме ха ни ча ра за хи дро е нер гет ска по стро је ња, ра ди о ни це 
и рад них ме ста. За ду жи ва ње рад ним ме стом, ала том и при бо ром. 
Рад на и тех но ло шка ди сци пли на. Упо зна ва ње ме ра и сред ста ва за
шти те на ра ду. Чи шће ње и одр жа ва ње рад ног ме ста. Пра вил ник о 
кућ ном ре ду.

2. МЕ РЕ ЊЕ И КОН ТРО ЛИ СА ЊЕ (12)

Гре шке ме ре ња, по де ла ме ри ла, по мич на ме ри ла и ша бло ни 
(об на вља ње и утвр ђи ва ње гра ди ва). Ме ри ла за ме ре ње и кон тро
лу ду жи на: ми кро ме три за спољ но и уну тра шње ме ре ње, гра нич на 
ме ри ла за осо ви не и ру пе (ра чве и че по ви), гра нич на ме ри ла за на
вој и ко нус, план па ра лел на гра нич на ме ри ла и ком па ра то ри (ме ха
нич ки оп тич ки и елек трич ни). Ме ри ла за ме ре ње и кон тро лу угло
ва: уни вер зал ни ме ха нич ки и оп тич ки угло ме ри, гра нич на ме ри ла 
за угло ве, три го но ме триј ска ме ри ла и ли бе ле. Чу ва ње и одр жа ва не 
мер них и кон трол них ала та. Ме ре ње и кон тро ла од сту па ња од ге
о ме триј ског об ли ка, ме ре ње и кон тро ла на во ја, зуп ча ни ка, ме ре ње 
хра па во сти.

3. СЕ ЧЕ ЊЕ И РЕ ЗА ЊЕ (14)

Се че ње ма шин ским ма ка за ма ра зних кон струк ци ја. Ре за ње 
ма шин ским те сте ра ма пу них и шу пљих про фи ла.

Про се ца ње ли мо ва, руч но и ма шин ски.

4. БУ ШЕ ЊЕ И РАЗ ВР ТА ЊЕ (14)

Бу ше ње обе ле же них ме ста ма њих и ве ћих преч ни ка и до во ђе
ње на тач ну ме ру по ступ ком раз вр та ња. Ала ти и при бо ри за бу ше
ње и раз вр та ње.

При ме на стуб них и ра ди јал них бу ши ли ца.

5. ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ ЛИ МО ВА И ПРО ФИ ЛА (21)

Са ви ја ње у хлад ном и то плом ста њу ра зних ма те ри ја ла и це
ви при руч ним ала ти ма и ма ши на ма. Уга о но и кру жно са ви ја ње. 
Уви ја ње. Ис пра вља ње ли мо ва.

6. СПА ЈА ЊЕ МА ТЕ РИ ЈА ЛА МЕ КИМ И ТВР ДИМ  
ЛЕ МЉЕ ЊЕМ (14)

При пре ма ма те ри ја ла, чи шће ње, при пре ма ала та и из во ђе ње 
ме ког ле мље ња на пред ме ту из ра де.

Сред ства за твр до ле мље ње, алат и при бор и из во ђе ње по
ступ ка.

7. ЗА ВА РИ ВА ЊЕ (21)

Га сно за ва ри ва ње. Тех нич ка за шти та при га сном за ва ри ва њу. 
Че лич не бо це са ар ма ту ром, го ри о ник. Шип ке, пра шко ви и па сте 
за га сно за ва ри ва ње. Тех ни ка ра да при за ва ри ва њу.

Га сно се че ње.
Елек тро луч но и елек тро от пор но за ва ри ва ње. Тех нич ка за

шти та. Елек тро де, алат и при бор за елек трич но за ва ри ва ње. При
пре ма пред ме та и из во ђе ње за ва ри ва ња. 

Елек трич но се че ње.

8. ЗА ВР ШНА ОБ РА ДА (21)

Гре ба ње – гре ца ње. Ти по ви гре ба ча, при пре ма и по сту пак гре
ба ња. Опе ра ци ја гре ба ња: рав них по вр ши на, ко сних по вр ши на и 
из ду бље них по вр ши на. Кон тро ла по вр ши на об ра ђе них гре ба њем.

По ли ра ње, абра зи ви, при пре ма абра зив них по вр ши на, абра
зив на па ста.

Ле по ва ње и гла ча ње. Ала ти за ле по ва ње, руч на опе ра ци ја ле
по ва ња, абра зив не ме ша ви не за ле по ва ње и гла ча ње.



9. РА СТА ВЉА ЊЕ И СА СТА ВЉА ЊЕ (35)

Ра ста вља ње ма ње сло же них скло по ва уз при ме ну до ку мен та
ци је. Ала ти и при бо ри. Пра ње и чи шће ње де ло ва. Из во ђе ње по
ступ ка са ста вља ња.

Ра ста вља ње и са ста вља ње раз ли чи тих вр ста пум пи и упо зна
ва ње њи хо вих де ло ва.

10. ПРИ ПРЕ МА И ИЗ РА ДА ЦЕВ НЕ ИН СТА ЛА ЦИ ЈЕ (42)

Руч но и ма шин ско са ви ја ње цр них и обо је них це ви и при пре
ма цев них еле ме на та ре за њем на во ја.

Из ра да цев не ин ста ла ци је спа ја њем (за ва ри ва њем и твр дим 
ле мље њем) и уград њом цев них еле ме на та.

11. ОПРЕ МА ЦЕВ НОГ СИ СТЕ МА (63)

Еле мен ти опре ме цев ног си сте ма: вен ти ли, пум пе и фи на ар
ма ту ра.

Ра ста вља ње и са ста вља ње еле ме на та цев ног си сте ма. При
пре ма за ра ста вља ње, из ра да зап тив них еле ме на та, при пре ма за 
ра ста вља ње, са ста вља ње еле ме на та у це ли ну.

III РАЗРЕД 
(14 ча со ва не дељ но, 448 ча са го ди шње + 60 ча со ва у бло ку)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. РУ КО ВА ЊЕ И ОДР ЖА ВА ЊЕ ЦРП НЕ  
СТА НИ ЦЕ ЗА СИ РО ВУ ВО ДУ (49)

Опре ма и уре ђа ји црп не ста ни це за си ро ву во ду. Ру ко ва ње и 
оп слу жи ва ње црп не ста ни це за си ро ву во ду.

При пре ма црп ног по стро је ња за пу шта ње у рад. Пу шта ње 
црп ног по стро је ња у рад.

Кон тро ла и еви ден ци ја рад них па ра ме та ра и мер них ин стру
ме на та. Кон тро ла под ма зи ва ња, хла ђе ња и зап тив но сти. Кон тро ла 
и ре гу ла ци ја ка па ци те та црп не ста ни це.

За у ста вља ње црп ног по стро је ња.
Одр жа ва ње зап тив но сти цев не га ле ри је и ар ма ту ре. Одр жа ва

ње и за ме на мер них и кон трол них ин стру ме на та.
Де мон та жа цен три фу гал не црп ке из си сте ма црп не ста ни це. 

Рас кла па ње цен три фу гал не црп ке. Де мон стра ци ја са став них де ло ва.
Пре глед, кон тро ла и утвр ђи ва ње не ис прав но сти де ло ва, узро

ци, по сле ди це и на чин от кла ња ња.
За ме на и по прав ка по је ди них не ис прав них де ло ва. Скла па ње 

црп ке и под ма зи ва ње.
Уград ња црп ке у си стем црп не ста ни це. Де мон та жа ва ку ум

црп ке из си сте ма црп не ста ни це. Рас кла па ње ва кумцрп ке. Де мон
стра ци ја са став них де ло ва.

Пре глед, кон тро ла и утвр ђи ва ње не ис прав но сти де ло ва, узро
ци, по сле ди це и на чин от кла ња ња.

За ме на и по прав ка по је ди них не ис прав них де ло ва. Скла па ње 
и под ма зи ва ње. Уград ња ва ку ум – црп ке у си сте му црп не ста ни це.

2. РУ КО ВА ЊЕ И ОДР ЖА ВА ЊЕ ЦРП НЕ СТА НИ ЦЕ  
РЕ НИБУ НА РА (49)

Опре ма и уре ђа ји црп не ста ни це ре нибу на ра.
Ру ко ва ње и оп слу жи ва ње црп не ста ни це ре нибу на ра.
При пре ма црп ног по стро је ња за пу шта ње у рад. Пу шта ње 

црп ног по стро је ња у рад.
Кон тро ла и еви ден ци ја рад них па ра ме та ра и мер них ин стру

ме на та. Кон тро ла под ма зи ва ња, хла ђе ња и зап тив но сти. Кон тро ла 
и ре гу ла ци ја ка па ци те та црп не ста ни це.

За у ста вља ње црп ног по стро је ња.
Одр жа ва ње зап тив но сти цев не га ле ри је и ар ма ту ре. Одр жа ва

ње и за ме на мер них и кон трол них ин стру ме на та. Де мон та жа цен
три фу гал не пум пе из си сте ма црп не ста ни це. Рас кла па ње црп ке. 
Де мон стра ци ја са став них де ло ва.

Пре глед, кон тро ла и утвр ђи ва ње ис прав но сти де ло ва. Узро ци, 
по сле ди це и на чин от кла ња ња.

За ме на и по прав ка по је ди них не ис прав них де ло ва. Скла па ње 
црп ке и под ма зи ва ње. Скла па ње црп ке у си стем црп не ста ни це.

3. РУ КО ВА ЊЕ И ОДР ЖА ВА ЊЕ  
ПО СТРО ЈЕ ЊА ЗА ПРЕ РА ДУ СИ РО ВЕ ВО ДЕ (70) 

Опре ма и уре ђа ји по стро је ња за пре ра ду си ро ве во де.
Ру ко ва ње и одр жа ва ње пум пи за ис пи ра ње фил те ра.
Ру ко ва ње и по слу жи ва ње ком пре со ра за про ду ва ва ње фил те ра.
Кон тро ла и еви ден ци ја рад них па ра ме та ра, мер них и кон

трол них ин стру ме на та. Кон тро ла под ма зи ва ња, хла ђе ња и зап тив
но сти. Кон тро ла и ре гу ла ци ја ка па ци те та црп ке.

При пре ма, пу шта ње и за у ста вља ње црп ног агре га та при пра
њу фил те ра.

Одр жа ва ње зап тив но сти цев не га ле ри је и ар ма ту ре. Одр жа ва
ње и кон тро ла мер них и кон трол них ин стру ме на та.

Де мон та жа виј ча не црп ке из си сте ма црп ногфил тер ског по
стро је ња. Рас кла па ње виј ча не пум пе. Де мон стра ци ја са став них де
ло ва.

Пре глед, кон тро ла и утвр ђи ва ње ис прав но сти де ло ва. Узро ци, 
по сле ди це и на чин от кла ња ња. За ме на и оправ ка по је ди них не ис
прав них де ло ва. Скла па ње пум пи и под ма зи ва ње.

Уград ња пум пе у си стем за пре ра ду си ро ве во де.

4. РУ КО ВА ЊЕ И ОДР ЖА ВА ЊЕ ЦРП НЕ СТА НИ ЦЕ  
ЗА ОТ ПАД НЕ ВО ДЕ И ФЕ КА ЛИ ЈЕ (49)

Опре ма и уре ђа ји црп не ста ни це за от пад не во де.
Ру ко ва ње и по слу жи ва ње црп не ста ни це.
При пре ма црп ног по стро је ња за пу шта ње у рад. Пу шта ње 

црп ног по стро је ња у рад.
Кон тро ла и еви ден ци ја рад них па ра ме та ра, мер них и кон

трол них ин стру ме на та. Кон тро ла под ма зи ва ња, хла ђе ња и зап тив
но сти. Кон тро ла и ре гу ла ци ја ка па ци те та црп ки.

За у ста вља ње црп ног по стро је ња.
Одр жа ва ње зап тив но сти цев не мре же и ар ма ту ре. Одр жа ва ње 

и за ме на мер них и кон трол них ин стру ме на та.
Де мон та жа црп ки из си сте ма црп не ста ни це за от пад не во де 

и фе ка ли је. Рас кла па ње црп ке. Де мон стра ци ја са став них де ло ва.
Пре глед, кон тро ла и утвр ђи ва ње ис прав но сти де ло ва. Узро ци, 

по сле ди це и на чин от кла ња ња. За ме на и оправ ка по је ди них не ис
прав них де ло ва. Скла па ње и под ма зи ва ње пум пе.

Уград ња црп ке у си стем црп не ста ни це.

5. РУ КО ВА ЊЕ И ОДР ЖА ВА ЊЕ КОМ ПРЕ СОР СКЕ  
СТА НИ ЦЕ (28)

Опре ма и уре ђа ји ком пре сор ске ста ни це. Ру ко ва ње и оп слу
жи ва ње ком пре со ра. При пре ма и пу шта ње ком пре со ра у рад и за
у ста вља ње.

Кон тро ла и еви ден ци ја рад них па ра ме та ра и мер них ин стру
ме на та. Кон тро ла под ма зи ва ња, хла ђе ња и зап тив но сти ком пре со
ра. Кон тро ла ин ста ла ци је и ар ма ту ре.

Одр жа ва ње зап тив но сти цев не ин ста ла ци је. Одр жа ва ње и за
ме на зап тив них, мер них кон трол них ин стру ме на та.

6. РУ КО ВА ЊЕ И ОДР ЖА ВА ЊЕ ХИ ДРО ФОР СКОГ  
ПО СТРО ЈЕ ЊА (14)

Опре ма. и уре ђа ји хи дра у лич ког по стро је ња. Ру ко ва ње и оп
слу жи ва ње хи дро фор ског по стро је ња. При пре ма хи дро фор ског 
по стро је ња за пу шта ње у рад. Пу шта ње хи дро фор ског по стро је ња 
у рад.

Кон тро ла и еви ден ци ја рад них па ра ме та ра, мер них и кон
трол них ин стру ме на та. Кон тро ла и ре гу ла ци ја ка па ци те та хи дро
фор ског по стро је ња.

За у ста вља ње хи дро фор ског по стро је ња. Одр жа ва ње зап тив
но сти цев не мре же и ар ма ту ре. Одр жа ва ње и за ме на мер них и кон
трол них ин стру ме на та. Одр жа ва ње ис прав но сти цен три фу гал них 
црп ки, ве тре ни ка и ком пре со ра.

7. МЕР НИ И КОН ТРОЛ НИ ИН СТРУ МЕН ТИ (14)

Пра вил но очи та ва ње мер них и кон трол них ин стру ме на та.
На чин во ђе ња еви ден ци је рад них па ра ме та ра.



8. ЗА ПРЕ МИН СКЕ ПУМ ПЕ: КЛИП НЕ И ЗУП ЧА СТЕ (14)

Де мон та жа пум пи из си сте ма.
Рас кла па ње. Де мон стра ци ја са став них де ло ва.
Пре глед, кон тро ла и утвр ђи ва ње не ис прав но сти де ло ва. Узро

ци, по сле ди це и на чин от кла ња ња. За ме на и по прав ка по је ди них 
не ис прав них де ло ва. Скла па ње црп ки и под ма зи ва ње.

Уград ња црп ки у си стем.

9. ПО МОЋ НИ ХИ ДРА У ЛИЧ КИ УРЕ ЂА ЈИ (14)

Прак тич ни при ме ри хи дра у лич ких уре ђа ја: хи дра у лич ки и 
раз вод ни ци, пре но сни ци, спој ни це и тран сфор ма то ри.

Де мон та жа хи дра у лич ких уре ђа ја из си сте ма. Рас кла па ње. 
Де мон стра ци ја са став них де ло ва.

Пре глед кон тро ла и утвр ђи ва ње ис прав но сти де ло ва. Узро ци, 
по сле ди це и на чин от кла ња ња. За ме на и оправ ка по је ди них не ис
прав них де ло ва. Скла па ње и под ма зи ва ње.

Уград ња хи дра у лич ких уре ђа ја у си стем.

10. ХИ ДРО МА ШИН СКА ОПРЕ МА (14)

Прак тич ни при ме ри хи дро ма шин ске опре ме: упу сни ор га ни, 
про пу сни и си гур но сни ор га ни. Ме ра чи: про то ка, при ти ска и ни
воа. Де мон та жа ма шин ске опре ме из си сте ма. Рас кла па ње.

Де мон стра ци ја са став них де ло ва. Пре глед, кон тро ла и утвр ђи
ва ње ис прав но сти де ло ва. Узро ци, по сле ди це и на чин от кла ња ња.

За ме на и оправ ка по је ди них не ис прав них де ло ва. Скла па ње.
Уград ња хи дро ма шин ске опре ме у си сте му.

11. ТУР БИ НЕ (98)

Кон тро ла ра да и одр жа ва ње Пел то но ве, Фран си со ве и Ка пла
но ве тур би не.

Уре ђа ји и опре ма тур би на. Прак тич но упо зна ва ње кон струк
ци о них и рад них ка рак те ри сти ка тур би на, глав них де ло ва и њи
хо вих функ ци ја, опре ме за ауто мат ску ре гу ла ци ју ра да тур би на 
ин стру ме на та за ме ре ње и кон тро лу ра да. Упо зна ва ње тех нич ке 
до ку мен та ци је, тех ни ке очи та ва ња и еви ден ти ра ња од ре ђе них па
ра ме та ра при ра ду тур би не.

Упо зна ва ње по моћ не опре ме ви со ког и ни ског при ти ска, цен
трал не црп не ста ни це, уре ђа ја за под ма зи ва ње и хла ђе ње.

Одр жа ва ње и оправ ка (ре монт): ле жа је ва, си сте ма за хла ђе
ње, уљ не гла ве и рад ног ко ла.

Упо зна ва ње тех но ло ги је рас кла па ња тур би на, агре га та и по
моћ них уре ђа ја, утвр ђи ва ње оште ће ња и до тра ја ло сти де ло ва, њи
хо ве оправ ке и за ме не и скла па ња.

По сту пак до во ђе ња хи дро а гре га та у рад ни по ло жај.
Те ку ће одр жа ва ње опре ме и агре га та ка да је тур би на у по го ну.

12. ПО МОЋ НИ УРЕ ЂА ЈИ У МА ШИН СКОЈ  
ЗГРА ДИ (35)

Прак тич но упо зна ва ње ка рак те ри сти ка си сте ма за:
– хла ђе ње агре га та, дре на жу про точ них ор га на, под ма зи ва ње 

и си стем за ва здух под при ти ском.
Де мон та жа ма шин ске опре ме из си сте ма. Рас кла па ње. Де

мон стра ци ја са став них де ло ва.
Пре глед, кон тро ла и утвр ђи ва ње ис прав но сти де ло ва. Узро ци, 

по сле ди це и на чин от кла ња ња.
За ме на и оправ ка по је ди них не ис прав них де ло ва. Скла па ње.
Уград ња опре ме у си стем.

13. НА СТА ВА У БЛО КУ (60)

Рад на ру ко ва њу и одр жа ва њу по стро је ња пре ма зах те ву и 
усло ви ма те ку ће тех но ло ги је пред у зе ћа.

Образовни профил: МЕ ХА НИ ЧАР ГА СО И ПНЕ У МО 
ЕНЕР ГЕТ СКИХ ПО СТРО ЈЕ ЊА

ГАСО И ПНЕУМОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та га со и пне у мо е нер гет ска по стро је ња 
је сти ца ње зна ња о ме сту, уло зи и ка рак те ри сти ка ма по стро је ња 
као осно ве за прак ти чан рад.

Задаци на ста ве пред ме та га со и пне у мо е нер гет ска по стро је
ња су:

– сти ца ње зна ња о основ ним прин ци пи ма оп ти мал ног во ђе ња 
по го на га со и пне у мо е нер гет ских по стро је ња са гле ди шта еко но
мич но сти, си гур но сти и рас по ло жи во сти;

– сти ца ње зна ња о до би ја њу, об ра ди, фи зич ким и тех нич ким 
ка рак те ри сти ка ма и зна чај при род ног га са као го ри ва;

– сти ца ње зна ња о тран спор ту при род ног га са, га со во ди ма и 
раз вод ним си сте ми ма;

– упо зна ва ње кон струк ци о них и тех но ло шких ка рак те ри сти
ка га со и пне у мо е нер гет ских по стро је ња;

– сти ца ње зна ња о на ме ни и прин ци пи ма ра да га сних тур би на;
– упо зна ва ње пне у мат ског то ка, ме ста ње го вог ко ри шће ња, вр

ста, про це са ком пре сор ских ма ши на, вен ти ла то ра и пне у мо ра зво да.

II РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (2)

Оп шта раз ма тра ња о пред ме ту са исто риј ским раз во јем га со 
и пне у мо по стро је ња.

2. ОП ШТИ ПОЈ МО ВИ О ГА СУ (8)

Вр сте га со ва. При род ни и про из ве де ни га со ви. Гас као енер
гет ска си ро ви на. Гас као тех но ло шка си ро ви на. Основ на фи зич ка и 
хе миј ска свој ства га со ва. По де ла и вр сте га со ви тих го ри ва. Основ
на свој ства га со ви тих го ри ва. Теч ни нафт ни гас, ин ду стриј ски гас.

3. ОСНОВ НЕ ФИ ЗИЧ КЕ И ТЕХ НИЧ КЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ  
И ВЕ ЛИ ЧИ НЕ ПРИ РОД НОГ ГА СА (18)

Мо ле кул ска и атом ска ма са, ви ско зност, ком пре си бил ност, 
ко ли чи на про то ка га са, гу сти на га са, тем пе ра ту ра са мо за па ље ња 
га са; то плот на моћ, Web be rov број; тем пе ра ту ра па ље ња и бр зи на 
ши ре ња пла ме на; екс пло зив ност и гра ни ца екс пло зив но сти, јед
на чи на кон ти ну и те та, Бер ну ли је ва јед на чи на; вр сте стру ја ња. Реј
нолд сов број.

4. ДО БИ ЈА ЊЕ И ОБ РА ДА ПРИ РОД НОГ ГА СА (10)

Га сна на ла зи шта. Га сне бу шо ти не (схе мат ски при каз). Са би
ра ње га са, са бир не ста ни це (тех но ло шка схе ма са бир них ста ни ца). 
Об ра да га са. По стро је ња за об ра ду га са. На ме на и на чин об ра де га
са (се па ра ци ја, де хи дра ци ја, де сул фи ди за ци ја и де га зи ра ње га са).

5. ТРАН СПОРТ ПРИ РОД НОГ ГА СА (12)

Тран спорт га са. Ма ги страл ни га со во ди. Кра цер ске ста ни це. 
Чи шће ње и одр жа ва ње га со во да. Град ске га сне мре же. Јед но сте пе
ни, дво сте пе ни и ви ше сте пе ни раз вод ни си сте ми. Хи дра у лич ки про
ра чун га со во да. На па ја ње га сне мре же из јед не, две и ви ше та ча ка.

Це ви и ар ма ту ра га со во да.
Скла ди ште ње при род ног га са.

6. МЕР НО РЕ ГУ ЛА ЦИ О НЕ ГА СНЕ СТА НИ ЦЕ (16)

На ме на и по де ла мер но ре гу ла ци о них ста ни ца.
Ре гу ла ци о на га сна ли ни ја и опре ма: ре гу ла тор при ти ска, си

гур но сни блоквен тил, си гур но сни оду шни вен тил, фил тер и за
пор на ар ма ту ра.



Мер на га сна ли ни ја и опре ма: ме рач про то ка га са, ме рач при
ти ска и тем пе ра ту ре га са.

Прин цип ра да мер но ре гу ла ци о не ли ни је и опре ме.

7. ПО СТРО ЈЕ ЊА И СУ ДО ВИ ЗА ТЕЧ НИ ГАС (8)

По стро је ња за ис па ри ва ње теч не фа зе – ре зер во ар, пре та кач
ки мост, ком пре сор ски пункт, ин ста ла ци ја за гре ја ње ис па ри ва ча, 
ис па ри вач ка ре дук ци о на ста ни ца. Опре ма и ар ма ту ра.

Су до ви за скла ди ште ње и ко мер ци јал ни тран спорт теч ног га
са. Из ра да и ис пи ти ва ње су до ва под при ти ском. Ру ко ва ње ин ста ла
ци јом и су до ви ма за теч ни гас.

Основ ни тех нич ки про пи си и усло ви за ру ко ва ње и про мет 
теч ног га са.

III РАЗРЕД 
(4 ча са не дељ но, 128 ча со ва го ди шње) 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (1)

Упо зна ва ње са на став ним пред ме том, са др жа јем про гра ма, 
ли те ра ту ром. 

МЕ РЕ СИ ГУР НО СТИ ПРИ РА ДУ СА ПРИ РОД НИМ ГА СОМ (4)

Тех нич ки про пи си и усло ви за ру ко ва ње и ко ри шће ње при
род ног га са и теч ног нафт ног га са (ТНГ). Ме ре тех нич ке за шти те 
жи вот не сре ди не. Фи зи о ло шко деј ство га са на чо ве ко во здра вље и 
ме ре пр ве по мо ћи. 

ГА СНИ ГЕ НЕ РА ТОР (5)

На ме на га сних ге не ра то ра Оп шта по де ла га сних ге не ра то ра. 
По де ла га сних ге не ра то ра пре ма вр сти го ри ва и пре ма про из ве де
ним га со ви ма.

Ис пи ти ва ње, кон тро ла и ма ни пу ла ци ја при ра ду га сних ге не
ра то ра. Одр жа ва ње га сног ге не ра то ра. 

ГА СНЕ ТУР БИ НЕ (10)

Област при ме не га сних тур би на.
Кон струк ци о не и рад не ка рак те ри сти ке тур би не и тур бин

ских агре га та.
Вр сте га сних тур би на и ре гу ли са ње њи хо вог ра да.
Одр жа ва ње га сних тур би на.

ПНЕ У МАТ СКИ СИ СТЕ МИ (4)

На ме на пне у мат ских си сте ма и њи хо ве ка рак те ри сти ке (пред
но сти и не до ста ци). 

Из вор ни уре ђа ји у пне у мат ским си сте ми ма (ком пре со ри, раз
вод ни уре ђа ји, из вр шни уре ђа ји, пне у мо ци лин дри и мо то ри).

КОМ ПРЕ СО РИ (14)

Уло га и зна чај ком пре сор ских по стро је ња.
Вр сте ком пре со ра (клип ни, виј ча ни, тур бо).
Прин цип ра да, основ ни де ло ви и по де ла клип них ком пре со ра.
Ка па ци тет, сна га и сте пен ис ко ри шће ња клип ног ком пре со ра.
Упра вља ње про це сом ра да и одр жа ва ње клип них ком пре со ра.
Прин цип ра да, основ ни де ло ви и функ ци је еле ме на та виј ча

них ком пре со ра.
Ру ко ва ње и одр жа ва ње виј ча них ком пре со ра.
Прин цип ра да и на ме на струј них ком пре со ра – тур бо ком пре

со ра. По де ла струј них ком пре со ра. Основ ни де ло ви и еле мен ти 
тур бо ком пре со ра. ру ко ва ње и одр жа ва ње тур бо ком пре со ра. 

ПРА ТЕ ЋА ОПРЕ МА КОМ ПРЕ СОР СКОГ ПО СТРО ЈЕ ЊА (4)

Уло га и зна чај опре ме ком пре сор ског по стро је ња. Ре зер во а ри 
и хлад ња ци ком пре сор ског по стро је ња. Си стем од во да и ску пља
ње кон ден за та.

Фил те ри и се па ра то ри за одва ја ње уља и во де из ва зду ха.

ВЕН ТИ ЛА ТО РИ (4)

Уло га и зна чај по гон ских вен ти ла то ра.
По де ла и глав ни де ло ви вен ти ла то ра.
Ру ко ва ње и одр жа ва ње вен ти ла то ра. 

ПО ГОН СКИ МО ТО РИ ГА СНИХ ИН СТА ЛА ЦИ ЈА (30)

Вр сте и по де ла елек тро мо то ра. 
Из бор елек тро мо то ра.
За шти та елек тро мо то ра (тер мич ка, пред на пон ска, под на пон

ска и ди фе рен ци јал на).
Одр жа ва ње елек тро мо то ра.
По де ла СУС мо то ра.
Прин цип ра да ОТО и ди зелмо то ра, дво такт них и че тво ро

такт них мо то ра.
Глав ни де ло ви мо то ра и њи хо ва функ ци ја.
Уре ђа ји мо то ра.
Вр сте го ри ва за СУС мо то ре.
Ди јаг но сти ка мо то ра.
Одр жа ва ње СУС мо то ра.

КО МЕР ЦИ ЈАЛ НИ ГА СНИ УРЕ ЂА ЈИ И ИН СТА ЛА ЦИ ЈЕ (52)

Прин цип раз во да и мон та же кућ них и га сних ин ста ла ци ја.
По ступ ци спа ја ња еле ме на та, изо ла ци је и зап ти ва ња га сних 

ин ста ла ци ја.
Ис пи ти ва ње га сних ин ста ла ци ја и скло по ва.
При ме на га со ви тих го ри ва за гре ја ње. Га сни ко тло ви. Ко тлов

ска га сна рам па. Ди мо вод ни уре ђа ји. Опис ра да га сних гре ја ли ца 
и пе ћи.

При ме на га сних го ри ва у тех ни ци хла ђе ња по стро је ња.
При ме на га сних уре ђа ја у до ма ћин ству.
При ме на га са и опис га сних уре ђа ја у за нат ству и ин ду стри ји 

(пе ка ра, ку хи ње, пе ћи за тер мич ку об ра ду ме та ла, пе ћи за спа љи
ва ње от па да...).

Ре гу ла ци о ни и упра вљач ки уре ђа ји га сних уре ђа ја и ин ста
ла ци ја.

Пред но сти га со ви тих го ри ва у м/в. Пум пе за га сна го ри ва. 
Тран спорт, пре та ка ње, скла ди ште ње и пу ње ње ре зер во а ра мо тор
них во зи ла.

Основ на ше ма ин ста ла ци ја за теч ни нафт ни гас (ТНГ) и ме тан. 
При каз по је ди нач них де ло ва и опре ме ауто га сних уре ђа ја.
Опис уград ње еле ме на та га сне ин ста ла ци је.
Опис ра да и спе ци фич но сти уград ње га сних уре ђа ји на раз

ли чи те вр сте мо то ра.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Из у ча ва њем га со и пне у мо е нер гет ска по стро је ња обез бе ђу ју 
се ши ро ка пред зна ња за по у зда но и ква ли тет но из вр ша ва ње основ
них по сло ва у опи су по сло ва и за да та ка обра зов ног про фи ла ме ха
ни ча ра га со и пне у мо е нер гет ска по стро је ња. 

Са др жа ји про гра ма ко ји нај ди рект ни је ути чу на фор ми ра ње 
зна ња, уме ња и ве шти на за оба вља ње по сло ва и за да та ка обра зов
ног про фи ла кон ци пи ра ни су у два струч на пред ме та: те о риј ски 
(по стро је ња за га сну и пне у мо е нер гет ску област) ко ји пред ста вља 
осно ву функ ци о нал них за ко ни то сти ко је вла да ју у про це су ра да и 
осно ву кон струк ци о них и функ ци о нал них еле ме на та си сте ма, и у 
пред ме ту прак тич не на ста ве са тех но ло ги јом, чи ји са др жа ји обез
бе ђу ју при ме ну ових те о риј ских зна ња не по сред ним из вр ши лач
ким ра дом.

Нео п ход но је да се на ста ва оства ру је у те сној ко ре ла ци ји ова 
два пред ме та. На став ни ци ових пред ме та тре ба сво јим опе ра тив
ним пла но ви ма ра да да обез бе де ускла ђе ност ди на ми ке оства ри
ва ња про гра ма њи хо ву ло гич ну по ве за ност и мо гућ ност да од
го ва ра ју ћим са др жа ји ма те о риј ског пред ме та уче ни ци овла да ју 
основ ним прин ци пи ма и по став ка ма функ ци о ни са ња си сте ма и 
уре ђа ја, ко је ће не по сред но упо зна ти, да зна ња при ме не и утвр де 
у прак тич ном ра ду.



Спе ци фич ност ра да на екс пло а та ци ји и одр жа ва њу га со и 
пне у мо е нер гет ских по стро је ња и уре ђа ја, као и сло же ност по је
ди них еле ме на та ра да зах те ва ју со лид ну те о риј ску при ме ну, због 
че га је у окви ру са ме прак тич не на ста ве по треб но пру жи ти прет
ход на те о риј ска об ја шње ња, ту ма чи ти про це се и за ко ни то сти у 
кон крет ним рад ним усло ви ма и на очи глед ним при ме ри ма прак се.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен
та ци ју.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та прак тич на на ста ва је сти ца ње зна ња, 
рад них ве шти на и на ви ка по треб них за оба вља ње по сло ва и рад
них за да та ка у обла сти га со и пне у мо е нер ге ти ке и оспо со бља ва ње 
за бр зо укљу чи ва ње у про це се ру ко ва ња по стро је њи ма и њи хо во 
одр жа ва ње.

Задаци на ста ве пред ме та прак тич на на ста ва су:
– сти ца ње зна ња о ме то да ма, по ступ ци ма и прин ци пи ма ру

ко ва ња, упра вља ња и одр жа ва ња га со и пне у мо е нер гет ских по
стро је ња и си сте ма;

– сти ца ње зна ња о зна ча ју и при ме ни ала та ко ји се ко ри сти 
при оправ ци и одр жа ва њу по стро је ња;

– сти ца ње зна ња о из бо ру оп ти мал ног ре жи ма ра да, кон тро
ли са њу, пра ће њу и утвр ђи ва њу ис прав но сти ра да га со и пне у мо е
нер гет ског по стро је ња;

– овла да ва ње тех но ло шким по ступ ци ма и ме то да ма рас га
вља ња и са ста вља ња ма шин ских под скло по ва п скло по ва га со и 
пне у мо е нер гет ског по стро је ња и по ста вља ње ди јаг но зе ква ро ва и 
на ста лих не до ста та ка у њи хо вом функ ци о ни са њу;

– сти ца ње зна ња и на ви ка за пра вил но ко ри шће ње сред ста ва 
за шти те на ра ду.

II РАЗРЕД 
(7 ча со ва не дељ но, 259 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (2)

Упо зна ва ње про гра ма, струч не ли те ра ту ре и зах те ва рад ног 
под руч ја ме ха ни ча ра за га со и пне у мо е нер гет ска по стро је ња, ра
ди о ни це и рад них ме ста. За ду жи ва ње рад ним ме стом, ала том и 
при бо ром. Рад на и тех но ло шка ди сци пли на. Упо зна ва ње ме ра и 
сред ста ва за шти те на ра ду. Чи шће ње и одр жа ва ње рад ног ме ста. 
Пра вил ник о кућ ном ре ду.

2. МЕ РЕ ЊЕ И КОН ТРО ЛИ СА ЊЕ (12)

Гре шке ме ре ња, по де ла ме ри ла, по мич на ме ри ла и ша бло ни 
(об на вља ње и утвр ђи ва ње гра ди ва). Ме ри ла за ме ре ње и кон тро
лу ду жи на: ми кро ме три за спољ но и уну тра шње ме ре ње, гра нич
на ме ри ла за осо ви не и ру пе (ра чве и че по ви), гра нич на ме ри ла 
за на вој и ко нус, план па ра лел на гра нич на ме ри ла и ком па ра то ри 
(ме ха нич ки, оп тич ки и, елек трич ни). Ме ри ла за ме ре ње и кон тро
лу угло ва: уни вер зал ни ме ха нич ки и оп тич ки угло ме ри, гра нич на 

ме ри ла за угло ве, три го но ме триј ска ме ри ла и ли бе ле. Чу ва ње и 
одр жа ва ње мер них и кон трол них ала та. Ме ре ње и кон тро ла од сту
па ња од ге о ме триј ског об ли ка, ме ре ње и кон тро ла на во ја, зуп ча ни
ка, ме ре ње хра па во сти.

3. СЕ ЧЕ ЊЕ И РЕ ЗА ЊЕ (14)

Се че ње ма шин ским ма ка за ма ра зних кон струк ци ја. Ре за ње 
ма шин ским те сте ра ма пу них и шу пљих про фи ла.

Про се ца ње ли мо ва, руч но и ма шин ски.

4. БУ ШЕ ЊЕ И РАЗ ВР ТА ЊЕ (14)

Бу ше ње обе ле же них ме ста ма њих и ве ћих преч ни ка и до во ђе
ње на тач ну ме ру по ступ ком раз вр та ња. Ала ти и при бо ри за бу ше
ње и раз вр та ње.

При ме на стуб них и ра ди јал них бу ши ли ца.

5. ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ ЛИ МО ВА И ПРО ФИ ЛА (21)

Са ви ја ње у хлад ном и то плом ста њу ра зних ма те ри ја ла и це
ви са при руч ним ала ти ма и ма ши на ма. Уга о но и кру жно са ви ја ње. 
Уви ја ње. Ис пра вља ње ли мо ва.

6. СПА ЈА ЊЕ МА ТЕ РИ ЈА ЛА МЕ КИМ И ТВР ДИМ  
ЛЕ МЉЕ ЊЕМ (14)

При пре ма ма те ри ја ла, чи шће ње, при пре ма ала та и из во ђе ње 
ме ког ле мље ња на пред ме ту из ра де.

Сред ства за твр до ле мље ње ала та и при бор и из во ђе ње по
ступ ка.

7. ЗА ВА РИ ВА ЊЕ (21)

Га сно за ва ри ва ње. Тех нич ка за шти та при га сном за ва ри ва њу. 
Че лич не бо це са ар ма ту ром, го ри о ник. Шип ке, пра шко ви и па сте 
за га сно за ва ри ва ње. Тех ни ка ра да при за ва ри ва њу.

Га сно се че ње.
Елек тро луч но и елек тро от пор но за ва ри ва ње. Тех нич ка за

шти та. Елек тро де, алат и при бор за елек трич но за ва ри ва ње. При
пре ма пред ме та и из во ђе ње за ва ри ва ња.

Елек трич но се че ње.

8. ЗА ВР ШНА ОБ РА ДА (21)

Гре ба ње – гре ца ње. Ти по ви гре ба ча, при пре ма и. по сту пак 
гре ба ња. Опе ра ци ја гре ба ња: рав них по вр ши на, ко сих по вр ши на и 
из ду бље них по вр ши на. Кон тро ла по вр ши на об ра ђе них гре ба њем.

По ли ра ње, абра зи ви, при пре ма абра зив них по вр ши на, абра
зив на па ста.

Ле по ва ње и гла ча ње. Ала ти за ле по ва ње, руч на опе ра ци ја ле
по ва ња, абра зив не ме ша ви не за ле по ва ње и гла ча ње.

9. ПРИ ПРЕ МА И ИЗ РА ДА ЦЕВ НЕ ИН СТА ЛА ЦИ ЈЕ (42)

Руч но и ма шин ско са ви ја ње цр них и обо је них це ви и при пре
ма цев них еле ме на та ре за њем на во ја.

Из ра да цев не ин ста ла ци је спа ја њем (за ва ри ва њем и твр дим 
ле мље њем) и уград њом цев них еле ме на та.

10. ОПРЕ МА ЦЕВ НОГ СИ СТЕ МА – СА СТА ВЉА ЊЕ  
И РА СТА ВЉА ЊЕ (70)

По јам и вр сте скло по ва ко ји се ко ри сте у га со и пне у мо е нер
ге ти ци. Еле мен ти опре ме цев ног си сте ма – вр сте и на ме на: вен ти
ли, сла ви не, ма ње цен три фу гал не пум пе, од ви ја чи не чи сто ће, ре гу
ла то ри при ти ска и др.

Тех но ло шки по сту пак са ста вља ња и ра ста вља ња: при пре ма 
за ра ста вља ње, чи шће ње, од ма шћи ва ње, ра ста вља ње, кла си фи ка
ци ја и пре глед де ло ва, под ма зи ва ње и са ста вља ње.

11. ЗАП ТИ ВА ЊЕ (14)

Уло га и зна чај зап ти ва ња, ма те ри ја ли за зап ти ва ње и из ра да 
зап ти ва ча. 



По сту пак зап ти ва ња. 
Ис пи ти ва ње зап ти ве но сти.
Зап ти ва ње при руб нич ких спо је ва, сла ви на, осо ви на и др.

12. МЕ РЕ ЊЕ ОСНОВ НИХ ГА СО И ПНЕ У МО Е НЕР ГЕТ СКИХ 
ПА РА МЕ ТА РА (14)

Ме ре ње про то ка га са. 
Ме ре ње тем пе ра ту ре. 
Ме ре ње при ти ска. 
Ме ре ње ко ли чи не то пло те.
Ин стру мен ти и опре ма за ме ре ње, прин цип ра да, при ме на, 

ру ко ва ње и одр жа ва ње.

III РАЗРЕД 
(14 ча со ва не дељ но, 448 ча со ва го ди шње + 60 ча со ва у бло ку)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. ПРО ПИ СИ И ТЕХ НИЧ КЕ МЕ РЕ БЕЗ БЕД НО СТИ ПРИ  
КО РИ ШЋЕ ЊУ ГА СО ВИ ТИХ ГО РИ ВА (7)

Упо зна ва ње, ру ко ва ње и ко ри шће ње апа ра та за про тив по жар
ну за шти ту.

Кон тро ла не про пу сно сти га сне ин ста ла ци је (са пу ни цом и мо
бил ним де тек то ри ма). Упо тре ба ала та (ко ји не вар ни чи) у про сто
ри ја ма где су угра ђе не ин ста ла ци је га со ви тих го ри ва.

Упо зна ва ње елек тро ин ста ла ци је у „С” из ра ди.

2. ОБ РА ДА ПРИ РОД НОГ ГА СА (42)

Упо зна ва ње по стро је ња за пре ра ду при род ног га са. Опис и 
прин цип ра да по стро је ња за: се па ра ци ју, де хи дра ци ју и одо ри за
ци ју га са (из ра да тех но ло шке схе ме).

Упо зна ва ње на чи на ру ко ва ња ста ни цом за об ра ду при род ног 
га са.

3. ТРАН СПОРТ ПРИ РОД НОГ ГА СА (49)

Га со во ди ви со ког, сред њег и ни ског при ти ска. Пра ће ње рад
них па ра ме та ра при тран спор ту при род ног га са (при ти сак, тем пе
ра ту ра ц др.).

Уче ство ва ње у те ку ћем одр жа ва њу и ре мон ту ар ма ту ра и це
во во да.

Упо зна ва ње тех но ло ги је чи шће ња га со во да чи ста чи ма и уче
ство ва ње у чи шће њу.

За шти та га со во да од ко ро зи је (ка тод на за шти та).

4. МЕР НО РЕ ГУ ЛА ЦИ О НЕ ГА СНЕ СТА НИ ЦЕ (49)

Основ ни еле мен ти мер но ре гу ла ци о не га сне ста ни це. Упо зна
ва ње прин ци па ра да га сне ста ни це (уре ђа ја за: фил три ра ње га са, 
ре гу ла ци ју и ме ре ње).

Упо зна ва ње по стро је ња за до гре ва ње га са, опре ма и прин цип 
ра да.

При пре ма и пу шта ње ста ни це у рад и пра ће ње рад них па ра
ме та ра.

5. ЛИ НИ ЈЕ ГА СНИХ СТА НИ ЦА (49)

а) Редукциона линија

Упо зна ва ње ар ма ту ре и це во во да на ли ни ји.
Ко ри шће ње ди фе рен ци јал ног ма но ме тра на фил те ру, чи шће

ње и за ме на уло жа ка.
На чин ра да ре гу ла то ра, рас кла па ње, пре глед, де фек та жа, по

прав ка и скла па ње.
При пре ма и пу шта ње ста ни це у проб ни рад, пра ће ње рад них 

па ра ме та ра.

б) Мерна гасна линија

Упо зна ва ње ме ра ча про то ка га са. Очи та ва ње по да та ка са тур
бин ског ме ра ча, ма но ме тра и тер мо ме тра.

6. КО ТЛОВ СКА ГА СНА РАМ ПА (7)

Основ ни еле мен ти, на ме на, прин цип ра да, кон тро ла ар ма ту ре 
ре гу ла ци о не и дру ге опре ме, ста вља ње у по гон и ру ко ва ње ко тлов
ском рам пом.

7. ГО РИ О НИК ЗА ГА СО ВИ ТО ГО РИ ВО (7)

Упо зна ва ње го ри о ни ка за га со ви та го ри ва, де ло ви и прин цип 
ра да (тех но ло шка схе ма).

Пу шта ње и за у ста вља ње го ри о ни ка.

8. ПО СТРО ЈЕ ЊА И СУ ДО ВИ ЗА ТЕЧ НИ ГАС (56)

Тех нич ки про пи си и усло ви за ру ко ва ње и про мет теч ним га
сом.

Упо зна ва ње по стро је ња за пре та ка ње и ис та ка ње теч ног га са 
(ком пре сор, пум па) и ин ста ла ци ја са ар ма ту ром.

Вр сте су до ва за ускла ди ште ње теч ног га са и сред ства за ко
мер ци јал ни тран спорт.

Ис па ри вач ка ста ни ца. Упо зна ва ње ис па ри ва ча и дру ге опре ме.
Ре дук ци о на ста ни ца. Упо зна ва ње ре гу ла то ра и дру ге опре ме.
Ру ко ва ње и одр жа ва ње по стро је ња, ин ста ла ци ја и су до ва под 

при ти ском за теч ни гас. Уче ство ва ње у ре мон ту и при пре ми за ис
пи ти ва ње су до ва под при ти ском.

9. ГА СНЕ ТУР БИ НЕ (56)

Прак тич но упо зна ва ње кон струк ци о них и рад них ка рак те ри
сти ка тур би не и тур бин ских агре га та, глав них де ло ва и њи хо вих 
функ ци ја и пра те ће опре ме.

Упо зна ва ње тех нич ке до ку мен та ци је, тех ни ке очи та ва ња и 
еви ден ти ра ња од ре ђе них па ра ме та ра при ра ду тур би не.

Одр жа ва ње и оправ ка тур би не. Упо зна ва ње тех но ло ги је рас
кла па ња, утвр ђи ва ња не до ста та ка, оправ ке и за ме не де ло ва и скла
па ња тур би не.

По сту пак до во ђе ња тур би не у рад ни по ло жај.

10. ПОД МА ЗИ ВА ЊЕ И ХЛА ЂЕ ЊЕ  
ПНЕ У МО А ГРЕ ГА ТА (7)

Упо зна ва ње уре ђа ја и сред стви ма за под ма зи ва ње и хла ђе ње 
ком пре со ра, мо то ра СУС и вен ти ла то ра.

Уче ство ва ње у ру ко ва њу уре ђа ји ма и сред стви ма за под ма зи
ва ње и хла ђе ње пне у мо а гре га та.

11. ЕКС ПЛО А ТА ЦИ ЈА ПНЕ У МО А ГРЕ ГАТ СКИХ  
ПО СТРО ЈЕ ЊА (56)

Уче ство ва ње при пу шта њу у проб ни рад ком пре со ра, мо то ра 
сус, вен ти ла то ра и пне у мо ин ста ла ци је.

Не по сре дан рад у екс пло а та ци ји по стро је ња (под кон тро лом). 
Пу шта ње у рад, пра ће ње про це са, одр жа ва ње по ста вље ног па ра
ме тра и за у ста вља ње по стро је ња (ком пре со ра, мо то ра сус, вен ти
ла то ра и ма ње сло же них пне у мат ских ин ста ла ци ја).

12. ОДР ЖА ВА ЊЕ И РЕ МОНТ ПНЕ У МО ПО СТРО ЈЕ ЊА (63)

Упо зна ва ње ка рак те ри стич них ква ро ва пне у мо по стро је ња.
Де мон та жа и мон та жа од ре ђе них по стро је ња (пра ње, чи шће

ње, де фек та жа и от кла ња ње ква ра).
Одр жа ва ње и оправ ка ар ма ту ре: за пор не, мер не, си гур но сне, 

ре гу ла ци о не и кон трол не.
Упо зна ва ње и рад на одр жа ва њу и ре мон то ва њу ком пре со ра, 

мо то ра СУС, вен ти ла то ра и ма ње сло же них пне у мо ин ста ла ци ја.

13. НА СТА ВА У БЛО КУ (60)

Рад на ру ко ва њу по стро је њи ма и њи хо вом одр жа ва њу пре ма 
усло ви ма и зах те ви ма те ку ће тех но ло ги је пред у зе ћа.



Образовни профил: МЕ ХА НИ ЧАР ГРЕЈ НЕ И РАС ХЛАД НЕ 
ТЕХ НИ КЕ

ПОСТРОЈЕЊА ЗА ГРЕЈАЊЕ И КЛИМАТИЗАЦИЈУ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та по стро је ња за гре ја ње и кли ма ти за ци
ју је са гле да ва ње ме ста и уло ге уре ђа ја за гре ја ње и кли ма ти за ци ју 
у енер ге ти ци и сти ца ње зна ња о њи хо вим функ ци о нал ним и тех
но ло шким ка рак те ри сти ка ма као осно ве за прак ти чан рад и да ље 
струч но уса вр ша ва ње.

Задаци на ста ве пред ме та по стро је ња за гре ја ње и кли ма ти
за ци ју су:

– сти ца ње зна ња о вр ста ма, кон струк ци ја ма и прин ци пи ма 
ра да уре ђа ја за цен трал но гре ја ње, кли ма ти за ци ју, рас хлад них уре
ђа ја, раз ме њи ва ча то пло те и дру гих по моћ них уре ђа ја;

– ту ма че ње тер мо ди на мич ких осно ва и рад них про це са на ко
ји ма се за сни ва функ ци ја по стро је ња за гре ја ње и кли ма ти за ци ју;

– сти ца ње зна ња о основ ним прин ци пи ма оп ти мал ног во ђе ња 
по стро је ња са гле ди шта еко но мич но сти, си гур но сти и рас по ло жи
во сти;

– сти ца ње зна ња из до ме на ре гу ла ци је, одр жа ва ња и ре мон то
ва ња по стро је ња и уре ђа ја за гре ја ње и кли ма ти за ци ју.

II РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (2)

Оп шта раз ма тра ња о пред ме ту. За да так по стро је ња, за гре ја
ње и кли ма ти за ци ју, њи хов раз вој зна чај и тех но ло шки зах те ви.

2. ОСНОВ НИ ПОЈ МО ВИ О УРЕ ЂА ЈИ МА ЗА ГРЕ ЈА ЊЕ (8)

Во де но и пар но цен трал но гре ја ње. Ва зду шно гре ја ње и про
ве тра ва ње. Ло кал ни – по је ди нач ни за грев ни уре ђа ји (ка рак те ри
сти ке и при ме на). То пла не. Еко но мич ност уре ђа ја за гре ја ње.

3. ВО ДЕ НО И ПАР НО ЦЕН ТРАЛ НО ГРЕ ЈА ЊЕ (10)

Осно ви и си сте ми цен трал ног гре ја ња. Основ ни де ло ви по
стро је ња за во де но и пар но гре ја ње.

Дво цев на по стро је ња во де ног гра ви та ци о ног гре ја ња. По
стро је ња са до њим и по стро је ња са гор њим раз во дом.

Јед но цев на по стро је ња во де ног гра ви та ци о ног гре ја ња.
Пумп но гре ја ње (дво цев на и јед но цев на по стро је ња).
Пар но гре ја ње (дво цев на и јед но цев на по стро је ња). 
Пар но гре ја ње ни ског при ти ска, ви со ког при ти ска и ва ку ум

ско гре ја ње.

4. ТО ПЛОТ НИ ИЗ ВО РИ И ДИ СТРИ БУ ЦИ ЈА ТО ПЛОТ НЕ  
ЕНЕР ГИ ЈЕ (23)

Вр сте то пло вод них из во ра и њи хов за да так.
Ко тло ви цен трал ног гре ја ња. Вр сте ко тло ва кон струк ци о не 

ка рак те ри сти ке и основ ни де ло ви. Из бор ко тла, ја чи на и греј на по
вр ши на ко тла. По моћ ни уре ђа ји ко тла, гру ба и фи на ар ма ту ра. Си
гур но сни уре ђа ји.

То пла не, ко тлар ни це – основ не ком по нен те. Еле мен ти за 
обез бе ђи ва ње по стро је ња. Дим њак и ње го ва уло га.

Го ри ва – вр сте, тран спорт и при пре ма. Га со во ди.
Греј ни флу ид – уло га и ка рак те ри сти ке.
Ре гу ла ци ја у ко тлар ни ци: ауто мат ска, по лу а у то мат ска, руч на.
Си стем за тран спорт и ди стри бу ци ју то плот не енер ги је – то

пло вод, па ро вод, под ста ни ца.
Кућ но по стро је ње, кућ на под ста ни ца и си сте ми раз во да. Еле

мен ти си сте ма: греј на те ла и њи хо ва ар ма ту ра и при бор. Вр сте 
греј них те ла, кон струк ци ја и на чин из ра де – ра ди ја то ри, кон век то
ри, ре ги стри.

Екс пан зи о ни су до ви.
Це во во ди – цев на мре жа. Еле мен ти це во во да – ор га ни за за

тва ра ње, ре гу ла то ри при ти ска, ком пен за то ри, одва ја чи кон ден за то
ра, еле мен ти за озра чи ва ње и оста ли цев ни еле мен ти. Тех но ло шко 
ис пи ра ње це во во да, ис пи ра ње фил те ра.

Пум пе, вр сте пум пи, цир ку ла ци о не пум пе, ре гу ли са ње ка па
ци те та, угра ђи ва ње у раз вод ни или по врат ни вод.

То плот на и звуч на за шти та. Изо ла ци о ни ма те ри ја ли, по треб
на де бљи на изо ла ци о ног ма те ри ја ла.

При пре ма во де за цен трал но гре ја ње. По ступ ци и уре ђа ји за 
од стра ње ње ме ха нич ких и ко ло вод них не чи сто ћа.

5. ЕКС ПЛО А ТА ЦИ ЈА ПАР НИХ КО ТЛО ВА (8)

Старт пар ног ко тла. Пр во се зон ско стар то ва ње. Днев но стар
то ва ње. Оп ште при пре ме, пот па ла и по сти за ње пу ног оп те ре ће
ња. По гон ко тла при род ном и при нуд ном цир ку ла ци јом. Кон тро ла 
мер них вред но сти.

Ре гу ли са ње то плот ног учин ка (ло кал но и цен трал но).
Ва ри ра ње тем пе ра ту ре на пој не во де пре ма спољ ним усло ви

ма. Еле мен ти ре гу ла ци о них кру го ва.
Смет ње у ра ду, ма њак на пој не во де, го ри ва и ва зду ха, пр ска

ње це ви. За у ста вља ње пар них ко тло ва, ме ре кон тро ле при за сто ју.

6. ОДР ЖА ВА ЊЕ ПАР НИХ КО ТЛО ВА (8)

Ре мон ти пар них ко тло ва. При пре ма ре мон та по сле слу ча је ва 
ха ва ри је, чи шће ње ко тла. Ра зни по ступ ци у одр жа ва њу, пу ца ње це
ви, ре па ра ци ја и за ме на вен ти ла. Кон зер ва ци ја ко тла при ду жем за
сто ју. Про пи си за рад пар них ко тло ва, овла шће ни ор га ни. За шти та 
око ли не, про пи са за тех нич ку за шти ту.

7. ВА ЗДУ ШНО ГРЕ ЈА ЊЕ И ПРО ВЕ ТРА ВА ЊЕ (15)

Свр ха и зна чај гре ја ња и про ве тра ва ња.
При род но и ве штач ко про ве тра ва ње. Про ве тра ва ње од во ђе

њем ва зду ха из про сто ри је, до во ђе њем ва зду ха у про сто ри ју или 
до во ђе њем и од во ђе њем ва зду ха.

Си сте ми за ва зду шно гре ја ње и про ве тра ва ње. Ло кал ни од
сис, ло кал ни гре ја чи, цен трал на при пре ма и мре жа ка на ла за раз
вод ва зду ха. Про цес при пре ме ва зду ха у зим ском ре жи му.

Ком по нен те си сте ма за ва зду шно гре ја ње и про ве тра ва ње. 
Ко мо ра за при пре му ва зду ха, вен ти ла то ри, фил те ри, еле мен ти за 
по де ша ва ње и ди стри бу ци ју ва зду ха, ха у бе, шли це ви, ва зду шне за
ве се (на ме на, са став ни де ло ви, прин цип ра да).

Ре гу ли са ње си сте ма за ва зду шно гре ја ње и про ве тра ва ње. 
Спре га по стро је ња за цен трал но гре ја ње са си сте мом за про ве тра
ва ње. Ка на ли за раз вод ва зду ха.

Екс пло а та ци ја си сте ма за ва зду шно гре ја ње и про ве тра ва ње. 
На чин при ме не и ру ко ва ња.

Одр жа ва ње си сте ма. Пре гле ди, ква ро ви и по прав ке.

III РАЗРЕД 
(4 ча са не дељ но, 128 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. ДА ЉИН СКО ГРЕ ЈА ЊЕ (12)

Зна чај да љин ског гре ја ња. То пло вод но, вре ло вод но и пар но 
да љин ско гре ја ње. Под ста ни це за да љин ско гре ја ње. То пло да ле ко
во ди, пре нос то пло те до под ста ни це.

Про јект на до ку мен та ци ја за под ста ни цу. Еле мен ти ре гу ла ци
је у под ста ни ци. Еле мен ти за ре гу ла ци ју про то ка и при ти ска. Ме
ре ње про то ка и ко ли чи не утро ше не то пло те. Ди рект но и ин ди рект
но гре ја ње. Еле мен ти за до зи ра ње то пле во де на ви ше при кљу ча ка. 
Ме ша ње по врат не и раз вод не во де.

2. СНАБ ДЕ ВА ЊЕ ПО ТРО ШНОМ ВО ДОМ (10)

За да так снаб де ва ња по тро шном во дом и зах те ви за снаб де ва
ње по тро шном во дом.

Вр сте по стро је ња. По је ди нач на и цен трал на по стро је ња за 
за гре ва ње по тро шне во де.



Са став ни де ло ви по стро је ња за за гре ва ње по тро шне во де, ко
тло ви, ре зер во а ри по тро шне во де, аку му ла ци о ни ре зер во а ри, апа
ра ти за ме ша ње. То плот не пум пе, прин цип ра да, са став ни де ло ви. 
Цев на мре жа. За шти та од ко ро зи је и ка мен ца.

3. КЛИ МА ТИ ЗА ЦИ ЈА И СИ СТЕ МИ КЛИ МА ТИ ЗА ЦИ ЈЕ (25)

Осно ве кли ма ти за ци је фи зич ки по јам хла ђе ња. Вр сте хла ђе
ња рас хлад ни уре ђа ји у скло пу си сте ма за кли ма ти за ци ју, рас хлад
ни флу и ди и њи хо ве осо би не. Ком пре си о но хла ђе ње.

Ком фор на и тех но ло шка (ин ду стриј ска) кли ма ти за ци ја.
Уну тра шњи кли мат ски усло ви. Спо ља шњи кли мат ски усло

ви. Ре гу ли са ње си сте ма кли ма ти за ци је у зим ском и лет њем ре жи
му (на стра ни во де и ва зду ха).

Про цес при пре ме ва зду ха у лет њем и зим ском ре жи му – пре
чи шћа ва ње, за гре ва ње, вла же ње (су ше ње) и из ме на ва зду ха.

Си сте ми за кли ма ти за ци ју – ни ско при ти сни, ви со ко при ти
сни, дво ка нал ни, ви ше зон ски, ва зду шно – во де ни.

Ком по нен те си сте ма – кли ма уре ђа ји – кли ма ко мо ре, кли ма 
ор ма ри, цен трал не кли ма ко мо ре, кров не кли ма цен тра ле. Ком по
нен те кли ма ти за ци о них по стро је ња – вен ти ла то ри, уре ђа ји за гре
ја ње и хла ђе ње ва зду ха, уре ђа ји за фил три ра ње ва зду ха, уре ђа ји 
за вла же ње и су ше ње ва зду ха (опис, на ме на, кон струк ци о не и тех
нич ке ка рак те ри сти ке). Ин ста ла ци је и де ло ви ин ста ла ци ја за раз
вод ва зду ха, ка на ли за раз вод ва зду ха, отво ри за про лаз ва зду ха.

Ком по нен те сло же них си сте ма за кли ма ти за ци ју – до гре јач ке 
ку ти је, ме шач ке ку ти је, ин дук ци о ни апа ра ти и др.

Си сте ми за кли ма ти за ци ју дво на мен ских скло ни шта. Спе ци
фич ни про бле ми с об зи ром на тра ја ње за штит ног вре мен ског пе
ри о да.

4. РЕ ГУ ЛА ЦИ ЈА И АУТО МА ТИ КА КЛИ МА ТИ ЗА ЦИ О НИХ  
СИ СТЕ МА (12)

Уре ђа ји и апа ра ти за ре гу ла ци ју и упра вља ње у про це су кли
ма ти за ци је. Тер мо ста ти, хи дро ста ти, мо тор ни вен ти ли, пре со ста
ти, ни во ре гу ла то ри, пре ки да чи са плов ком и др. Основ ни прин ци
пи и при ме на ауто мат ске ре гу ла ци је кли ма си сте ма.

5. ЕКС ПЛО А ТА ЦИ ЈА И ОДР ЖА ВА ЊЕ ПО СТРО ЈЕ ЊА  
ЗА КЛИ МА ТИ ЗА ЦИ ЈУ (12)

По сту пак при пре ме по стро је ња за пу шта ње у рад. По сту пак 
во ђе ња нор мал ног ре жи ма ра да, пра ће ње ре гу ла ци је и кон тро ла 
рад них па ра ме та ра. По сту пак план ског за у ста вља ња или за у ста
вља ња у слу ча ју ха ва ри је.

По сту пак пре вен тив ног одр жа ва ња – чи шће ње фил те ра, кон
тро ла уља за под ма зи ва ње, вен ти ла, мер них ин стру ме на та и др. 
По сту пак те ку ћег одр жа ва ња – за ме на цев не ар ма ту ре, за ме на зап
ти ва ча, ле жа је ва, от кла ња ње не до ста та ка и др.

6. ТЕР МО ДИ НА МИЧ КЕ ОСНО ВЕ И РАД НИ ПРО ЦЕ СИ  
РАС ХЛАД НИХ УРЕ ЂА ЈА (15)

Дру ги за кон тер мо ди на ми ке. Ле во крет ни кру жни про це си, 
кру жни про цес у рас хлад ном по стро је њу. То пло та хла ђе ња, утро
ше ни рад и ко е фи ци јент хла ђе ња. Те о риј ски ци клус јед но сте пе не 
пар не ком пре сор ске рас хлад не ма ши не у Тс ди ја гра му. При гу ши
ва ње и рас хла ђи ва ње теч но сти рас хлад ног флу и да, ма се на и за пре
мин ска рас хлад на спо соб ност.

7. РАС ХЛАД НИ УРЕ ЂА ЈИ (12) 

Вр сте рас хлад них по стро је ња. Вр сте рад них флу и да у рас
хлад ним ма ши на ма. Кри те ри јум за из бор рас хлад ног флу и да. 
Озна ча ва ње флу и да: Фре он 12, 22, 502. Амо ни јак. Уље за рас хлад
не уре ђа је. Схе ме прин ци па амо ни јач ких и фре он ских рас хлад них 
ма ши на са дво сте пе ним са ви ја њем.

Ствар ни про це си ком пре со ра, ин ди ка тор ски ди ја грам, сте пен 
ис по ру ке, сте пен ко ри сно сти, ин ди ка тор ска и ефек тив на сна га. Из
бор по гон ског мо то ра.

8. СА СТАВ НИ ЕЛЕ МЕН ТИ РАС ХЛАД НИХ ПО СТРО ЈЕ ЊА (20)

Ком пре со ри, кон ден за то ри, ис па ри ва чи, це во во ди, ре гу ла ци
о на опре ма. Ка рак те ри сти ке и на ме на.

Јед но сте пе ни ком пре со ри рас хлад них ма ши на Вр сте ком пре
со ра – ма ли фре он ски отво ре ни, по лу хер ме тич ки и хер ме тич ки. 
Ве ли ки ин ду стриј ски рас хлад ни ком пре со ри.

Основ ни еле мен ти ком пре со ра, ре гу ла ци ја ка па ци те та. Клип
ни, ро та ци о ни ком пре со ри и тур бо ком пре со ри. (Ка рак те ри сти ке, 
прин цип ра да, са став ни де ло ви).

Кон ден за то ри: са во де ним хла ђе њем, са ва зду шним хла ђе њем, 
ева по ра тив ни кон ден за то ри. Основ ни еле мен ти кон ден за то ра.

Ис па ри ва чи: по де ла пре ма ме ди ју му, по ступ ку хла ђе ња, вр
сти из ра де, на чи ну ис па ра ва ња.

Пре хла ђи ва чи и ме ђу хлад ња ци.
Ку ле за хла ђе ње во де.
Раз ме њи ва чи то пло те. Ко е фи ци јент про ла за то пло те, сред ња 

раз ли ка тем пе ра ту ре, по вр ши на раз ме не то пло те.

9. АУТО МА ТИ КА РАС ХЛАД НИХ УРЕ ЂА ЈА (10)

Дво по зи ци о но ре гу ли са ње рас хлад них уре ђа ја. При ме на, схе
ма и кон струк ци ја – тер мо ста та, пре со ста та, тер мо ек спан зи о ног 
вен ти ла, ауто мат ског при гу шног вен ти ла, вен ти ла са плов ком, со
ле но ид ног вен ти ла. На чин функ ци о ни са ња.

По моћ ни апа ра ти и уре ђа ји. Ску пља чи (ре си ве ри), одва ја чи 
уља, фил те ри, ни во ка зи, кон трол на ста кла, ар ма ту ра, це во во ди, 
спој ни це (ка рак те ри сти ке и на ме на).

Образовни профил: МЕ ХА НИ ЧАР ГРЕЈ НЕ И РАС ХЛАД НЕ 
ТЕХ НИ КЕ

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве на став ног пред ме та прак тич на на ста ва са тех
но ло ги јом је сти ца ње зна ња, уме ња и на ви ка по треб них за оба вља
ње по сло ва у окви ру обра зов ног про фи ла и оспо со бља ва ње за бр
зо укљу чи ва ње у про цес кон крет не тех но ло ги је ра да.

Задаци на ста ве на став ног пред ме та прак тич на на ста ва са 
тех но ло ги јом су:

– сти ца ње зна ња о ме то да ма по ступ ци ма и прин ци пи ма ру ко
ва ња, упра вља ња и одр жа ва ња по стро је ња гре ја ња и кли ма ти за ци
је и њи хо вих си сте ма;

– сти ца ње зна ња о зна ча ју и при ме ни ала та ко ји се ко ри сте 
при ли ком одр жа ва ња и мон та же по стро је ња;

– овла да ва ње тех но ло шким по ступ ци ма и ме то да ма ра ста
вља ња и са ста вља ња ма шин ских под скло по ва и скло по ва по стро
је ња и по ста вља њу ди јаг но зе ква ро ва и на ста лих не до ста та ка у 
њи хо вом функ ци о ни са њу;

– сти ца ње зна ња и на ви ка за пра вил но ко ри шће ње сред ста ва 
за шти те на ра ду.

II РАЗРЕД 
(7 ча со ва не дељ но, 259 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (2)

Упо зна ва ње про гра ма, струч не ли те ра ту ре и зах те ва рад ног 
под руч ја ме ха ни ча ра греј не и рас хлад не тех ни ке, ра ди о ни це и рад
них ме ста. За ду жи ва ње рад ним ме стом, ала том и при бо ром. Рад на 
и тех но ло шка ди сци пли на. Упо зна ва ње ме ра и сред ста ва за шти те на 
ра ду. Чи шће ње и одр жа ва ње рад ног ме ста. Пра вил ник о кућ ном ре ду.

МЕ РЕ ЊЕ И КОН ТРО ЛИ СА ЊЕ (10)

По де ла ме ри ла, по мич на ме ри ла и ша бло на, ме ри ла за ме ре
ње и кон тро лу ду жи на (мер не тра ке и ле њи ри) ин стру мен ти за ме
ре ње тем пе ра ту ре, при ти ска про то ка и елек тро мо то ра, ме ри ла за 
ме ре ње угло ва и ме ри ла за ме ре ње од сту па ња (ли бе ле).



СЕ ЧЕ ЊЕ И РЕ ЗА ЊЕ (14)

Се че ње ма шин ским ма ка за ма ра зних про фи ла. Ре за ње ма
шин ским те сте ра ма пу них и шу пљих про фи ла. Про се ца ње ли мо ва, 
руч но и ма шин ско.

БУ ШЕ ЊЕ И РАЗ ВР ТА ЊЕ (14)

Бу ше ње обе ле же них ме ста ма њих и ве ћих преч ни ка и до
во ђе ње на тач ну ме ру по ступ ком раз вр та ња. Ала ти и при бо ри за 
бу ше ње и раз вр та ње. При ме на стуб них сто них и руч них бу ши ла. 
Оштре ње ала та за бу ше ње.

ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ ЛИ МО ВА И ПРО ФИ ЛА (21)

Са ви ја ње у хлад ном и то плом ста њу ли мо ва, про фи ла и це
ви са при руч ним ала ти ма и ма ши на ма. Уга о на и кру жно са ви ја ње. 
Ис пра вља ње ли мо ва.

СПА ЈА ЊЕ МА ТЕ РИ ЈА ЛА МЕ КИМ И ТВР ДИМ  
ЛЕ МЉЕ ЊЕМ (9)

При пре ма и чи шће ње ма те ри ја ла, при пре ма ала та и при бо ра 
и из во ђе ње ме ког ле мље ња.

При пре ма и чи шће ње ма те ри ја ла, при пре ма ала та и при бо ра 
и из во ђе ње твр дог ле мље ња. Про ве ра за ле мље них спо је ва. Ме ре 
за шти те на ра ду.

ЗА ВА РИ ВА ЊЕ (35)

Упо зна ва ње и ру ко ва ње са опре мом, ала том и при бо ром за га
сна за ва ри ва ња. При пре ма ала та и ма те ри ја ла и опре ме за га сно 
за ва ри ва ње.

Тех ни ка ра да при га сном за ва ри ва њу, по ступ ци за ва ри ва ња 
уле во и уде сно, за ва ри ва ње це ви у хо ри зон тал ном и вер ти кал ном 
по ло жа ју. Га сно се че ње. Елек тро луч но и елек тро от пор но за ва ри ва
ње. Опре ма, алат и при бор за елек тро луч но за ва ри ва ње. По сту пак 
ра да при елек тро луч ном и елек тро от пор ном за ва ри ва њу.

Ме ре за шти те на ра ду.

ПРИ ПРЕ МА И ИЗ РА ДА ЦЕВ НЕ ИН СТА ЛА ЦИ ЈЕ (56)

Са ви ја ње цр них и обо је них це ви (руч но и ма шин ски).
Спа ја ње цр них и обо је них це ви за ва ри ва њем и твр дим ле

мље њем. Уре зи ва ње и на ре зи ва ње на во ја на це ви ма. Спа ја ње цр
них и обо је них це ви раз дво ји вим ве за ма. Уград ња цев них еле ме
на та: лу ко ви, спој ни це, на глав ци и др. Изо ла ци ја це ви – то плот на 
и про тив ко ро зи је.

ПРИ ПРЕ МА ГРЕЈ НИХ ТЕ ЛА ЗА УГРАД ЊУ  
И УГРАД ЊА (56)

При пре ма и са ста вља ње греј них еле ме на та у греј но те ло. 
Уград ња ар ма ту ре у греј но те ло. Из ра да зап ти ва ча и по сту пак зап ти
ва ња – про ве ра на при ти сак. Уград ња греј них те ла у си стем гре ја ња.

СИ СТЕМ КЛИ МА УРЕ ЂА ЈА (42)

Са ста вља ње де ло ва кли ма уре ђа ја. Ра ста вља ње де ло ва кли ма 
уре ђа ја. Из ра да и са ста вља ње ка на ла у кли ма ти за ци ји. Мон та жа 
ком по нен ти за про ве тра ва ње (ре шет ки, жа лу зи на, ане мо ста та итд.).

III РАЗРЕД 
(14 ча со ва не дељ но, 448 ча со ва го ди шње + 60 ча со ва у бло ку)

САДРЖАЈ ПРОГРАМА

ПО СТА ВЉА ЊЕ ИН СТА ЛА ЦИ ЈЕ ЗА ГРЕ ЈА ЊЕ (35)

По ста вља ње цев не мре же (из вла че ње хо ри зон тал них и вер ти
кал них во до ва).

Уград ња: ком пен за то ра ли ра, при гу ши ва ча ви бра ци ја и др. 
Уград ња вен ти ла и пум пи.

Озра чи ва ње мре же.

ИЗ МЕ ЊИ ВА ЧИ ТО ПЛО ТЕ (35)

Мон та жа из ме њи ва ча то пло те у под ста ни ца ма.
Мон та жа ди стри бу тив них ор га на: ра ди ја то ра, кон век то ра, ка

ло ри фе ра и вен ти ла тор ских кон век то ра.
Ре гу ли са ње и одр жа ва ње из ме њи ва ча то пло те.

ОДР ЖА ВА ЊЕ, ОП СЛУ ЖИ ВА ЊЕ И РУ КО ВА ЊЕ УРЕ ЂА ЈИ МА 
ЗА ГРЕ ЈА ЊЕ (70)

Одр жа ва ње уре ђа ја за гре ја ње у ко тлар ни ца ма.
Ре мон ти чи шће ње ко тло ва и за ме на вен ти ла, за ме на це ви и др.
Пу ње ње и пра жње ње ин ста ла ци ја.
Ис пи ти ва ње ин ста ла ци ја – хлад на и то пла про ба.
Старт пар ног ко тла, при пре ма, пот па ла (ак ти ви ра ње) и по сти

за ње пу ног оп те ре ће ња. За у ста вља ње ко тла ме ре и кон тро ле при 
за сто ју.

Кон тро ла ра да ко тло ва у то ку екс пло а та ци је. Кон тро ла мер
них вред но сти.

Ре гу ли са ње: до во да ва зду ха, го ри ва – енер ги је и на па ја ње ко
тла во дом.

РЕ ГУ ЛА ЦИ ЈА ТО ПЛОТ НОГ УЧИН КА (35)

Мон та жа и за ме на основ них еле ме на та ре гу ла ци о не тех ни
ке: ре гу ла тор тем пе ра ту ре, ре гу ла тор при ти ска, ре гу ла тор про то ка, 
тер мо стат, елек тро мо тор ни по кре тач.

Уград ња ме ра ча ко ли чи не то пло те у под ста ни ца ма.
Ре гу ла ци ја тем пе ра ту ре во де пре ма спо ља шним усло ви ма.

МОН ТА ЖА ЕЛЕ МЕ НА ТА СИ СТЕ МА ЗА ПРО ВЕ ТРА ВА ЊЕ (35)

Из ра да и мон та жа ком по нен ти – ре шет ки, жа лу зи на и др.
Мон та жа мре же за раз вод ва зду ха: ка на ла, ре гу ла ци о них 

клап ни и про тив по жар них клап ни.
Чи шће ње ка на ла за од вод ва зду ха

ОДР ЖА ВА ЊЕ И ЕКС ПЛО А ТА ЦИ ЈА УРЕ ЂА ЈА ЗА ГРЕ ЈА ЊЕ  
И ПРО ВЕ ТРА ВА ЊЕ (42)

Пре вен тив но и те ку ће одр жа ва ње – кон тро ла при чвр шће но
сти по крет них де ло ва, чи сто ће фил те ра ни воа уља за под ма зи ва ње, 
вен ти ла, мер них ин стру ме на та, ре гу ла ци о не опре ме и др.

Под ма зи ва ње вен ти ла то ра, чи шће ње фил те ра у ко мо ра ма, чи
шће ње и одр жа ва ње пре чи ста ча, по де ша ва ње и ре гу ли са ње ауто
ма ти ке, чи шће ње ва зду шних гре ја ча за ме на цев не ар ма ту ре, за ме
на ле жа је ва, зап ти ва ча и др.

При пре ма за зим ски – лет њи ре жим, ра да.
Кон тро ла нор мал ног ре жи ма ра да.

СИ СТЕ МИ КЛИ МА ТИ ЗА ЦИ ЈЕ И ЊИ ХО ВО ОДР ЖА ВА ЊЕ  
И РЕ ГУ ЛИ СА ЊЕ (77)

Мон та жа или за ме на ком по нен ти си сте ма у кли ма ко мо ра ма 
(вен ти ла то ра, елек тро мо то ра, ре ме на, овла жи ва ча – мла зни це).

Уград ња или за ме на при гу ши ва ча зву ка.
Уград ња или за ме на изо ла то ра ви бра ци је (ап сор бе ра) у кли ма 

ко мо ри.
Под ма зи ва ње мо то ра и вен ти ла то ра.
За ме на хлад ња ка у кли ма ко мо ри.
За ме на ре гу ла то ра про то ка ва зду ха – жа лу зи на, клап ни.
Чи шће ње и одр жа ва ње кон век то ра (про ду ва ва ње).
При пре ма за зим ски и лет њи ре жим (во да и ва здух).
Пу шта ње си сте ма у по гон и ис кљу чи ва ње.

ОП СЛУ ЖИ ВА ЊЕ И РУ КО ВА ЊЕ РАС ХЛАД НИМ  
УРЕ ЂА ЈИ МА (49)

Пу ње ње и пра жње ње ин ста ла ци је рас хлад ног уре ђа ја. Ис пи
ти ва ње ин ста ла ци је Кон тро ла ра да у то ку екс пло а та ци је и одр жа
ва ње основ них рад них па ра ме та ра. Кон тро ли са ње рас хлад не во де 
и при пре ма до пун ске све же во де. 

Од стра њи ва ње ва зду ха из си сте ма. 



Под ма зи ва ње и хла ђе ње еле ме на та рас хлад ног по стро је ња.
Ре гу ла ци ја ра да и ауто ма ти за ци ја рас хлад ног по стро је ња при 

про мен љи вом оп те ре ће њу. 
Мо гу ћи за сто ји у то ку екс пло а та ци је и на чи ни њи хо вог от

кла ња ња.
Рад на ре гу ла ци ји, укљу чи ва њу и ис кљу чи ва њу ком пре со ра.

ОДР ЖА ВА ЊЕ И ПО ПРАВ КА РАС ХЛАД НИХ УРЕ ЂА ЈА  
И ПО СТРО ЈЕ ЊА (70)

Пре вен тив но и те ку ће одр жа ва ње еле ме на та рас хлад ног по
стро је ња: оцр та ва ње цев не ин ста ла ци је – за шти та од ко ро зи је и 
оште ће ња изо ла ци ја. Мон та жа кон ден за то ра. Одр жа ва ње ком пре
со ра – чи шће ње, под ма зи ва ње мо то ра и до пу на уља. По де ша ва ње 
опру га и из ме на зап ти ва ча.

Одр жа ва ње по моћ них апа ра та и уре ђа ја – оправ ка и за ме на 
вен ти ла, уград ња и по де ша ва ње тер мо ста та, одр жа ва ње рас хлад
них ко мо ра и ор ма ра и са бир ног су да кон ден за та.

Про ме на фил те ра за из вла че ње вла ге, чи шће ње кон ден за то ра, 
чи шће ње ис па ри ва ча, за ме на зап ти ва ча и ле жа је ва на пум па ма ра
ста вља ње и оправ ка пум пи, са ста вља ње и про ба функ ци о нал но сти.

Одр жа ва ње кон ден за та и ре гу ла то ра ни воа во де.

НА СТА ВА У БЛО КУ (60)

Рад на одр жа ва њу и оп слу жи ва њу уре ђа ја по стро је ња греј не 
или рас хлад не тех ни ке, пре ма зах те ви ма и усло ви ма те ку ће тех но
ло ги је пред у зе ћа.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Са др жа ји про гра ма на са мом по чет ку, усме ра ва ју уче ни ке ка 
за ни ма њу и обра зов ном про фи лу. 

На са мом по чет ку тре ба на по ме ну ти да ре а ли за ци ја прак тич
не на ста ве мо ра да се од ви ја не по сред ним ма ни пу ла тив ним и опе
ра тив ним ра дом, осло бо ђе на су ви шног вер ба ли зма, уз нео п ход ни 
те о риј ски ми ни мум (рад на упут ства и об ја шње ња ко ја се пла ни ра
ју и оства ру ју за јед но са прак тич ном на ста вом). 

Тре ба ис та ћи да у по ве зи ва њу те о ри је са прак сом не ма пра
ви ла: у јед ном слу ча ју прак са прет хо ди те о ри ји, у дру гом те о ри ја 
прак си (нај че шће), а у тре ћем те о ри ја и прак са усва ја ју се исто
вре ме но. Ре до след и ор га ни за ци ја за ви си од са др жа ја прак тич не 
на ста ве и оп штих усло ва у ко ји ма се оства ру ју.

Про грам прак тич не на ста ве дат је као ге не ра ли за ци ја ис ку
ства и на уч ног са зна ња. На став ник оба вља ди дак тич ку раз ра ду 
ком плек са и те мат ских це ли на, фор ми ра ве жбе, као нај ма ње ди
дак тич коло гич ке це ли не(њи хо во тра ја ње је раз ли чи то, а мо же да 
об у хва ти и чи тав рад ни дан), раш чла њу је их на еле мен те од за хва
та и опе ра ци је до ком би но ва них, сло же них ра до ва. Опе ра тив ним 
пла ном на став ник пла ни ра и про гра ми ра сва ку ве жбу и на став ну 
је ди ни цу, де фи ни ше, по ред оста лог, сва ко рад но ме сто и пе ри о дич
ну за ме ну уче ни ка на рад ним ме сти ма. па ра лел но са овим утвр ђу је 
се функ ци о нал ни од нос и по ве за ност са струч ним пред ме ти ма: ор
га ни за ци ја ра да, ма шин ски еле мен ти, тех но ло ги јом об ра де, тех но
ло ги јом обра зов ног про фи ла. 

При ли ком де фи ни са ња ве жби, кад год је мо гу ће, тре ба те жи
ти да оне бу ду у функ ци ји про дук тив ног ра да и да има ју упо треб ну 
вред ност.

Ефи ка сност оства ри ва ња прак тич не на ста ве за ви си пр вен
стве но од усло ва ра да под ко јим се из во ди. Ве о ма зна чај ну уло гу 
има уво ђе ње са вре ме них сред ста ва ра да и њи хо ва за сту пље ност 
овим оби мом ко ји ће обез бе ди ти да сва ки уче ник прак тич не ве жбе 
оба вља на од го ва ра ју ћем рад ном ме сту. 

Рад не за дат ке – ве жбе тре ба при ла го ђа ва ти по ве ћа њу ни воа 
оспо со бље но сти уче ни ка и ка рак те ри стич ним по сло ви ма ме ха ни
ча ра греј не и рас хлад не тех ни ке, уве жба ва њем сти ца ти но ве ве
шти не и на ви ке. При то ме нај ве ћу па жњу тре ба обра ћа ти тач но сти 
из ра де, ква ли те ту об ра де, уред ном одр жа ва њу рад ног ме ста и пра
вил ном ко ри шће њу сред ста ва за шти те на ра ду.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен
та ци ју.

ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА,
ХИДРОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА,

ГАСНО ПНЕУМОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА,
ПОСТРОЈЕЊА ЗА ГРЕЈАЊЕ

И КЛИМАТИЗАЦИЈУ

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Про гра ми пред ме та тер мо е нер гет ска, хи дро е нер гет ска, га со е
нер гет ска по стро је ња и по стро је ња за гре ја ње и кли ма ти за ци ју са
др же кључ не струч не са др жа је од го ва ра ју ћег обра зов ног про фи ла.

Ови са др жа ји пред ста вља ју осно ву функ ци о нал них за ко ни
то сти ко је вла да ју у про це су ра да и прет по став ку за овла да ва ње 
зна њи ма и уме њи ма упра вља ња, ре гу ли са ња, одр жа ва ња и ре мон
то ва ња по стро је ња, ма ши на и уре ђа ја.

При кон ци пи ра њу про гра ма по шло се од чи ње ни це да су уче
ни ци ма ових обра зов них про фи ла по треб на зна ња и уме ња за не
по сред но ру ко ва ње и одр жа ва ње еле ме на та и уре ђа ја енер гет ских 
по стро је ња, због че га ак це нат тре ба да ти свој стви ма, кон струк ци
ји и функ ци ји основ них и глав них еле ме на та и уре ђа ја, ма шин ској 
опре ми и по моћ ним уре ђа ји ма енер гет ских по стро је ња, без ула же
ња у ду бље те о риј ске по став ке.

Да кле бит но је да уче ни ци овла да ју су шти ном про це са ко ји 
се од ви ја у енер гет ским по стро је њи ма, да схва те основ не прин ци
пе функ ци о ни са ња по стро је ња и уме ју да по ве жу те о риј ска зна ња 
са прак тич ним ра дом.

Због ве ли ког бро ја раз ли чи тих про јект них и кон струк ци о них 
ре ше ња енер гет ских по стро је ња и уре ђа ја, нео п ход но је у на ста ви 
ста ви ти те жи ште на ти пич на по стро је ња и уре ђа је ко ји нај пот пу
ни је илу стру ју основ не прин ци пе ра да.

При оства ри ва њу са др жа ја по треб но је осла ња ти се на зна ња 
ко ја су уче ни ци сте кли у прет ход ним раз ре ди ма, и то пр вен стве но 
из гра ди ва тех нич ке фи зи ке и осно ва енер ге ти ке. Са др жа ји пред
ме та ко ји се па ра лел но оства ру ју: осно ве тех ни ке ме ре ња и ауто
ма ти за ци је и тер мо ди на ми ка и хи дра у ли ка, има ју мно го до дир них 
та ча ка са овим са др жа ји ма, па је по треб но оства ри ти чвр сту ко ре
ла ци ју са њи ма, ка ко би уче ни ци бо ље схва ти ли при ме ну тех ни ке 
ме ре ња и ауто ма ти за ци је (као и фун да мен тал не за ко не тер мо ди на
ми ке и хи дра у ли ке) на функ ци о ни са ње енер гет ских си сте ма.

По себ но тре ба ис та ћи упо тре бу за ускла ђи ва њем ових са др
жа ја са са др жа ји ма пред ме та прак тич не на ста ве са тех но ло ги јом, 
јер су у не по сред ној ве зи. На став ни ци ових пред ме та тре ба сво јим 
опе ра тив ним пла но ви ма ра да да обез бе де ускла ђе ност ди на ми ке 
оства ри ва ња про гра ма њи хо ву ло гич ку по ве за ност и мо гућ ност да 
од го ва ра ју ћи те о риј ски са др жа ји прет хо де кон крет ном прак тич
ном ра ду.

На ста ву је по треб но оства ри ва ти у спе ци ја ли зо ва ној учи о ни
ци, опре мље ној од го ва ра ју ћим на став ним сред стви ма.



ПРАКТИЧНА НАСТАВА

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Са др жа ји про гра ма ко ји нај ди рект ни је ути чу на фор ми ра ње 
зна ња, уме ња и ве шти на за оба вља ње по сло ва и за да та ка обра зов
ног про фи ла кон цен три са ни су у два струч на пред ме та: те о риј ски 
(„по стро је ња за...”), ко ји пред ста вља осно ву функ ци о нал них за ко
ни то сти ко је вла да ју у про це су ра да и осно ву кон струк ци о них и 
функ ци о нал них еле ме на та си сте ма, и у пред ме ту прак тич на на ста
ва, чи ји са др жа ји обез бе ђу ју при ме ну ових те о риј ских зна ња не по
сред ним из вр ши лач ким ра дом.

Нео п ход но је да се на ста ва оства ру је у те сној ко ре ла ци ји ова 
два пред ме та. На став ни ци ових пред ме та тре ба сво јим опе ра тив
ним пла но ви ма ра да да обез бе де ускла ђе ност ди на ми ке оства ри
ва ња про гра ма њи хо ву ло гич ку по ве за ност и мо гућ ност да од
го ва ра ју ћим са др жа ји ма те о риј ског пред ме та уче ни ци овла да ју 
основ ним прин ци пи ма и по став ка ма функ ци о ни са ња си сте ма и 
уре ђа ја, ко је ће не по сред но упо зна ти, и да зна ња при ме не и утвр де 
у прак тич ном ра ду.

Спе ци фич ност ра да на екс пло а та ци ји и одр жа ва њу енер гет
ских по стро је ња и уре ђа ја, као и сло же ност по је ди них еле ме на та 
ра да зах те ва ју со лид ну те о риј ску при пре му, због че га је и у окви
ру са ме прак тич не на ста ве по треб но пру жи ти прет ход на те о риј ска 
об ја шње ња, ту ма чи ти про це се и за ко ни то сти у кон крет ним рад ним 
усло ви ма и на очи глед ним при ме ри ма прак се.

Про грам прак тич не на ста ве са тех но ло ги јом за II раз ред са
сто ји се из две це ли не: пр ви, за јед нич ки део је исто ве тан за све 
обра зов не про фи ле и дру ги, по себ ни део де ли мич но је усме рен 
пре ма обра зов ном про фи лу.

Са др жа ји прак тич не на ста ве II раз ре да на до ве зу ју се на за јед
нич ке са др жа је оп ште ма шин ске прак се. Омо гу ћа ва ју уче ни ци ма да 
про ши ру ју и про ду бљу ју сте че на зна ња и ве шти не у из во ђе њу раз
ли чи тих опе ра ци ја и тех ни ка руч не об ра де ме ре ња и кон тро ли са ња, 
тех но ло шког по ступ ка и др., што је од бит ног зна ча ја за успе шно 
оба вља ње ка рак те ри стич них по сло ва, ка ко на при пре ми и из ра ди 
раз ли чи тих ин ста ла ци ја цев ног си сте ма и уград њи опре ме цев ног 
си сте ма, та ко и на ре мон ту и одр жа ва њу уре ђа ја и по стро је ња.

По пра ви лу, са др жа ји прак тич не на ста ве I и II раз ре да оства
ру ју се у школ ској ра ди о ни ци, у ко јој се мо ра ју про сто ром, опре
мом, уре ђа ји ма и ма ши на ма обез бе ди ти оп ти мал ни и са вре ме ни 
усло ви ра да.

Са др жа ји ма про гра ма III раз ре да уче ни ци се уво де у по сло ве 
и за дат ке обра зов ног про фи ла пру жа ју им се мо гућ но сти сти ца ња 
зна ња, уме ња и ве шти на за за вр шно обра зо ва ње и оспо со бља ва ње 
за укљу чи ва ње у рад. С об зи ром на спе ци фич ност обје ка та ко ји су 
пред мет екс пло а та ци је или одр жа ва ња (енер гет ска по стро је ња и 
уре ђа ји), прак тич на на ста ва се мо же оства ри ти на са мим енер гет
ским објек ти ма, а то зна чи у пред у зе ћу као ши рој на став ној ба зи. 
Спе ци фич ни усло ви под ко ји ма се оства ру је прак тич на на ста ва у III 
раз ре ду зах те ва ју да се из вр ше та кве при пре ме и утвр де усло ви ко ји 
ће обез бе ди ти ор га ни зо ва ну и до бро сми шље ну прак тич ну на ста ву.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду 
са Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и 
охра бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за
да та ка пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу 
ар гу мен та ци ју.

Образовни профили:

МЕ ТА ЛО СТРУ ГАР НУ МЕ РИЧ КИ УПРА ВЉА НИХ МА ШИ НА 
МЕ ТА ЛО ГЛО ДАЧ НУ МЕ РИЧ КИ УПРА ВЉА НИХ МА ШИ НА 

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И ЕЛЕКТРОНИКЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та елек тро тех ни ке и елек тро ни ке је да 
уче ни ци упо зна ју кон струк ци ју, рад и уло гу елек тро тех нич ких и 
елек трон ских ма ши на, уре ђа ја и опре ме ко ја се при ме њу ју у ма
шин ству, као и сред ства за на па ја ње елек трич ном енер ги јом.

Задаци на ста ве елек тро тех ни ка и елек тро ни ка су:
– упо зна ва ње основ них за ко на и прин ци па елек тро тех ни ке и 

елек тро ни ке на ко ји ма се за сни ва рад ма ши на и уре ђа ја;
– упо зна ва ње кон струк ци је, на чи на ра да и рад них ка рак те ри

сти ка мо то ра, ге не ра то ра, тран сфор ма то ра, по стро је ња за пре нос 
енер ги је и уре ђа ја елек тро ни ке ко ји се при ме њу ју у ма шин ству;

– оспо со бља ва ње за ма ње ин тер вен ци је при ра ду елек тро о
пре ме на ма ши на ма и уре ђа ји ма;

– оспо со бља ва ње за ма ње ин тер вен ци је при ра ду НУ ма ши на.

ДРУ ГИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (1)

Раз вој елек тро тех ни ке. Зна чај елек тро тех ни ке у са вре ме ном 
све ту.

2. ЕЛЕК ТРО СТА ТИ КА (4)

На е лек три са ње тре њем и до ди ром. Елек тро ста тич ка ин дук ци
ја. Елек трич но по ље. Ли ни је по ља. По тен ци јал на раз ли ка и на пон.

Про вод ни ци и изо ла то ри у елек трич ном по љу. Рас по де ла оп
те ре ће ња. Ефе кат шиљ ка. При ме на. Елек трич на ка па ци тив ност и 
кон ден за то ри. Ка па ци тив ност кон ден за то ра са дие лек три ци ма.

3. ЈЕД НО СМЕР НЕ СТРУ ЈЕ (7)

Елек трич на стру ја. Ја чи на и смер. Деј ства стру је. Пр ви Кир
хов за кон. Ме ре ње стру је. Омов за кон. Ме ре ње на по на. Елек трич
на про вод ност. От пор ни ци. Ве зи ва ње от пор ни ка. Ме ре ње от пор
но сти. Xулов за кон. При ме на то плот ног деј ства. Елек трич ни рад 
и сна га. Ме ре ње елек трич не сна ге. Елек трич ни ге не ра тор и елек
тро мо тор на си ла. На пон ге не ра то ра у про стом ко лу. Пад на по на. 
Сло же но ко ло. Дру ги Кир хов за кон.

Про лаз елек трич не стру је кроз елек тро ли те. Елек тро ли за. 
Фа ра де је ви за ко ни елек тро ли зе. При ме на елек тро хе миј ског деј
ства. Елек тро хе миј ски ге не ра то ри. Аку му ла то ри.

Тер мо јон ска еми си ја. При ме на. Кон такт не по ја ве. Тер мо е лек
трич не по ја ве. Ме ре ње тем пе ра ту ре тер мо е ле мен том. Фо то е лек
трич не по ја ве. При ме на.

4. ЕЛЕК ТРО МАГ НЕ ТИ ЗАМ (6)

Елек тро маг нет на си ла и маг нет на ин дук ци ја. Маг нет но по
ље про вод ни ка са стру јом. Уза јам но деј ство два про вод ни ка са 
стру јом. Ам пе ров за кон. Маг нет ни флукс и маг нет но ко ло. По де ла 
ма те ри је пре ма маг нет ним свој стви ма. При ме на. Елек тро маг не ти 
и при ме на. Фа ра де јев за кон елек тро маг нет не ин дук ци је. Са мо ин
дук ци ја и ме ђу соб на ин дук ци ја. Вр тло жне стру је Елек тро маг нет ни 
и елек тро ди на мич ки ин стру мен ти. Ме ре ње ста ња, на по на и сна ге.

5. НА ИЗ МЕ НИЧ НЕ СТРУ ЈЕ (8)

Основ ни пој мо ви и ве ли чи не. Тре нут не, мак си мал не и ефек
тив не вред но сти. Уче ста ност и фа зни став. От по ри у ко лу на из
ме нич не стру је. Тер мо ге на, ин дук тив на и ка па ци тив на от пор ност. 
Им пе дан са. Сна ге у ко лу на из ме нич не стру је. Тре нут на, ак тив на, 



ре ак тив на и при вид на сна га. Фак тор сна ге. На пон ска ре зо нан ца. 
Тро фа зне на из ме нич не стру је. Ве за на во ја ге не ра то ра у зве зду. 
Сна га тро фа зне на из ме нич не стру је.

6. ПРО ИЗ ВОД ЊА И ПРЕ НОС ЕЛЕК ТРИЧ НЕ ЕНЕР ГИ ЈЕ (3)

Про из вод ња елек трич не енер ги је. Елек тра не. Вр сте. Раз вод на 
по стро је ња. Елек трич не мре же ви со ког и ни ског на по на.

7. ЕЛЕК ТРИЧ НЕ МА ШИ НЕ (8)

При гу шни це. Прин цип ра да. При ме на. Тран сфор ма то ри. 
Прин цип ра да. Вр сте. При ме на. Асин хро ни мо то ри. Вр сте и при
ме на. Обрт но маг нет но по ље. Прин цип ра да асин хро ног мо то ра. 
Пу шта ње у рад, ре гу ла ци ја бр зи не и про ме на сме ра асин хро ног 
мо то ра. Син хро не ма ши не. Прин цип ра да. Ге не ра то ри и мо то ри 
јед но смер не стру је. Прин цип ра да и при ме на. Ко му та тор не ма ши
не. При ме на. Сер во мо то ри. Зах те ви и при ме на. ДС сер во мо то
ри. Прин цип ра да. Ас сер во мо то ри. Зах те ви и при ме на. ДС сер во 
мо то ри. Прин цип ра да. Ас сер во мо то ри. Прин цип ра да. Ко рач ни 
мо то ри. Прин цип ра да.

8. ЕЛЕК ТРО МО ТОР НИ ПО ГО НИ (7)

Струк ту ре елек трич них по гон ских си сте ма. Рад ни ме ха ни зми 
и ма ши не. Вр сте по го на елек трич них ма ши на. Ме ха ни ка елек тро
мо тор них по го на. Да љин ско упра вља ње пре ки да чи ма за пу шта ње 
у рад мо то ра у оба сме ра. Да љин ски пре ки да чи зве зда тро у гао. Да
лан де ро ва спре га. Ауто мат ско упра вља ње елек тро мо тор ним по го
ном са при ме ном по врат не спре ге. За шти та од пре оп те ре ће ња.

Деј ство елек трич не стру је на чо ве ка и за шти та од уда ра стру
је. Сте пен ме ха нич ке за шти те елек трич них уре ђа ја.

9. ЕЛЕК ТРИЧ НИ АПА РА ТИ И ПО МОЋ НИ УРЕ ЂА ЈИ (4)

Пре ки да чи и ра ста вља чи. Прин цип ра да и при ме на. Оси гу
ра чи. Вр сте. Ди мен зи о ни са ње, при ме на. Скоп ке. Прин цип ра да 
и при ме на. Би ме тал ни ре ле ји. Прин цип ра да, ди мен зи о ни са ње и 
при ме на.

Ме ха нич ке коч ни це са елек трич ним от пу шта њем. Вр сте, 
прин цип ра да и при ме на. Та хо ге не ра то ри. Прин цип ра да и при ме
на. Оп тич ки и ин дук тив ни да ва чи по зи ци је. Вр сте, прин цип ра да, 
при ме на. Сим бо ли и чи та ње елек трич них схе ма. Крај њи пре ки да
чи и сен зо ри.

10. ЕЛЕК ТРО НИ КА (24)

Кре та ње елек тро на кроз ва кум у елек трич ном и маг нет ном 
по љу. Ка тод на цев. По лу про вод ни ци. ПХ спој. Ди о де. Тран зи сто
ри. ФЕТ. Мос фет. Ти ри сто ри. Ин те гри са на ко ла. Вр сте. Прин цип 
ра да. Ис пра вља чи. Вр сте, при ме на. Ста би ли за то ри на по на. По ја чи
ва чи, при ме на. Елек трон ски ге не ра то ри, вр сте и при ме на. Основ на 
ло гич ка ко ла у ауто ма ти ци и ра чун ској тех ни ци. Ме мо ри је, вр сте и 
при ме на. Ми кро про це со ри и при ме на. Основ не смет ње и њи хо во 
от кла ња ње. Ин ду стриј ски ра чу на ри, вр сте, прин цип ра да, при ме
на. Ре гу ла то ри сер во по го на, прин цип ра да и при ме на.

НА ЧИН ИЗ ВР ША ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

Са др жај про гра ма пред ме та елек тро тех ни ка и елек тро ни ка 
уче ни ци тре ба да упо зна ју има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да се нај ве ћи 
број ма ши на и уре ђа ја у ма шин ству по кре ће елек трич ном енер ги
јом, ко ман ду је си сте мом елек трич ног упра вља ња. Због то га је по
треб но упо зна ти си сте ме на па ја ња по моћ них елек трон ских ин ста
ла ци ја, во до ва и тран сфор ма то ра као и ге не ра то ра.

Уче ни ци тре ба да упо зна ју основ не мер не ин стру мен те и ме
то де ме ре ња. Ука за ти на ва жност тач ност ме ре ња. Прин ци пе ра да 
елек тро маг нет них и елек тро ди на мич ких ин стру ме на та об ра ди ти 
као при мер деј ства елек тро маг нет не си ле.

Ука за ти на ши ро ко по ље при ме не раз ли чи тих елек трич них 
ма ши на, ка ко у про це су про из вод ње та ко и на дру гим по љи ма 
Људ ске де лат но сти, зна чај њи хо ве оп ти мал не екс пло а та ци је и ва
жност ме ре и сред ста ва за шти те.

Ис та ћи све ве ћу при ме ну елек трон ских скло по ва у ин ду стри
ји и ши ре и ва жност елек тро ни ке у ауто ма ти за ци ји про це са про
из вод ње.

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та тех но ло ги ја об ра де је сти ца ње зна ња 
о прин ци пи ма и за ко ни то сти ма об ли ко ва ња про из во да, о си сте ми
ма, про це си ма и по ступ ци ма об ра де и еко но мич но сти из ра де про
из во да.

Задаци на ста ве пред ме та тех но ло ги ја об ра де су:
– оспо со бља ва ње уче ни ка за уоча ва ње и схва та ње функ ци о

нал не ме ђу за ви сно сти еле ме на та, скло по ва и ме ха ни за ма на ма ши
на ма за об ра ду ма те ри ја ла;

– оспо со бља ва ње уче ни ка за пра ви лан из бор ма ши на, ала та 
ре жи ма и ме то да ра да;

– оспо со бља ва ње уче ни ка за при ме ну те о риј ских зна ња у 
прак тич ном ра ду на раз ли чи тим вр ста ма об ра де ма те ри ја ла и за 
бо ље раз у ме ва ње кон крет ног рад ног про це са;

– сти ца ње зна ња о осно ва ма по сту па ка из ра де од ли ва ка, от
ко ва ка, от пре са ка и дру гих вр ста при пре ма ка и упо зна ва ње тех но
ло шке опре ме (по стро је ња, ма ши не, алат) ко ја се ко ри сти у тим 
по ступ ци ма;

– сти ца ње зна ња о осно ва ма по сту па ка об ра де ре за њем, кон
струк ци ја ма и екс пло а та циј ским ка рак те ри сти ка ма ма ши на и ала
та за об ра ду на по је ди ним вр ста ма ма ши на.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

II РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

1. УВОД (1)

Зна чај и за да так тех но ло ги је об ра де у ин ду стриј ској про из
вод њи. По јам си сте ма и про из вод ног про це са. Тех но ло шки и об
рад ни си стем. Кла си фи ка ци ја по сту па ка об ли ко ва ња и об ра де.

2. ЛИ ВЕ ЊЕ (3)

Основ ни пој мо ви о об ли ко ва њу про из во да ли ве њем и по ступ
ци ли ве ња. Свој ства ма те ри ја ла за ли ве ње.

Ли ве ње у пе шча ним ка лу пи ма. Ма те ри ја ли за из ра ду пе шча
них ка лу па и је згри. При пре ма ка луп них и је згре них ме ша ви на. 
Ли вач ки алат и при бор. Мо де ли, мо дел не пло че, ша бло ни и је згре
ни ци. Ка луп ни ци. Руч на из ра да ка лу па у ка луп ни ци ма, на по ду 
ли ве ни це и по мо ћу ша бло на. Из ра да си сте ма за ули ва ње (ули вак, 
спро вод ник, раз вод ник, оду шак, хра ни ли ца и хла ди ли ца). Ма шин
ска из ра да ка лу па (на чин са би ја ња пе ска и одва ја ња мо де ла од ка
лу па). Руч на и ма шин ска из ра да је зга ра. Су ше ње и пре ма зи ва ње 
ка лу па и је зга ра. Гра ви та ци о но ли ве ње.

Ли ве ње у ме тал ним ка лу пи ма (основ не ка рак те ри сти ке про
це са и ка лу па). Ли ве ње при ти ском и то плим и хлад ним ко мо ра ма 
(убри зга ва њем и ути ски ва њем). Цен три фу гал но ли ве ње. Не пре
кид но ли ве ње. Ли ве ње у ва ку у му.

Пре ци зно ли ве ње по мо ћу то пи вих мо де ла. Ли ве ње у шкољ ка
стим ка лу пи ма.

По ја ве при очвр шћа ва њу од ли ва ка (при ти сци ли ва на ка луп, 
ску пља ње ли ва, на пре за ње од ли ва ка, уса хли не и га со ви у од лив ку, 
се гре га ци је и укључ ци).

За вр шни ра до ви: ис тре са ње, кон тро ла и чи шће ње од ли ва ка.

3. ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ ДЕ ФОР МИ СА ЊЕМ (5)

По јам и вр сте де фор ма ци ја и на по на. Под руч је пла стич них 
де фор ма ци ја. По ступ ци за гре ва ња ма те ри ја ла за об ра ду де фор ма
ци јом. Пе ћи за за гре ва ње.

Об ра да са би ја њем. Основ ни пој мо ви о ко ва њу и пре со ва њу. 
Сло бод но ко ва ње (основ не опе ра ци је и ала ти за сло бод но ко ва ње). 
Ко ва ње у ка лу пи ма (вр сте ка лу па и по сту пак ко ва ња у ка лу пи ма). 



Ко ва ње ваљ ци ма. Ма ши на за ко ва ње. Об ра да пре со ва њем. Раз ли ке 
из ме ђу ко ва ња и пре со ва ња. Пре со ва ње у ка лу пи ма. Ко вач ке пре се 
(ме ха нич ке и хи дра у лич ке).

Об ра да ис ти ски ва њем. Основ не ка рак те ри сти ке об ра де ис
ти ски ва њем у то плом и хлад ном ста њу. Вр сте ис ти ски ва ња (исто
смер но, су прот но смер но и ком би но ва но).

Об ра да ва ља њем. Основ не ка рак те ри сти ке про це са об ра де 
ва ља њем. Из ра да про фи ла и ли мо ва ва ља њем. Из ра да це ви са ша
вом и без ша ва. Из ра да на во ја ва ља њем. Из ра да зуп ча ни ка ва ља
њем. При ме на ва ља ња код за вр шне об ра де спо ља шњих и уну тра
шњих ци лин дрич них по вр ши на.

Об ра да ву че њем. Основ не ка рак те ри сти ке про це са об ра де ву
че њем. Тех но ло шки по сту пак ву че ња жи це и це ви. Алат и ма ши не 
за ву че ње.

За шти та на ра ду при об ли ко ва њу де фор ма ци јом.

4. ОБ РА ДА ИЗ РА ДА КА ОД ЛИ МА (4)

Об ра да одва ја њем (основ не ка рак те ри сти ке про це са од се ца
ња, про би ја ња и про се ца ња). Ма шин ске ма ка зе за се че ње (ма ка зе 
са пра вим и кру жним но же ви ма, спе ци јал не ма ка зе). Основ не ка
рак те ри сти ке ала та за про би ја ње и про се ца ње. Пре се за одва ја ње.

Об ра да са ви ја њем (основ не ка рак те ри сти ке про це са са ви ја
ња). Вр сте са ви ја ња (уга о но, кру жно, сло же но). Алат и ма ши не за 
са ви ја ње.

Об ра да ли ма из вла че њем (основ не ка рак те ри сти ке про це са 
из вла че ња ли ма). Вр сте из вла че ња. Тех но ло шки по сту пак из вла
че ња и број опе ра ци ја. Основ не ка рак те ри сти ке ала та и пре се за 
из вла че ње (кри вај не и хи дра у лич ке пре се).

5. ОБ РА ДА СПА ЈА ЊЕМ (8)

По ступ ци спа ја ња де ло ва и кон струк ци ја.
Спа ја ње ле мље њем. Основ ни пој мо ви о ле мље њу. Вр сте ле ма 

за ме ко и твр до ле мље ње. При бор за ле мље ње. По сту пак из во ђе ња 
ме ког и твр дог ле мље ња.

Спа ја ње за ва ри ва њем. По јам, ка рак те ри сти ке и вр сте за ва ри
ва ња.

Га сно за ва ри ва ње. Го ри ви га со ви и ки се о ник. Опре ма и при
бор за га сно за ва ри ва ње (раз ви ја чи, бо це, ре дук ци о ни вен ти ли, 
го ри о ни ци и цре ва – про вод ни ци). По моћ ни ма те ри јал (жи це и 
пра шко ви). Вр сте и ка рак те ри сти ке пла ме на (зо не, тем пе ра ту ре и 
по де ша ва ње пла ме на). При пре ма ша ва и по сту пак за ва ри ва ња (др
жа ње и во ђе ње го ри о ни ка и жи це).

Га сно се че ње (руч ним и ауто мат ским во ђе њем го ри о ни ка). 
Елек тро луч но за ва ри ва ње (основ не ка рак те ри сти ке и по де ла). 
Ства ра ње и одр жа ва ње елек трич ног лу ка. Из во ри стру је и опре
ма за елек тро луч но за ва ри ва ње. Елек тро де за за ва ри ва ње (угље не 
и ме тал не, го ле, об ло же не и са је згром). Озна ке елек тро да пре ма 
ЈУСу. При пре ма и об лик ша ва. По ступ ци руч ног и ма шин ског 
елек тро луч ног за ва ри ва ња. По ступ ци елек тро луч ног за ва ри ва ња 
под за штит ним га сом (ар ко ген, ар ка том, Т1С, М1О, СО2 и пла
зма). Елек тро луч но за ва ри ва ње под за шти том пра ха.

Елек тро луч но се че ње. Елек тро луч но и га сно на ва ри ва ње.
Елек тро от пор но за ва ри ва ње. Основ не ка рак те ри сти ке и ме

то де. Уре ђа ји и по ступ ци елек тро от пор ног за ва ри ва ња (су че о ног, 
тач ка стог, бра да ви ча стог и ли ниј ског).

Спа ја ње ме та ла ле пље њем (сред ства и по сту пак ле пље ња). 
За шти та на ра ду при за ва ри ва њу.

6. ТЕР МИЧ КА ОБ РА ДА (4)

Зна чај и циљ тер мич ке об ра де.
Струк тур не про ме не при тер мич кој об ра ди. Вр сте и по ступ

ци термичкe об ра де. Жа ре ње – вр сте и по сту пак. Ка ље ње вр сте и 
на чин оба вља ња. По јам и ис пи ти ва ње про ка љи во сти. От пу шта ње, 
по бољ ша ва ње и ста ре ње.

Тер мич ка об ра да ли ве ног гво жђа. Тер мич ка об ра да ле гу ре 
алу ми ни ју ма, маг не зи ју ма и ба кра. Свој ства ма те ри ја ла до би је на 
по сле по је ди них вр ста тер мич ке об ра де.

Тер мо хе миј ске об ра де: це мен та ци ја, ни три ра ње, ци ја ни за ци
ја, хро ми ра ње, си ли ци ра ње, али ти ра ње и бо ри ра ње.

За шти та на ра ду при тер мич кој об ра ди.

7. ЗА ШТИ ТА МА ТЕ РИ ЈА ЛА (2)

Зна чај за шти те и узро ци про па да ња ма те ри ја ла (ко ро зи ја, 
тру ље ње, рас па да ње). Узро ци ко ро зи је. При пре ма за за шти ту. По
ступ ци за шти те (не ме тал не за штит не пре вла ке: уље и ма сти, бо је, 
лак, емајл; хе миј ске за штит не пре вла ке: по та па ње у рас то пе, гал
ван ско на но ше ње, ме та ли за ци ја и др., за шти та пре вла ка ма од пла
стич них ма са).

8. УВОД У ТЕ О РИ ЈУ ОБ РА ДЕ РЕ ЗА ЊЕМ (8)

Еле мен ти об рад ног си сте ма. Де ло ви об рад ног си сте ма. Об
рад ни про цес и струк ту ра.

Ки не ма ти ка ре за ња. Кре та ња обрат ка и ала та при об ра ди ре
за њем. Ме то де фор ми ра ња по вр ши на. Бр зи на глав ног и по моћ ног 
кре та ња. Струк ту ра вре ме на об ра де.

Пре но сни ци за глав но и по моћ но кре та ње. Вр сте пре но сни ка.
Про цес ре за ња и по ја ве. Основ ни прин цип ре за ња. Вр сте ре

за ња. Про цес ства ра ња, стру го ти не. На сла ге на се чи ву ала та. Си ле 
и сна га ре за ња. То плот не по ја ве, рас по де ла и од во ђе ње то пло те. 
Сред ства за хла ђе ње и под ма зи ва ње. Ха ба ње и по сто ја ност ре зних 
ала та. По ка за те љи ха ба ња и по сто ја но сти.

При прем ци и из рад ци. Вр сте при пре ма ка. До да ци за об ра ду. 
Тач ност об ра де и по ка за те љи тач но сти. Гре шке об ра де.

Ка рак те ри сти ке ре зних ала та. По де ла ре зних ала та. Основ ни 
еле мен ти ре зних ала та. Ко ор ди нат не рав ни и ге о ме три ја ре зних 
ала та (стру гар ски нож, бур ги ја, гло да ло). Ма те ри јал за ре зне ала те. 
свој ства и вр сте ма те ри ја ла.

9. РЕ ЗА ЊЕ ТЕ СТЕ РА МА (1)

10. ОБ РА ДА СТРУ ГА ЊЕМ (6)

Ка рак те ри сти ке об ра де стру га њем. Опе ра ци је и зах те ви при 
об ра ди стру га њем. Алат и при бо ри за об ра ду стру га њем, стру гар
ски но же ви: вр сте и при ме на. При бо ри за сте за ње и осла ња ње. 
Еле мен ти ре жи ма об ра де при стру га њу: бр зи на ре за ња, ко рак и ду
би на ре за ња.

По де ла стру го ва. Уни вер зал ни струг: са став ни де ло ви и кре
та ње. Че о ни, вер ти кал ни, оквир ни, ре вол вер ски и ауто мат ски стру
го ви (опис де ло ва, кре та ња и на ме на). Ка рак те ри сти ке стру го ва: 
ге о ме триј ске и рад не (ме ре и ки не мат ске ве ли чи не – сна га, ко рак, 
број обр та ја и др.).

11. ОБ РА ДА РЕН ДИ СА ЊЕМ И ПРО ВЛА ЧЕ ЊЕМ (2)

Ка рак те ри сти ке об ра де рен ди са њем. Опе ра ци је при об ра ди 
рен ди са њем. Но же ви за рен ди са ње угло ви, се чи ва и вр сте пре ма 
ЈУСу. Еле мен ти ре жи ма об ра де рен ди са њем. Бр зи на ре за ња и 
број ду плих хо до ва. Ко рак и ду би на ре за ња при рен ди са њу.

По де ла и вр сте рен ди саљ ки. Крат ко ход на рен ди саљ ка са ку
ли сним ме ха ни змом: глав ни де ло ви, кре та ње и при ме на. Вр сте и 
са став ни де ло ви ку ли сног ме ха ни зма за крат ко ход ну рен ди саљ ку. 
Ду го ход на рен ди саљ ка: глав ни де ло ви и вр сте кре та ња.

Ка рак те ри сти ке об ра де про вла че њем. Ала ти и ма ши не за об
ра ду про вла че њем (хо ри зон тал на и вер ти кал на про вла ка чи ца).

Ка рак те ри сти ке ма ши на за рен ди са ње и про вла че ње.

12. ОБ РА ДА БУ ШЕ ЊЕМ (3)

Ка рак те ри сти ке об ра де бу ше њем. Опе ра ци је и за хва ти. Ала ти 
и при бо ри за об ра ду ру па и отво ра (упу шта чи, бур ги је, про ши ри
ва чи, раз вр та чи, уре зни це и др.). Спи рал на бур ги ја: еле мен та бур
ги је, основ ни угло ви. Бур ги је за за бу ши ва ње. Бур ги је за ду бо ко 
бу ше ње. Упу шта чи: ци лин дрич ни, ко ну сни и ком би но ва ни. Раз вр
та чи: руч ни и ма шин ски раз вр та чи (ци лин дрич ни и ко ну сни, стал
ни и по де си ви).



Еле мен ти ре жи ма об ра де при бу ше њу: бр зи на ре за ња, ко рак 
и ду би на ре за ња.

По де ла бу ши ли ца: сто на и стуб на, ра ди јал на, ко ор ди нант на, 
хо ри зон тал на и ви ше вре те на бу ши ли ца. Еле мен ти, кре та ња и на
ме на. Ка рак те ри сти ке ма ши на за бу ше ње.

13. ОБ РА ДА ГЛО ДА ЊЕМ (7)

Ка рак те ри сти ка об ра де гло да њем. Вр сте гло да ла пре ма на чи
ну из ра де зу ба, об ли ку и на ме ни. Угло ви, се чи ва, и по вр ши не гло
да ла. Вр сте об ра де гло да њем и ка рак те ри сти ке обим ног и че о ног 
гло да ња. Алат и при бор за сте за ње за об ра ду гло да њем.

Еле мен ти ре жи ма об ра де при гло да њу: бр зи на ре за ња, ко рак 
по зу бу, ко рак по обр та ју гло да ла и бр зи на по моћ ног кре та ња, ду
би на ре за ња при гло да њу.

По де ла и вр сте гло да ли ца. Уни вер зал на гло да ли ца: глав ни са
став ни де ло ви и кре та ња, при бор за уни вер зал не гло да ли це, уни
вер зал на по де о на гла ва (ди рект но, ин ди рект но и ди фе рен ци јал но 
де ље ње на по де о ној гла ви). Алат на гло да ли ца и до дат ни уре ђа ји и 
при бо ри за алат ну гло да ли цу.

Хо ри зон тал на и вер ти кал на гло да ли ца, пор тал не гло да ли це и 
ко пир не гло да ли це (глав ни де ло ви, кре та ње и при ме на).

14. ОБ РА ДА БРУ ШЕ ЊЕМ И ГЛА ЧА ЊЕМ (4)

Ка рак те ри сти ке об ра де бру ше њем. Опе ра ци је и за хва ти при 
бру ше њу. Ала ти и при бо ри за бру ше ње. Ка рак те ри сти ке ала та за 
бру ше ње: ма те ри јал, ве ли чи на бру сног зр на. Ве зив ни ма те ри јал, 
твр до ћа, струк ту ра и об ли ци то ци ла. Озна ке и ка рак те ри сти ке то
ци ла. Из бор то ци ла за ви сно од ма те ри ја ла обрат ка и вр сте опе ра
ци је бру ше њем. Еле мен ти ре жи ма об ра де при бру ше њу: бр зи на ре
за ња, бр зи на по моћ ног кре та ња и ду би на ре за ња. Вр сте бру ше ња.

По де ла бру си ли ца: бру си ли це за рав но бру ше ње, уни вер зал
на бру си ли ца за кру жно бру ше ње, бру си ли ца за оштре ње ала та, 
бру си ли ца за про фил но бру ше ње и др. (ка рак те ри сти ке кре та ња 
при ме на).

Ка рак те ри сти ке об ра де гла ча њем. Ала ти за гла ча ња (хо но ва
ње и ле по ва ње). Ма ши не за гла ча ње (хо но ва ње и ле по ва ње глав ни 
де ло ви, кре та ње и при ме на).

15. ПО СТУП ЦИ ИЗ РА ДЕ НА ВО ЈА И ЗУП ЧА НИ КА (4)

Из ра да на во ја на стру гу (јед но про фил ним и ви ше про фил ним 
но жем, на ре зни цом и др.). Из ра да на во ја на бу ши ли ци, гло да ли ци 
и об ра да на во ја на бру си ли ци (при бор и ала ти).

Из ра да ци лин дрич них зуп ча ни ка гло да њем (вре те на стим и 
пло ча стим гло да лом). Из ра да ци лин дрич них и дру гих зуп ча ни ка 
кру жним гло да лом (гло да ли ца ти па Пфа у тер). При бор и ала ти.

По ступ ци из ра де зуп ча ни ка рен ди са њем, про вла че њем, бру
ше њем, љу ште њем. Ала ти и при бор.

16. ОБ РА ДА НА НУ МЕ РИЧ КИ УПРА ВЉА НИМ МА ШИ НА МА 
АЛАТ КА МА (8)

Основ не ка рак те ри сти ке НУ ма ши на алат ки. Струк ту ра НУ 
ма ши на алат ки (блок ше ма НУ).

Си сте ми ну ме рич ког упра вља ња и ком по нен те ну ме рич ки 
упра вља них ма ши на алат ки.

Ну ме рич ки упра вља не ма ши не алат ке за об ра ду ре за њем 
(стру го ви, гло да ли це, об рад ни цен три). Прин ци пи тех но ло шке при
пре ме и оп слу жи ва ња ну ме рич ки упра вља них ма ши на алат ки (руч
но и ауто мат ско про гра ми ра ње, рад опе ра то ра, при пре ма ала та).

Ауто ма ти зо ва ни об рад ни си сте ми за ве ли ко се риј ску и ма сов ну 
про из вод њу. Спе ци јал не и агре гат не ма ши не и тран сфер – ли ни је.

Ауто ма ти за ци ја ма ши на за об ра ду де фор ми са њем. Си сте ми. 
упра вља ња, ауто ма ти за ци ја тран спор та ма те ри ја ла, при ме на ин ду
стриј ских ро бо та.

17. НЕ КОН ВЕН ЦИ О НАЛ НИ ПО СТУП ЦИ ОБ РА ДЕ (2)

По де ла и при ме на не кон вен ци о нал них по сту па ка об ра де. По
сту пак об ра де елек тро е ро зи јом, ул тра зву ком, елек трон ским мла
зом и ла се ром.

НА ЧИН ИЗ ВР ША ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

Про грам об у хва та по ступ ке об ра де ме та ла та ко да уче ни ци 
до би ја ју ком пле тан увид у кон струк ци о не и функ ци о нал не ка рак
те ри сти ке сред ста ва ра да и да са вла да ју те о риј ске осно ве при ме не 
по сту па ка ма шин ске и руч не об ра де.

Основ не пој мо ве из обла сти об ра де ма те ри ја ла уче ни ци су 
сте кли у I раз ре ду, у окви ру оп ште ма шин ске прак се, та ко да већ 
по се ду ју по чет на зна ња, на ко ја се у на ста ви тре ба осло ни ти и 
да ље их раз ви ја ти. На став ник мо ра да про у чи про грам оп ште ма
шин ске прак се и да ко ри сти при ме ре из прак се уче ни ка ко ји су им 
бли ски и већ по зна ти.

За ре а ли за ци ју про гра ма по треб на је спе ци ја ли зо ва на учи о
ни ца или ка би нет опре мљен по треб ним на став ним сред стви ма, ко
ји по ред уоби ча је них слај до ва, гра фо фо ли ја, ЈУС та бли ца, мо де ла, 
ма ке та и узо ра ка, са др жи ала те, при бо ре, уре ђа је и ма ши не (нео п
ход не ка ко за те о риј ску на ста ву та ко и за ве жбе).

Ду би на и обим са др жа ја сва ког по гла вља на став ник пла ни ра 
на осно ву да тог бро ја ча со ва. По ступ ци об ра де об у хва ће ни са др
жа јем, има ју у при ме ни свој зна чај, ко ји у ре а ли за ци ји про гра ма 
мо ра би ти ис так нут. Ме ђу тим, из на ла же њем оп ти мал них ме то да 
об ра де ко ји ма ће се уз нај ма ње тро шко ве по сти ћи од го ва ра ју ћи 
ква ли тет, оства ру је се успе шни ја ре а ли за ци ја про гра ма.

Са др жај про гра ма о по ступ ци ма об ра де на ма ши на ма са ну
ме рич ким упра вља њем упу ћу је уче ни ке у мо гућ но сти но вих тех
но ло ги ја ко је у ме та ло пре ра ђи вач кој ин ду стри ји узи ма ју све ви ше 
ма ха. При ре а ли за ци ји ових са др жа ја, уче ник тре ба да на сто ји да 
схва ти пред ност ове об ра де у од но су на кла сич ну об ра ду.

На став ни ци мо ра ју пра ти ти ли те ра ту ру из обла сти тех но ло
ги је об ра де, та ко да мо гу ино ви ра ти сво ја пре да ва ња. Нео п ход но је 
обра ти ти па жњу на стан дар де и при ме њи ва ти их.

ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та тех нич ка кон тро ла је сти ца ње зна ња о 
уло зи и зна ча ју тех нич ке кон тро ле у про из вод њи и оспо со бља ва ње 
за прак тич ну при ме ну тих зна ња.

Задаци на ста ве пред ме та су:
– сти ца ње зна ња о основ ним пој мо ви ма ин ду стриј ске ме тро

ло ги је,
– упо зна ва ње раз ли чи тих мер них ме то да и сред ста ва,
– сти ца ње зна ња о ква ли те ту про из во да и на чи ни ма оства ри

ва ња тра же ног ква ли те та,
– упо зна ва ње ор га ни за ци је тех нич ке кон тро ле,
– прак тич на при ме на сте че них зна ња у окви ру пла ни ра них 

ве жби.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

II РАЗРЕД 
(1 + 1 час не дељ но, 36+36 ча со ва го ди шње)

1. УВОД (1)

За да так и зна чај тех нич ке кон тро ле. Ме ре ње, кон тро ла, тач
ност ме ре ња и из во ри гре ша ка.

2. ОП ШТИ ПОЈ МО ВИ (6)

По де ла ме тро ло ги је. Ме ра, мер на ве ли чи на, је ди ни це, 51 си
стем. Мер не ме то де. По де ла мер них ин стру ме на та, ме тро ло шке ка
рак те ри сти ке, на чин очи та ва ња вред но сти. Мер ни си сте ми (еле мен
ти, кла си фи ка ци ја). По јам гре шке и тач но сти у про из вод њи. Гре шке 
ме ре ња и узро ци по ја ве гре ша ка при ме ре њу. Ко рек ци ја ре зул та та 
ме ре ња. Гра ни це по ве ре ња ме ре ња. Об ра да ре зул та та ме ре ња.



3. МЕ РИ ЛА И МЕР НИ ИН СТРУ МЕН ТИ ЗА МЕ РЕ ЊЕ  
ДУ ЖИ НЕ (8)

(Кон струк тив не и ме тро ло шке ка рак те ри сти ке)
По де ла ме ри ла ду жи не. Јед но стру ка ме ри ла (гра нич на и то

ле ран циј ска).
Ви ше стру ка ме ри ла: ме ри ла са цр та ма, ме ри ла са но ни ју сом, 

ми кро ме три, ком па ра то ри, мер не ма ши не.
Ме ре ње и кон тро ла на во ја. Ме ре ње и кон тро ла па ра ме та ра 

зуп ча ни ка.

4. КВА ЛИ ТЕТ (3)

Де фи ни ци ја ква ли те та. Ква ли тет кон струк ци је и ква ли тет 
ком форм но сти. Тро шко ви ква ли те та (од ре ђи ва ње; еко ном ске оп
ти мал но сти ква ли те та). До ку мен та ци ја за де фи ни са ње ква ли те та 
про из во да.

5. МЕ РИ ЛА И МЕР НИ ИН СТРУ МЕН ТИ ЗА МЕ РЕ ЊЕ УГЛО ВА 
У РАВ НИ И НА ГИ БА (6)

По де ла ме ри ла угла. Јед но стру ка ме ри ла угла (гра нич на и то
ле ран циј ска). Ви ше стру ка ме ри ла угла. Ме ха нич ки, уни вер зал ни и 
оп тич ки угло мер. Три го но ме триј ске ме то де ме ре ња угла (си ну сни 
и тан ген сни ле њир). Ли бе ле. Спек тро ме тар са ко ли ма то ром.

6. МЕ ТО ДЕ МЕ РЕ ЊА ОБ ЛИ КА И ПО ЛО ЖА ЈА ПО ВР ШИ НА (6)

По јам хра па во сти, ме то де ме ре ња хра па во сти и урав ње но сти 
по вр ши на. Мер ни при бо ри за ме ре ње ге о ме триј ских еле ме на та ре
зног ала та (угло мер, ша бло ни, ми кро скоп). Алат ни ми кро скоп. Ис
пи ти ва ње ма ши на алат ки.

7. ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА КОН ТРО ЛЕ КВА ЛИ ТЕ ТА (6)

Кон тро ла ква ли те та у про из вод ним про це си ма. Сто про цент
на и ста ти стич ка кон тро ла ква ли те та. Ста ти стич ка кон тро ла про из
вод ног про це са. Пре у зим на кон тро ла ква ли те та. Ка рак те ри стич не 
кри ве и пла но ви при је ма. Из бор си сте ма кон тро ле ква ли те та. Ор
га ни за ци о ни об ли ци кон тро ле ква ли те та у РО. За да так де ло ва слу
жбе кон тро ле ква ли те та.

8. ВЕ ЖБЕ (36)

1. ВЕ ЖБА (8)

При ме на на кон крет ним при ме ри ма:
– то ле ран циј ских ме ри ла,
– план па ра лел них гра нич них ме ри ла,
– ме ри ла са но ни ју сом,
– ми кро ме та ра раз ли чи тих на ме на и мер них оп се га,
– ком па ра то ра,
– ме ре ње па ра ме тра на во ја,
– ме ре ње и кон тро ла зуп ча ни ка.

2. ВЕ ЖБА (4)

Об ра да ре зул та та ме ре ња. 
Гра ни ца по ве ре ња ме ре ња. 
Гре шка ме ре ња.

3. ВЕ ЖБА (8)

При ме на на кон крет ним при ме ри ма.
Ме ре ње угла у рав ни и на ги ба.
Ме ре ње и кон тро ла об ли ка и по ло жа ја по вр ши на.
Ме ре ње и кон тро ла хра па во сти по вр ши на.
Ис пи ти ва ње ма ши на алат ки.
При ме на алат ног ми кро ско па.

4. ВЕ ЖБА (4)

Ста ти стич ка кон тро ла ква ли те та.
Ста бил ност и тач ност про це са, кон тро ле кар те, пла но ви при

је ма.

I ГРА ФИЧ КИ РАД (4)

Из вр ши ти из бор мер них сред ста ва и по ста ви ти ме тро ло шки 
по сту пак за од ре ђе ни пред мет об ра де. Гра фич ки из ра зи ти област 
ра си па ња ре зул та та ме ре ња, из вр ши ти об ра ду ре зул та та ме ре ња и 
од ре ди ти ап со лут ну и ре ла тив ну гре шку ме ре ња.

II ГРА ФИЧ КИ РАД (4)

Из вр ши ти пот пу но ме ре ње да тог узор ка, про ве ри ти гра ни це 
по ве ре ња ме ре ња и об ра ди ти до би је не ре зул та те. Гра фич ки пред
ста ви ти рас по де лу мер них вред но сти ка рак те ри сти ка узор ка.

III ГРА ФИЧ КИ РАД (4)

За се ри ју про из во да де фи ни са ти усло ве и опи са ти по сту пак 
при ме не ста ти стич ке кон тро ле ква ли те та.

НА ЧИН ИЗ ВР ША ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

Про грам пред ме та тех нич ка кон тро ла је та ко за ми шљен да 
уче ник сво ја те о риј ска зна ња мо же прак тич но да про ве ри ме ре њем 
од ре ђе них об ли ка и ве ли чи на, од го ва ра ју ћим ме ри ли ма раз ли чи
тих мер них оп се га и кла са тач но сти. До би је не ре зул та те ме ре ња 
тре ба ис ко ри сти ти у из ра ди гра фич ких ра до ва и гра фич ки де фи ни
са ти за ви сност по у зда ност ме ри ла и ме ре ња.

Са вре ме на про из вод ња зах те ва да ан га жо ва ни ка дар у њој до
бро по зна је ме тро ло шка свој ства мер них сред ста ва, ме тро ло шке 
про пи се и мер не ме то де, да би се оства рио ква ли тет про из во да 
пре ма ме ђу на род ном стан дар ду.

Ве жбе тре ба си сте ма ти зо ва ти у 4 под руч ја па пре ма њи ма и 
обез бе ђи ва ти по треб не усло ве за њи хо ву ре а ли за ци ју. Ве жбе тре ба 
да бу ду об у хва ће не ком плек сним ме ре њи ма. Ме ре њем се мо ра об
у хва ти ти: кон тро ла кла се тач но сти ви ше стру ких ме ри ла ду жи не, 
ме ре ње раз ли чи тих об ли ка и по ло жа ја по моћ них ме ри ла, ме ре ње 
раз ли чи тих об ли ка ми кро ме три ма за спо ља шња и уну тра шња ме
ре ња, ме ре ње тач но сти хра па во сти по вр ши на.

По треб но је ура ди ти три гра фич ка ра да ко ја об у хва та ју:
1. Из бор мер них сред ста ва и по ста вља ње ме тро ло шког по

ступ ка за од ре ђе ни пред мет ме ре ња. Гра фич ки при ка за ти област 
ра си па ња ре зул та та ме ре ња и из вр ши ти об ра ду до би је них ре зул та
та и утвр ђи ва ње ре ла тив не и ап со лут не гре шке ме ре ња.

2. Из вр ши ти пот пу но ме ре ње да тог узор ка, ме ри ли ма ду жи не 
и угла у рав ни раз ли чи тих мер них оп се га и кла са тач но сти. На кон 
из ве де них ме ре ња про ве ри ти гра ни це по ве ре ња ме ре ња и об ра ди
ти до би је не ре зул та те. Гра фич ки пред ста ви ти рас по де лу мер них 
вред но сти ка рак те ри сти ка узор ка.

3. За од ре ђе ну се ри ју про из во да де фи ни са ти усло ве и опи са
ти по сту пак при ме не ста ти стич ке кон тро ле ква ли те та гра фич ки.

ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та хи дра у ли ка и пне у ма ти ка је овла да ва
ње уче ни ка основ ним зна њи ма о овој обла сти бит ној за при ме ну и 
ко ри шће ње у са вре ме ној ин ду стри ји. Да на шње ста ње тех ни ке под
ра зу ме ва ши ри струч ни про фил бу ду ћих ме та ло стру га ра и ме та
ло гло да ча НУ МА. Сто га се пред овај пред мет по ста вља ју сле де ћи 
за да ци:

– упо зна ва ње, раз у ме ва ње и вла да ње основ ним фи зич ким за
ко ни то сти ма те о рет ских и ре ал них теч но сти и га со ва,

– спо зна ја по тре бе и функ ци о нал но сти по је ди них ком по нен
ти у ре ал ним си сте ми ма хи дра у ли ке и пне у ма ти ке,

– спо зна ја по тре бе и функ ци о нал но сти ком плет них си сте ма 
хи дра у ли ке и пне у ма ти ке као де ло ва ком плек сних ме ха нич ких це
ли на,

– овла да ва ње сим бо ли ма као основ ним на чи ном пре но са тех
нич ких ин фор ма ци ја у овој обла сти, и ко нач но

– раз ви ја ње са мо и ни ци ја тив но сти, ра ци о нал ног и ло гич ног 
раз ми шља ња, са мо по у зда но сти, са мо стал но сти као и да љих ин те
ре со ва ња уче ни ка, ме та ло стру га ра и ме та ло гло да ча НУ МА.



САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

III РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 64 ча са го ди шње)

1. УВОД (1)

Исто риј ски раз вој хи дра у ли ке и пне у ма ти ке. Осно ве о хи дра
у лич ним и пне у ма тич ким си сте ми ма. Основ не пред но сти и ма не 
јед них и дру гих, као и мо гућ но сти ком би но ва ња у при ме ни.

2. ФИ ЗИЧ КА СВОЈ СТВА ТЕЧ НО СТИ И ГА СО ВА (8)

Основ ни фи зич ки пој мо ви (при ти сак, си ла итд.). Основ не је
ди ни це у 51 си сте му. Гу сти на. Сти шљи вост. Ви ско зност. При ти сак. 
Температурa. Ме ха нич ка и хе миј ска ста бил ност. Рад ни ме ди јум и 
основ ни зах те ви ко је мо ра ис пу ни ти (вр сте и основ не ка рак те ри
сти ке). Вла жност ва зду ха, кон ден за ци ја и за шти та си сте ма.

3. СТА ТИ КА ТЕЧ НО СТИ И ГА СО ВА (10)

При ти сак. Тем пе ра ту ра. Јед на чи на ста ња га са и основ не про
ме не. Рад ни ме ди јум (иде ал ни и ре ал ни). Хи дро ста тич ки при ти сак. 
Па ска лов за кон. Спо је ни су до ви. Си ле при ти ска на хи дра у лич ној 
пре си и њи хо ва деј ства. Уре ђа ји за ме ре ње и кон тро лу при ти са ка.

4. ДИ НА МИ КА ТЕЧ НО СТИ И ГА СО ВА (10)

Основ ни пој мо ви о стру ја њу. Ре жи ми стру ја ња, ла ми нар ни 
и тур бу лент ни. Про ток и сред ња бр зи на. Јед на чи на кон ти ну и те та. 
На чи ни и уре ђа ји за ме ре ње про то ка. Бер ну ли је ва јед на чи на. От
по ри при стру ја њу ре ал них флу и да. Вр сте гу би та ка у це во во ди ма. 
Енер гет ски аспект и сте пен ис ко ри шће ња си сте ма. Хи дра у лич ни 
удар, на ста нак, по сле ди ца и убла жа ва ње. Ка ви та ци ја. Ис ти ца ње.

5. ПО ГОН СКЕ КОМ ПО НЕН ТЕ ХИ ДРА У ЛИЧ НИХ  
И ПНЕ У МАТ СКИХ СИ СТЕ МА (4)

Тран сфор ма ци ја енер ги је у ре ал ним хи дро и пне у мат ским си
сте ми ма, ка рак те ри стич не ве ли чи не. Ком пре со ри. Вр сте и основ не 
ка рак те ри сти ке јед них и дру гих. Пум пе и ком пре со ри са ре гу ла ци
јом, ти по ви, њи хо ве пред но сти и при ме на.

6. ПО МОЋ НИ УРЕ ЂА ЈИ (3)

Ре зер во а ри. Хла ђе ње и за гре ва ње рад не теч но сти. Су ше ње 
ва зду ха.

Аку му ла то ри при ти ска у хи дро и пне у мат ским си сте ми ма.
На ме на. По де ла. Кон тро ла. Одр жа ва ње.
Фил те ри. На ме на. По де ла. Одр жа ва ње. Фак тор чи сто ће си

сте ма у функ ци ји по у зда но сти и ве ка тра ја ња уре ђа ја. Це во во ди, 
це во во ди, ар ма ту ра.

Зап тив ни еле мен ти. По де ла, ка рак те ри сти ке. Уград ња, кон
тро ла.

7. ИЗ ВР ШНЕ КОМ ПО НЕН ТЕ ХИ ДРО И ПНЕ У МАТ СКИХ  
СИ СТЕ МА (3)

Рад ни ци лин дри, ти по ви, по де ла, зап ти ва ње, сво ђе ња бр зи не, 
уград ња. При ме на.

Мо то ри, ти по ви, по де ла. За крет ни мо то ри.

8. УПРА ВЉАЧ КЕ КОМ ПО НЕН ТЕ – ВЕН ТИ ЛИ  
ЗА РАЗ ВО ЂЕ ЊЕ (4)

Раз вод ни ци. На ме на. По де ла. Ак ти ви ра ње. Упра вља ње, ди
рект но – ин ди рект но. При ме на. Про пор ци о нал ни и сер во раз вод
ни ци. Елек троупра вљач ке и ре гу ла ци о не кар ти це.

9. УПРА ВЉАЧ КЕ КОМ ПО НЕН ТЕ – ВЕН ТИ ЛИ ПРИ ТИ СКА (3)

Вен ти ли при ти ска. На ме на. По де ла. Ак ти ви ра ње. Упра вља
ње, ди рект но – ин ди рект но. Ло гич ки еле мен ти. При ме на. Енер
гет ски аспек ти при ме не од ре ђе них ти по ва при ти ска. Раз не кон
цеп ци је хи дро и пне у мо си сте ма ве за но за огра ни че ње при ти ска. 
Про пор ци о нал ни вен ти ли при ти ска. Елек троупра вљач ке и ре гу
ла ци о не кар ти це.

10. УПРА ВЉАЧ КЕ КОМ ПО НЕН ТЕ – ВЕН ТИ ЛИ ПРО ТО КА (3)

Вен ти ли про то ка. На ме на. По де ла. Ак ти ви ра ње. Упра вља ње, 
ди рект но – ин ди рект но. При ме на. Ре гу ла то ри про то ка. При гу шни 
вен ти ли. Раз де љи ва чи. Про пор ци о нал ни ре гу ла тор про то ка. Елек
трич ноупра вљач ке ре гу ла ци о не кар ти це.

11. ОСТА ЛЕ УПРА ВЉАЧ КЕ КОМ ПО НЕН ТЕ (3)

Не по врат ни вен ти ли. При гу шноне по врат ни вен ти ли. По де
ла. Бр зо и спу сни вен ти ли. При гу ши ва чи бу ке. При ти сни пре ки да
чи. Пне у ма ти ка ни ског при ти ска – флу и ди ка.

12. ХИ ДРА У ЛИЧ НИ И ПНЕ У МАТ СКИ СИ СТЕ МИ (12)

Функ ци о нал не схе ме. Сим бо ли ка и чи та ње хи дро и пне у
мат ских ше ма. Из ра чу на ва ње ка рак те ри стич них ве ли чи на си сте
ма. При каз нај ка рак те ри стич ни јих ре ал них си сте ма као и не ких 
ком би но ва них хи дроп не у мат ских си сте ма. Фик тив на за вр шна 
мон та жа иза бра них си сте ма, про ве ра и ис пи ти ва ње. Ди јаг но сти
ка прет по ста вље них за да тих не ис прав но сти иза бра них си сте ма 
са ал тер на тив ним по ступ ци ма ин тер вен ци је. Одр жа ва ње си сте ма. 
При ме на на ма ши на ма.

НА ЧИН ИЗ ВР ША ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

Про грам пред ме та хи дра у ли ка и пне у ма ти ка омо гу ћа ва упо
зна ва ње хи дра у лич ких и пне у мат ских ком по не на та и уре ђа ја ко ји 
се не по сред но при ме њу ју у ин ду стри ји.

Пој мо ве фи зич ких свој ста ва флу и да уче ни ци су сте кли у 
пред ме ту фи зи ке у основ ној шко ли.

Ве ћи број ча со ва је дат за про у ча ва ње хи дра у лич ких и пне у
мат ских ком по не на та ко ји ће уче ни ци не по сред но сре та ти у про
фе си о нал ном ра ду, јер ве ћи на ма ши на, уре ђа ја и во зи ла са др жи 
ове ком по нен те.

Хи дра у лич не си сте ме и пне у мат ске си сте ме тре ба из у ча ва ти 
на јед но став ни јим при ме ри ма.

Услов за успе шно оства ри ва ње про гра ма хи дра у ли ке и пне у
ма ти ке је по сто ја ње и при ме на од го ва ра ју ћих на став них сред ста
ва, по мо гућ но сти у ка би не ту или спе ци ја ли зо ва ној учи о ни ци. При 
об ра ди хи дра у лич ких н пне у мат ских ком по не на та и си сте ма на
став ник је оба ве зан да у ра ду са уче ни ци ма по ред уџ бе ни ка ко ри
сти и ди ја по зи ти ве. По жељ но је да на став ник уче ни ци ма при ка же 
ори ги на ле хи дра у лич ке и пне у мат ске ком по нен те.

При из у ча ва њу хи дра у лич ких и пне у мат ских ком по не на та 
по себ ну па жњу тре ба по све ти ти њи хо вој кон струк ци ји, свој стви
ма, функ ци ји и при ме ни, а код си сте ма, њи хо вом са ста ву, функ ци
ји, ис пи ти ва њу, уград њи и одр жа ва њу.

За успе шност на ста ве по треб но је оства ри ти ре а ли за ци ју са 
прак тич ном на ста вом.

Образовни профил: МЕ ТА ЛО СТРУ ГАР НУ МЕ РИЧ КИ 
УПРА ВЉА НИХ МА ШИ НА

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та тех но ло ги ја обра зов ног про фи ла је 
сти ца ње струч ноте о риј ских зна ња по треб них за успе шно схва
та ње тех но ло шког про це са и тех но ло шких за ко ни то сти при мен
љи вих у не по сред ном из вр ши лач ком ра ду у до ме ну обра зов ног 
про фи ла ме та ло стру гар НУ ма ши на. Она пред ста вља пред у слов 
за бо ље раз у ме ва ње и осми шља ва ње прак тич ног ра да и успе шни је 
рад не оспо со бље но сти уче ни ка.

Задаци на ста ве пред ме та тех но ло ги ја обра зов ног про фи ла су:
– сти ца ње зна ња о кон струк ци о ним ка рак те ри сти ка ма стру

го ва, њи хо вој функ ци ји и те о риј ским осно ва ма об ра де, кла сич ној 
об ра ди и об ра ди на НУ стру го ви ма;

– сти ца ње зна ња о кон струк ци о ним и ге о ме триј ским ка рак те
ри сти ка ма ала та за стру га ње, њи хо вом по ста вља њу, цен три ра њу и 
сте за њу и спе ци фич но сти ма ових ка рак те ри сти ка за НУ стру го ве;



– сти ца ње зна ња и оспо со бља ва ње за са мо стал но ко ри шће
ње тех нич ке до ку мен та ци је, за из бор оп ти мал ног ре жи ма об ра де, 
при ме ну стан дар да и спе ци јал них ала та.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

II РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

1. УВОД(1)

До мен по сло ва и за да та ка у окви ру обра зов ног про фи ла. Зна
чај и пер спек ти ве тех нич котех но ло шког раз во ја сред ста ва ра да.

2. СТРУ ГО ВИ И ОСНОВ НИ ПРИН ЦИ ПИ РЕ ЗА ЊА (5)

Основ ни прин ци пи об ра де стру га њем и фак то ри ре жи ма об
ра де. Вр сте стру го ва и њи хо ве ка рак те ри сти ке. Уни вер зал ни струг: 
кон струк тив не ка рак те ри сти ке, основ ни де ло ви и њи хо ва функ ци ја.

3. УПО ЗНА ВА ЊЕ ТЕХ НО ЛО ШКЕ ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈЕ (10)

Уло га тех но ло шке до ку мен та ци је у про це су про из вод ње и ње
на на ме на. Тех но ло шка до ку мен та ци ја: опе ра ци о ни лист, ин струк
ци о ни лист, рад ни на лог, рад на ли ста, тре бо ва ње про прат ни ца, от
прем ни ца, на руџ бе ни ца, из ве штај кон тро ле и знач ка ма те ри ја ла.

4. СТРУ ГАР СКИ НО ЖЕ ВИ И ОШТРЕ ЊЕ (5)

Вр сте, ка рак те ри сти ке и озна ке стру гар ских но же ва по ЈУСу. 
Ма те ри јал за из ра ду но же ва. Из бор но жа у за ви сно сти од вр сте 
опе ра ци је. Угло ви оштри це но жа. Од ре ђи ва ње угло ва у за ви сно
сти од вр сте ма те ри ја ла, обрат ка и вр сте об ра де. Оштре ње но же ва.

5. ПО МОЋ НИ ПРИ БО РИ (4)

Са мо цен три ра ју ћи сте за чи обрат ка, по зи ци о ни ра ње по мо ћу 
ши ља ка, по крет не и не по крет не ли не те, сте за чи у об ли ку обрт них 
пло ча, ела стич ни сте за чи обрат ка.

6. ОБ РА ДА ЦИ ЛИН ДРИЧ НИХ И СТЕ ПЕ НА СТИХ  
ПО ВР ШИ НА (6)

Сред ства за хла ђе ње и до вод сред ста ва за хла ђе ње у зо ну ре
за ња.

Основ ни еле мен ти ре жи ма об ра де при стру га њу (v, s, n, Tr). 
Про ра чун и из бор основ них еле ме на та при стру га њу ци лин дрич
них и сте пе на сти по вр ши на. Ме ре ње и кон тро ла.

7. БУ ШЕ ЊЕ И ЗА БУ ШИ ВА ЊЕ (4)

По сту пак бу ше ња на стру гу. Оштре ње спи рал них бур ги ја. 
Вр сте за бу ши ва ча и сре ди шњих гнeзда. Из бор за бу ши ва ча.

8. ОБ РА ДА УНУ ТРА ШЊИХ ПО ВР ШИ НА (4)

По ступ ци уну тра шње об ра де. На чин сте за ња обрат ка. Пра
вил но по ста вља ње но жа за об ра ду ру па. Оштре ње и на ме шта ње 
но жа за усе ца ње уну тра шњих жле бо ва. По сту пак ме ре ња жле бо ва, 
отво ра и ру па.

9. УПУ ШТА ЊЕ И РАЗ ВР ТА ЊЕ (4)

Вр сте упу шта ча. Ци лин дрич но и ко нич но упу шта ње. Вр ста 
раз вр та ча, до да ци за раз вр та ње. По сту пак раз вр та ња ма шин ским 
раз вр та чи ма.

10. НА РЕЦ КИ ВА ЊЕ НА СТРУ ГУ (2)

Вр сте на рец ки ва ња и ала ти. По сту пак на рец ки ва ња и ала ти. 
По сту пак на рец ки ва ња на уни вер зал ном стру гу.

11. ИЗ РА ДА НА ВО ЈА НА СТРУ ГУ (6)

Из ра да на во ја на стру гу по мо ћу уре зни ка и на ре зни це. Из ра
да тра пе зног и ме трич ног на во ја но жем. Из ра да на во ја са два и ви
ше по че та ка.

12. ОБ РА ДА ЕКС ЦЕН ТА РА НА СТРУ ГУ (3)

Од ре ђи ва ње ве ли чи не под ме та ча за тре ћу че љуст при об
ра ди екс цен тра. По сту пак урав но те же на обрат ка при об ра ди на 
план ској пло чи. Об ра да ек цен трич них обра да ка при чвр шће них на 
план ској пло чи са ви ше зах те ва. На чин кон тро ле екс цен тра.

13. ОБ РА ДА КУ ГЛЕ НА УНИ ВЕР ЗАЛ НОМ СТРУ ГУ (3)

По сту пак из ра де ку гле руч но, по мо ћу по себ ног при бо ра.

14. ОБ РА ДА КО НУ СНИХ ПО ВР ШИ НА (6)

Ме то де стру га ња ко ну сних по вр ши на: за кре та њем ма лог – 
уз ду жног кли за ча; по ме ра њем ко њи ћа из осе глав ног вре те на стру
га. Из бор ши ља ка за об ра ду ко ну са из ми ца њем ко њи ћа.

Уре ђа ји за ко пи ра ње и об ра да ко ну сних по вр ши на ко пи ра
њем. Об ра да кра ћих ко ну са усе ца њем. Ме ре ње и кон тро ла ко ну са. 
Стру га ње уну тра шњих ко ну са.

15. ОБ РА ДА ПРИ МЕ НОМ ЛИ НЕ ТЕ (2)

Стру га ње у ста бил ној ли не ти: уз ду жна и че о на об ра да, усе ца
ње и оста ле об ра де у ли не ти.

16. ОБ РА ДА НА ПЛАН СКОЈ ПЛО ЧИ (4)

Стру га ње обрат ка на план ској пло чи: на чин при хва та ња, при
чвр шћи ва ње и цен три ра ње обрат ка. Из бор ре зног, мер ног и кон
трол ног ала та. Ме ре ње и кон тро ли са ње.

17. ОБ РА ДА НА РЕ ВОЛ ВЕР СТРУ ГУ (3)

При пре ма ре вол вер стру га за рад и прин цип ра да на ње му.

III РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 96 ча со ва го ди шње)

1. УВОД (3)

Зна чај и за да так тех но ло ги је об ра де на НУ стру го ви ма. НУ 
стру го ви, по ја ва, раз вој, ка рак те ри сти ке, пред но сти и не до ста ци.

2. ТЕХ НО ЛО ШКИ ПО СТУП ЦИ – СУ ШТИ НА И ЗНА ЧАЈ (17)

Припремци за рад на НУ струговима (3)
Кри те ри јум за из бор вр сте при пре ма ка. 
Прет ход на об ра да при пре ма ка. 
По да ци за ма шин ску об ра ду и ути цај ни фак то ри.
Базе и базирање на НУ струговима (3)
Вр сте ба за и на чин ба зи ра ња. 
При ме ри ба зи ра ња гра ни че њем.
Тачност обраде на НУ струговима (2)
До зво ље но од сту па ње у про це су об ра де ра ди обез бе ђе ња ис

прав не функ ци је про из во да.
До зво ље на од сту па ња ди мен зи ја, ге о ме триј ског об ли ка и ква

ли те та об ра ђе не по вр ши не.
Режими рада на НУ струговима (3)
Број обр та ја рад ног пред ме та, по мак ала та.
Ду би на ре за ња – про ла за.
Техничко-технолошка документација за рад на НУ стругу (6)
Ра ди о нич ки цр теж (ко ти ра ње при ла го ђе но за рад на НУ стру гу).
Опе ра ци о ни лист (опе ра ци ја, за хват, про лаз).
План ала та (ала ти за рад на НУ стру гу).
План сте за ња (сим бо ли и на чин сте за ња) – спе ци фич но сти 

сте за ња на НУ стру го ви ма.
План об ра де (упо зна ва ње са пла ном пу та ње ала та).
Про грам ски лист (са др жај).

3. РУЧ НО ПРО ГРА МИ РА ЊЕ (12)

Осно ве про гра ми ра ња, си сте ми ко ди ра ња, ко ор ди нат ни си
сте ми, ка рак те ри стич не тач ке об рад ног си сте ма.

Струк ту ра из ра де про гра ма, но си о ци ин фор ма ци ја, упра
вљач ка је ди ни ца.



На чин уно ше ња про гра ма, руч ни и ауто мат ски на чин ра да, 
ди јаг но сти ка ра да (алар ми).

4. ТЕХ НО ЛО ШКЕ ФУНК ЦИ ЈЕ (12)

Функ ци је ис пи ти ва ња и укљу чи ва ња, стоп функ ци је, функ ци
је за ко рек ци је ала та, оста ле функ ци је.

5. РАД НЕ – ГЛАВ НЕ ФУНК ЦИ ЈЕ НУ СТРУ ГО ВА (49)

Функ ци је за де фи ни са ње си сте ма про гра ма.
Функ ци је за ус по ста вља ње ве зе из ме ђу нул те тач ке рад ног 

пред ме та и старт не тач ке ала та.
Функ ци је за де фи ни са ње на чи на кре та ња, функ ци је за де фи

ни са ње мо да по ма ка.
Оста ле функ ци је.

6. ОДР ЖА ВА ЊЕ НУ СТРУ ГО ВА (3)

Чи шће ње и под ма зи ва ње НУ стру го ва.

НА ЧИН ИЗ ВР ША ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

За оства ри ва ње на ста ве пред ме та тех но ло ги ја обра зов ног 
про фи ла по треб но је ука за ти на зна чај и пер спек ти ву тех нич ко
тех но ло шког раз во ја сред ста ва ра да. Тре ба обра ти ти па жњу на 
зна чај тех но ло ги је об ра де на НУ ма ши на ма (а на ро чи то на стру го
ви ма). Ука за ти на не до стат ке у пред но сти ну ме рич ког упра вља ња.

На став ник мо ра обра ти ти на ро чи то па жњу на кон струк ци о не 
ка рак те ри сти ке стру го ва, њи хо ву функ ци ју и те о риј ске осно ве об
ра де, кла сич ну об ра ду и об ра ду на НУ стру го ви ма.

Уче ни ци мо ра ју сте ћи зна ње о кон струк ци о ним и ге о ме триј
ским ка рак те ри сти ка ма ала та за стру га ње, ње го вом по ста вља њу, 
цен три ра њу и сте за њу и спе ци фич но сти ма ових ка рак те ри сти ка за 
НУ стру го ве.

За оства ри ва ње про гра ма тех но ло ги ја обра зов ног про фи ла 
по треб на је ко ре ла ци ја са прак тич ном на ста вом, тех но ло ги јом об
ра де, тех нич ком кон тро лом.

Да би уче ни ци сте кли зна ња за са мо стал но ко ри шће ње тех
нич ке до ку мен та ци је, за из бор оп ти мал ног ре жи ма об ра де по треб
не су спе ци ја ли зо ва не учи о ни це, ра ди о ни це и дру га сред ства.

На став ник се мо ра упо зна ти са си сте мом ква ли те та, а за тим 
са стан дар дом ЈУС 18О 9000. На став ник мо ра пра ти ти до стиг ну ћа 
из обла сти ну ме рич ког упра вља ња.

У оства ри ва њу про гра ма по треб но је ко ри сти ти тех нич ко
тех но ло шку до ку мен та ци ју, ка та ло ге. Без збир ке очи глед них сред
ста ва (на ро чи то узо ра ка, мо де ла, ори ги нал них де ло ва) не мо же се 
за ми сли ти оства ри ва ње ци ља и за дат ка овог про гра ма. Мно ге ме
тод ске је ди ни це при об ра ди тре ба да се утвр де и у са мој школ ској 
ра ди о ни ци или у пред у зе ћу и та ко на нај о чи глед ни ји на чин по ве жу 
са прак сом.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ прак тич не на ста ве је сти ца ње зна ња, рад них ве шти на 
и на ви ка по треб них за оба вља ње по сло ва и са мо ста лан из вр ши
лач ки рад у окви ру обра зов ног про фи ла и оспо со бља ва ње за бр зо 
укљу чи ва ње у про цес кон крет не про из вод не тех но ло ги је.

Задаци прак тич не на ста ве су:
– овла да ва ње тех но ло шким по ступ ци ма стру га ња, ру ко ва ње 

кла сич ним и НУ стру го ви ма, њи хо вим по де ша ва њем и одр жа ва њем;
– оспо со бља ва ње за пра вил ну упо тре бу стру гар ског ала та и 

при бо ра, ра ци о нал но и еко но мич но ко ри шће ње сред ста ва за рад уз 
са гле да ва ње њи хо ве ма те ри јал не вред но сти и ве ка тра ја ња;

– при ме на зна ња о пра вил ном из бо ру ма те ри ја ла за из ра ду 
про из во да и оспо со бља ва ње за ње го во ра ци о нал но ко ри шће ње и 
сма ње ње от па да;

– сти ца ње прак тич них зна ња и уме ња у ме ре њу и кон тро ли
са њу де ло ва у про це су ра да и оства ри ва њу ква ли те та про из во да;

– сти ца ње зна ња и на ви ка за пра вил но ко ри шће ње сред ста ва 
за шти те на ра ду.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

II РАЗРЕД 
(11 ча со ва не дељ но, 396 го ди шње + 30 ча со ва у бло ку)

1. УВОД (2)

Упо зна ва ње про гра ма, струч не ли те ра ту ре и зах те ва рад ног 
под руч ја ме та ло стру га ра. Упо зна ва ње ме та ло стру гар ске ра ди о
ни це и рад них ме ста. За ду жи ва ње ма ши ном, ала том и при бо ром. 
Рад на и тех но ло шка ди сци пли на. Упо зна ва ње ме ра и сред ста ва за
шти те на ра ду. Чи шће ње и одр жа ва ње рад ног ме ста. Пра вил ник о 
кућ ном ре ду.

2. УПО ЗНА ВА ЊЕ СТРУ ГА (16)

Упо зна ва ње де ло ва стру га. По ста вља ње, цен три ра ње и сте
за ње обрат ка. Ру ко ва ње ко ман да ма. По ста вља ње но жа и др жа ча и 
по де ша ва ње. Руч но и ме ха нич ко по ме ра ње но са ча ала та, про ме на 
бро је ва обр та ја и сме ра обр та ња. Очи та ва ње ве ли чи не по ме ра ња 
на мер ном до бо шу.

3. ЦЕН ТРИ РА ЊЕ ОБРАТ КА И ПО СТА ВЉА ЊЕ РЕ ЗНИХ  
АЛА ТА (36)

Цен три ра ње обрат ка по мо ћу шиљ ка, игле и ком па ра тер са та, 
при чвр шћи ва ње по мо ћу не за ви сно по мер љи вих че љу сти или по
мо ћу сте зних ша па са за врт њи ма, при ме на од го ва ра ју ћих мер них, 
ре зних и кон трол них ала та.

По ста вља ње ре зних ала та (у од го ва ра ју ћу гла ву), по ре до сле
ду об рад них опе ра ци ја.

4. УСЛУ ЖНО И ЧЕ О НО СТРУ ГА ЊЕ (48)

Из бор основ них еле ме на та ре жи ма об ра де. При пре ма ма ши
не. Уз ду жно спољ но и че о но стру га ње при ме ном мер ног и кон
трол ног ала та.

5. СТЕ ПЕ НА СТО СТРУ ГА ЊЕ, УСЕ ЦА ЊЕ ЖЛЕ БО ВА  
И ОД СЕ ЦА ЊЕ(108)

Стру га ње сте пе на стих обра да ка ши ља стим но жем и но жем за 
усе ца ње под углом од 90°. Од се ца ње на стру гу. Оштре ње но жа за 
уз ду жно стру га ње, усе ца ње и од се ца ње. Усе ца ње жле бо ва раз ли
чи тих об ли ка. Ме ре ње по моћ ним ме ри лом и ду би но ме ром.

6. БУ ШЕ ЊЕ И ЗА БУ ШИ ВА ЊЕ (42)

При пре ма стру га, уре ђа ја и ала та за бу ше ње, за бу ши ва ње и 
упу шта ње. Бу ше ње ру па спи рал ним бур ги ја ма са ци лин дрич ном и 
ко нич ном др шком. За бу ши ва ње сре ди шних гне зда. Ци лин дрич но 
и ко ну сно упу шта ње.

7. ОБ РА ДА УНУ ТРА ШЊИХ ПО ВР ШИ НА (42)

Стру га ње отво ра. Усе ца ње уну тра шњих жле бо ва, ме ре ње и 
кон тро ла. По ста вља ње и цен три ра ње но жа и стру га ње ру па. По
сту пак цен три ра ња обрат ка не пра вил ног об ли ка. Стру га ње ру па 
пре ма че пу то ле ран ци је (0,1 – 0,2 mm). Усе ца ње уну тра шњих жле
бо ва ра зних про фи ла, ме ре ње и кон тро ла. Стру га ње екс цен трич
них ру па.

8. УПУ ШТА ЊЕ И РАЗ ВР ТА ЊЕ (30)

Ци лин дрич но и ко нич но упу шта ње. Раз вр та ње ма шин ским 
раз вр та чи ма. Оштре ње бур ги ја и бу ше ње обрат ка.

9. СТРУ ГА ЊЕ ИЗ МЕ ЂУ ШИ ЉА КА 

10. НА РЕЦ КИ ВА ЊЕ (6)

При ме на по ступ ка на рец ки ва ња. Упо тре ба ала та за на рец ки
ва ње. Из бор ре жи ма об ра де.



11. ИЗ РА ДА НА ВО ЈА (60)

Ре за ње на во ја на ре зни ца ма и уре зни ца ма, пра вил ним во ђе
њем. Ре за ње на во ја на стру гу но жем са и без из ла зног жле ба за 
нож. Ме ре ње и кон тро ли са ње.

12. УПО ТРЕ БА ЛИ НЕ ТЕ (18)

Стру га ње у ста бил ној ли не ти – спо ља шња и уну тра шња уз ду
жна об ра да и об ра да че о них по вр ши на. Стру га ње вит ких обра да ка 
при ме ном шиљ ка и по крет не ли не те.

13. ОБ РА ДА НА ПЛАН СКОЈ ПЛО ЧИ (18)

По сту пак урав но те же ња обрат ка при об ра ди на план ској пло
чи. Об ра да екс цен трич них обра да ка са ви ше за хва та. Кон тро ла 
екс цен тра по мо ћу ком па ра те ра и по мич ног ме ри ла.

III РАЗРЕД 
(14 ча со ва не дељ но, 448 го ди шње + 60 ча со ва у бло ку)

1. ИЗ РА ДА КУ ГЛЕ (28)

Об ра да за о бље ња (ку гле) сло бод но руч ним по ме ра њем но са ча 
ала та (де мон стра ци ја кре та ња ру ку).

2. ОБ РА ДА КО НУ СА (56)

При пре ма стру га, уре ђа ја и ала та за из ра ду ко ну са. Стру га ње 
ко ну са за о кре та њем ма лог кли за ча, из ми ца њем ко њи ћа и при ме
ном ко пир ног уре ђа ја. Кон тро ла ко ну са кон трол ни ком, угло ме ром 
и ша бло ном.

3. ИЗ РА ДА НА ВО ЈА (56)

Из ра да тра пе зног и ме трич ног на во ја но жем. Из ра да на во ја 
са два и ви ше по че та ка. Ме ре ње и кон тро ли са ње ко ра ка че шљем за 
на вој и сред њег преч ни ка уз при ме ну ми кро ме тра, или при ме ном 
кон трол ни ка за на вој.

4. ОБРАДА СТРУ ГА ЊЕМ НА НУ ОБ РАД НИМ СИ СТЕ МИ МА (7)

По де ла НУ стру го ва, глав ни де ло ви.
По гон ски Си сте ми за глав но и по моћ но кре та ње.
Мер ни си сте ми.

5. УПРА ВЉАЧ КА ЈЕ ДИ НИ ЦА (14)

Упо зна ва ње са та ста ту ром упра вљач ке је ди ни це. Ме то до ло
ги ја уно ше ња про гра ма и ко рек ци је пре ко та ста ту ре и оста лих но
си о ца про гра ма.

Алар ми.

6. УПРА ВЉА ЊЕ МА ШИ НОМ У РУЧ НОМ РЕ ЖИ МУ РА ДА (28)

По ме ра ње но са ча ала та у руч ном ре жи му ра да у прав цу по је
ди них оса до уна пред за да тих вред но сти.

Ре гу ли са ње бро ја обр та ја, по сма ка, из ме на ала та, укљу чи ва
ње и ис кљу чи ва ње рас хлад них сред ста ва.

По ста вља ње ре зног ала та у но сач ала та.
По ста вља ње нул те и старт не тач ке.
Спо ља шње уз ду жно и по преч но стру га ње ци лин дрич них, 

сте пе на стих по вр ши на у руч ном ре жи му ра да до уна пред за да тих 
вред но сти.

7. ПРИ ПРЕ МА АЛА ТА ЗА НУ СТРУ ГА ЊЕ (70)

Пред на ме шта ње ала та ван ма ши на и де фи ни са ње ко рек ци је 
ала та.

Пред на ме шта ње ала та на ма ши ни.
Уно ше ње ко рек ци је у упра вљач ку је ди ни цу и но си о це ин фор

ма ци ја.
Ком пен за ци ја ра ди ју са вр ха оштри це ре зног ала та и уно ше ње 

ње не вред но сти у упра вљач ку је ди ни цу.

8. СПО ЉА ШЊЕ И УНУ ТРА ШЊЕ СТРУ ГА ЊЕ (182)

Спо ља шње и уну тра шње по преч но и уз ду жно стру га ње ци
лин дрич них, сте пе на стих и ко нич них по вр ши на са ра ди ју си ма.

Из ра да спо ља шњег и уну тра шњег на во ја.
Усе ца ње, за бу ши ва ње и бу ше ње на НУ стру го ви ма.
По де ша ва ње ала та по преч ни ку и ви си ни са очи та ва њем ко

рек ци је.
Те сти ра ње про гра ма (про ве ра пу та ње ала та, си му ла ци јом, 

пло те ром, ра дом на пра зно).
Из ра да рад ног пред ме та, ме ре ње и кон тро ли са ње.
Уно ше ње ком пен за ци је ра ди ју са вр хом оштри це ре зног ала та.

9. ОТ КЛА ЊА ЊЕ ЗА ЗО РА КОД ПО МОЋ НИХ КРЕ ТА ЊА (7)

На чин ме ре ња за зо ра.
Уно ше ње из ме ре них ве ли чи на за зо ра у упра вљач ку је ди ни цу.

10. НА СТА ВА У БЛО КУ (60)

Рад на НУ стру го ви ма пре ма усло ви ма и зах те ви ма те ку ће 
про из вод ње пред у зе ћа.

Образовни профил: МЕ ТА ЛО ГЛО ДАЧ НУ МЕ РИЧ КИ 
УПРА ВЉА НИХ МА ШИ НА

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та тех но ло ги ја обра зов ног про фи ла је 
сти ца ње струч ноте о риј ских зна ња по треб них за успе шно схва та
ње тех но ло шког про це са и тех но ло шких за ко ни то сти при ме њи вих 
у не по сред ном из вр ши лач ком ра ду у до ме ну обра зов ног про фи ла 
ме та ло гло дач НУ ма ши на. Они пред ста вља ју пред у слов за бо ље 
раз у ме ва ње и осми шље ност прак тич ног ра да и успе шни је сти ца ње 
рад не оспо со бље но сти уче ни ка.

Задаци на ста ве пред ме та тех но ло ги ја обра зов ног про фи ла су:
– сти ца ње зна ња о кон струк ци о ним ка рак те ри сти ка ма гло да

ли це, њи хо вој функ ци ји и те о риј ским осно ва ма об ра де, кла сич ној 
об ра ди и об ра ди на НУ гло да ли ца ма;

– сти ца ње зна ња о кон струк ци о ним и ге о ме триј ским ка рак те
ри сти ка ма ала та за гло да ње, ње го вом по ста вља њу, цен три ра њу и 
сте за њу и спе ци фич но сти ма ових ка рак те ри сти ка за НУ гло да ли це;

– сти ца ње зна ња и оспо со бља ва ње за са мо стал но ко ри шће
ње тех нич ке до ку мен та ци је, за из бор оп ти мал ног ре жи ма об ра де, 
при ме ну стан дар да и спе ци јал них ала та.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

II РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

1. УВОД (1)

До мен по сло ва и за да та ка у окви ру обра зов ног про фи ла. Зна
чај и пер спек ти ве тех нич котех но ло шког раз во ја сред ста ва ра да.

2. ГЛО ДА ЛИ ЦЕ И ОСНОВ НИ ПРИН ЦИ ПИ ГЛО ДА ЊА (6)

Основ ни прин ци пи об ра де гло да њем и фак то ри ре жи ма об
ра де.

Вр сте гло да ли ца и њи хо ве ка рак те ри сти ке. Уни вер зал на гло
да ли ца. Кон струк ци о не ка рак те ри сти ке, основ ни де ло ви и њи хо ва 
функ ци ја. До дат ни уре ђа ји.

3. УПО ЗНА ВА ЊЕ ТЕХ НО ЛО ШКЕ ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈЕ (10)

Уло га тех но ло шке до ку мен та ци је у про це су про из вод ње и 
ње на на ме на. Тех но ло шка до ку мен та ци ја: опе ра ци о ни лист, ин
струк тив ни лист, рад ни на лог, рад на ли ста, тре бо ва ње, про прат
ни ца, пре дат ни ца, от прем ни ца, на руџ бе ни ца, из ве штај кон тро ле и 
знач ка ма те ри ја ла. Из ра да тех но ло шког по ступ ка.



4. АЛА ТИ ЗА ГЛО ДА ЊЕ (6)

Вр сте и по де ла гло да ла пре ма по ступ ку из ра де, на чи ну сте за
ња и об ли ку. Ма те ри јал за из ра ду гло да ла. Са мо ста лан из бор гло
да ла пре ма зах те ви ма обрат ка. Ви зу ел на оце на ис прав но сти гло да
ла. По сту пак оштре ња гло да ла. Хла ђе ње гло да ла.

5. ОБ РА ДА РАВ НИХ ПО ВР ШИ НА (3)

Про у ча ва ње цр те жа, кон тро ли са ње ме ра при прем ка и од ре
ђи ва ње ба зних по вр ши на. Ме то да по ста вља ња и сте за ња обрат ка и 
ре зног ала та. Об ра да че лом и оби мом гло да ла. Об ра да че о новаљ
ка стим гло да ли ма и ре зним гла ва ма са про мен љи вим зу би ма.

6. ОБ РА ДА ПОД УГЛОМ (3)

Гло да ње јед но стра ним и дво стра ним уга о ним гло да ли ма.
Гло да ње за о кре та њем обрат ка ди рект но на сто лу гло да ли це, 

за о кре та њем сто ла, сте зног ала та, окрет них сте га, спе ци јал них 
ала та, по де о ног апа ра та и из ми ца њем сто ла. Од ре ђи ва ње угла гло
да ња код рав них и окру глих обра да ка. По ста вља ње и цен три ра ње 
обрат ка при ме ном угло ме ра, ком па ра то ра и за о кре та њем по де о ног 
апа ра та. Из ра да при зма тич них кли за ча и во ђи ца у об ли ку ла сти ног 
ре па (кон тро ла пре ко ваљ чи ћа). Гло да ње фуд не по вр ши не гло да ла 
са јед но стра ним и дво стра ним уга о ним гло да лом. Об ра да по вр ши
на са ви ше раз ли чи тих угло ва.

7. ПО ДЕ О НИ АПА РАТ (10)

Вр сте, на чин ра да и при ме на по де о них апа ра та. По ста вља
ње и цен три ра ње по де о ног апа ра та. Гло да ње при ме ном ди рект ног 
де ље ња. Про ра чун јед но стру ке по де ле. Про ра чун ди фе рен ци јал не 
по де ле. По сту пак по де ша ва ња по де о ног апа ра та и зуп ча ни ка за ди
фе рен ци јал ну по де лу. Пра вил но ру ко ва ње и от кла ња ње мо гу ћих 
гре ша ка при ли ком из во ђе ња по де ле. Гло да ње обра да ка при ме ном 
по де о ног апа ра та.

8. ОБ РА ДА ОТВО РА НА ГЛО ДА ЛИ ЦИ (4)

Оп шти пој мо ви бу ше ња на гло да ли ци. По ступ ци бу ше ња на 
гло да ли ци. При пре ма и по ста вља ње ала та и обрат ка. Бу ше ње и за
бу ши ва ње. Бу ше ње не то ле ри са них и то ле ри са них отво ра. Бу ше ње 
и упу шта ње отво ра под углом. Из ра да отво ра са екс цен тар гла вом. 
Исе ца ње отво ра код та њих обра да ка (ли мо ва). Из бор ре жи ма об ра
де код бу ше ња.

9. ИЗ РА ДА ЖЛЕ БО ВА (5)

Вр сте и об ли ци жле бо ва. По ста вља ње и цен три ра ње обрат ка 
(од стра њи ва ње ра ди јал них и ак си јал них уда ра). Из бор ре зног ала
та за жле бо ве. Из ра да спољ них и уну тра шњих жле бо ва на рав ном 
и окру глом обрат ку. Из ра да уну тра шњих жле бо ва за клин. Из ра да 
жле бо ва на вра ти лу про фил ним гло да лом и ком би на ци јом пло ча
стих и те сте ра стих гло да ла на УХГ. Из ра да раз ли чи тих жле бо ва са 
вре те на стим и пло ча стим гло да ли ма.

10. ИЗ РА ДА ЗА ВОЈ НИХ ЖЛЕ БО ВА (6)

Про ра чун про мен љи вих ве ли чи на за вој ни це. При пре ма гло
да ли це и по де о ног апа ра та за гло да ње за вој ни це. Из бор ре жи ма 
об ра де. Из ра да за вој ни це са јед ним или ви ше по че та ка, са ко ту ра
стим, леп ти ра стим и дру гим гло да ли ма.

11. ИЗ РА ДА ОЗУ БЉЕ ЊА (10)

При пре ма за из ра ду ци лин дрич них зуп ча ни ка са пра вим зу
би ма на УХГ. Из бор мо ду ла и гло да ла (пло ча сто, мо дул но гло да
ло). По сту пак цен три ра ња обрат ка и до во ђе ње осе обрат ка у осу 
ре зног ала та. Из ра да лан ча ни ка и зуп ча сте ле стве. Из ра да зуп ча
ни ка са ко сим и за вој ним зу би ма.

Озу бље ње ко нач них зуп ча ни ка са пра вим зу би ма. Из ра да пу
жа, пу ног точ ка и кан џа стих спој ки. Из ра да на во ја, Ар хи ме до ве 
спи ра ле и бре га сте пло че на уни вер зал ној хо ри зон тал ној гло да ли
ци. По сту пак по ста вља ња про мен љи вих зуп ча ни ка и гло да ла. Ре
жим об ра де.

12. ИЗ РА ДА ДЕ ЛО ВА СА ВИ ШЕ ОПЕ РА ЦИ ЈА (6)

Из бор сте зног, ре зног и мер ног ала та, ре жи ма об ра де и ба
зних по вр ши на. Из ра да ма шин ских де ло ва са две и ви ше опе ра ци
ја. Из ра да при хват них ала та за стру га ње, гло да ње, бу ше ње, ли ве ње 
и ала та за об ра ду де фор ма ци јом. Из ра да ре зних ала та.

13. СЛОГ ГЛО ДА ЛА (2)

По ста вља ње сло га гло да ла на ду гач ко вра ти ло за то ле ри са не 
ме ре. По ста вља ње сте зног ала та и обрат ка. Об ра да ви ше по вр ши
на са јед ним или ви ше про ла за.

III РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 96 ча со ва го ди шње)

1. УВОД (3)

Зна чај и за да так тех но ло ги је об ра де на НУ гло да ли ца ма. НУ 
гло да ли це, по ја ва, раз вој, ка рак те ри сти ке, пред но сти и не до ста ци.

2. ТЕХ НО ЛО ШКИ ПО СТУП ЦИ – СУ ШТИ НА И ЗНА ЧАЈ (17)

Припремци за рад на НУ глодалицама (3)
Кри те ри јум за из бор вр сте при прем ка. Прет ход на об ра да 

при прем ка. По да ци за ма шин ску об ра ду и ути цај ни фак то ри.
Базе и базирање на НУ глодалицама (3)
Вр сте ба за и на чин ба зи ра ња. 
При ме ри ба зи ра ња гра ни че њем.
Тачност обраде на НУ глодалицама (2)
До зво ље но од сту па ње у про це су об ра де ра ди обез бе ђе ња ис

прав не функ ци је про из во да.
До зво ље на од сту па ња ди мен зи ја, ге о ме триј ског об ли ка и ква

ли те та об ра ђе не по вр ши не.
Режими рада на НУ глодалицама (3)
Број обр та ја рад ног пред ме та, по мак ала та.
Ду би на ре за ња – про ла за.
Техничко-технолошка документација за рад на НУ глодалици (6)
Ра ди о нич ки цр теж (ко ти ра ње при ла го ђе но за рад на НУ гло

да ли ци).
Опе ра ци о ни лист (опе ра ци ја, за хват, про лаз).
План ала та (ала ти за рад на НУ гло да ли ци).
План сте за ња (сим бо ли и на чин сте за ња) – спе ци фич но сти 

сте за ња на НУ гло да ли ци.
План об ра де (упо зна ва ње са пла ном пу та ње ала та).
Про грам ски лист (са др жај).

3. РУЧ НО ПРО ГРА МИ РА ЊЕ (12)

Осно ве про гра ми ра ња, си сте ми ко ди ра ња, ко ор ди нат ни си
сте ми, ка рак те ри стич не тач ке об рад ног си сте ма.

Струк ту ра из ра де про гра ма, но си о ци ин фор ма ци ја, упра
вљач ка је ди ни ца.

На чин уно ше ња про гра ма, руч ни и ауто мат ски на чин ра да, 
ди јаг но сти ка ра да (алар ми).

4. ТЕХ НО ЛО ШКЕ ФУНК ЦИ ЈЕ (12)

Функ ци је ис пи ти ва ња и укљу чи ва ња, стоп функ ци је, функ ци
је за ко рек ци је ала та, оста ле функ ци је.

5. РАД НЕ – ГЛАВ НЕ ФУНК ЦИ ЈЕ НУ ГЛО ДА ЛИ ЦА (49)

Функ ци је за де фи ни са ње си сте ма про гра ма.
Функ ци је за ус по ста вља ње ве зе из ме ђу нул те тач ке рад ног 

пред ме та и старт не тач ке ала та.
Функ ци је за де фи ни са ње на чи на кре та ња, функ ци је за де фи

ни са ње мо да по ма ка.
Оста ле функ ци је.

6. ОДР ЖА ВА ЊЕ НУ ГЛО ДА ЛИ ЦА (3)

Чи шће ње и под ма зи ва ње НУ стру го ва.



НА ЧИН ИЗ ВР ША ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

За оства ри ва ње на ста ве пред ме та тех но ло ги ја обра зов ног 
про фи ла по треб но је ука за ти на зна чај и пер спек ти ву тех нич ко
тех но ло шког раз во ја сред ста ва ра да. Тре ба обра ти ти па жњу на зна
чај тех но ло ги је об ра де на НУ ма ши на ма (а на ро чи то на гло да ли
ца ма). Ука за ти на не до стат ке у пред но сти ну ме рич ког упра вља ња.

На став ник мо ра обра ти ти на ро чи то па жњу на кон струк ци о
не ка рак те ри сти ке гло да ли ца, њи хо ву функ ци ју и те о риј ске осно ве 
об ра де, кла сич ну об ра ду и об ра ду на НУ гло да ли ца ма.

Уче ни ци мо ра ју сте ћи зна ње о кон струк ци о ним и ге о ме триј
ским ка рак те ри сти ка ма ала та за стру га ње, ње го вом по ста вља њу, 
цен три ра њу и сте за њу и спе ци фич но сти ма ових ка рак те ри сти ка за 
НУ гло да ли ца ма.

За оства ри ва ње про гра ма тех но ло ги ја обра зов ног про фи ла 
по треб на је ко ре ла ци ја са прак тич ном на ста вом, тех но ло ги јом об
ра де, тех нич ком кон тро лом.

Да би уче ни ци сте кли зна ња за са мо стал но ко ри шће ње тех
нич ке до ку мен та ци је, за из бор оп ти мал ног ре жи ма об ра де по треб
не су спе ци ја ли зо ва не учи о ни це, ра ди о ни це и дру га сред ства.

На став ник се мо ра упо зна ти са си сте мом ква ли те та, а за тим 
са стан дар дом.

На став ник мо ра пра ти ти до стиг ну ћа из обла сти ну ме рич ког 
упра вља ња.

У оства ри ва њу про гра ма по треб но је ко ри сти ти тех нич ко
тех но ло шку до ку мен та ци ју, ка та ло ге. Без збир ке очи глед них сред
ста ва (на ро чи то узо ра ка, мо де ла, ори ги нал них де ло ва) не мо же се 
за ми сли ти оства ри ва ње ци ља и за дат ка овог про гра ма. Мно ге ме
тод ске је ди ни це при об ра ди тре ба да се утвр де и у са мој школ ској 
ра ди о ни ци или у пред у зе ћу и та ко на нај о чи глед ни ји на чин по ве жу 
са прак сом.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ прак тич не на ста ве је сти ца ње зна ња, рад них ве шти на 
и на ви ка по треб них за оба вља ње по сло ва и са мо ста лан из вр ши
лач ки рад у окви ру обра зов ног про фи ла и оспо со бља ва ње за бр зо 
укљу чи ва ње у про цес кон крет не про из вод не тех но ло ги је.

Задаци прак тич не на ста ве су:
– овла да ва ње тех но ло шким по ступ ци ма гло да ња, ру ко ва њем 

гло да ли ца ма, њи хо вим по де ша ва њем и одр жа ва њем;
– оспо со бља ва ње за пра вил ну упо тре бу гло дач ког ала та и 

при бо ра, ра ци о нал но и еко но мич но ко ри шће ње сред ста ва за рад уз 
са гле да ва ње њи хо ве ма те ри јал не вред но сти и ве ка тра ја ња;

– при ме на зна ња о пра вил ном из бо ру ма те ри јал за из ра ду 
про из во да и оспо со бља ва ње за ње го во ра ци о нал но ко ри шће ње и 
сма ње ње от па да;

– сти ца ње прак тич них зна ња и уме ња у ме ре њу и кон тро ли
са њу де ло ва у про це су ра да и оства ри ва њу ква ли те та про из во да;

– сти ца ње зна ња и на ви ка за пра вил но ко ри шће ње сред ста ва 
за шти те на ра ду.

II РАЗРЕД 
(11 ча со ва не дељ но, 396 ча са го ди шње+ 30 ча со ва у бло ку)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (2)

Упо зна ва ње про гра ма, струч не ли те ра ту ре и зах те ва рад ног 
под руч ја ме та ло гло да ча. Упо зна ва ње ме та ло гло дач ке ра ди о ни це и 
рад них ме ста. За ду жи ва ње ма ши ном, ала том и при бо ром. Рад на и 
тех но ло шка ди сци пли на. Упо зна ва ње ме ра и сред ста ва за шти те на 
ра ду. Чи шће ње и одр жа ва ње рад ног ме ста. Пра вил ник о кућ ном ре ду.

2. УПО ЗНА ВА ЊЕ ГЛО ДА ЛИ ЦЕ (16)

Упо зна ва ње де ло ва гло да ли це. По ста вља ње, цен три ра ње и 
сте за ње обрат ка. Ру ко ва ње ко ман да ма. По ста вља ње но жа у др жач 
и по де ша ва ње. Руч но и ме ха нич ко по ме ра ње рад ног сто ла, про ме на 
бро је ва обр та ја и по ма ка. Исто смер но и су прот но смер но гло да ње.

3. АЛА ТИ ЗА ГЛО ДА ЊЕ (18)

При пре ма ње и по ста вља ње сте зног и ре зног ала та на гло да
ли ци (цен три ра ње обрат ка и уре ђа ја). Из бор ре жи ма гло да ња и 
гло да ње у за ви сно сти од ма те ри ја ла обрат ка и ре зног ала та.

Са мо ста лан из бор ала та пре ма зах те ви ма обрат ка. Ви зу ел на 
оце на ис прав но сти ре зног ала та.

4. ПРИ ПРЕМ НИ РА ДО ВИ НА ХО РИ ЗОН ТАЛ НОЈ  
И ВЕР ТИ КАЛ НОЈ ГЛО ДА ЛИ ЦИ (12)

При пре ма ма ши не (по ста вља ње обрат ка и до дат них уре ђа
ја). Из бор и на чин по ста вља ња ре зног ала та. Про ве ра ра ди јал ног и 
ак си јал ног од сту па ња (уга о ност). Из бор тех но ло шке ба зе за ви ше 
опе ра ци ја пре ма ра ди о нич ком цр те жу.

5. ОБ РА ДА РАВ НИХ ПО ВР ШИ НА (60)

Об ра да рав них по вр ши на кљу на стим, че о новаљ ка стим и 
дру гим гло да ли ма. Фи но ћа ква ли те та об ра де.

По ста вља ње обрат ка на на чин ко ји од ре ђу је ис прав ност и па
ра лел ност об ра ђе не по вр ши не.

Ука зи ва ње на гре шке и њи хо во от кла ња ње.

6. ОБ РА ДА ПО ВР ШИ НА ПОД УГЛОМ (60)

По ста вља ње и цен три ра ње сте зног ала та. Из бор ре жи ма об
ра де. Из ра де при зма тич них кли за ча и во ђи ца у об ли ку ла сти ног 
ре па (кон тро ла пре ко ваљ чи ћа). Гло да ње груд не по вр ши не гло да
ла са јед но стра ним и дво стра ним уга о ним гло да лом, из бор ре жи ма 
и по ступ ка об ра де. Об ра да по вр ши на са ви ше раз ли чи тих угло ва, 
из бор ре жи ма и по ступ ка об ра де.

7. ПО ДЕ О НИ АПА РАТ (55)

По ста вља ње и цен три ра ње по де о ног апа ра та. Гло да ње при
ме ном ди рект ног де ље ња.

Про ра чун, на ме шта ње про сте по де ле и гло да ње. Про ра чун 
ди фе рен ци јал не по де ле, по ста вља ње про мен љи вих зуп ча ни ка 
и гло да ње. Гло да ње мно го у га о них обра да ка при ме ном по де о них 
апа ра та.

8. ОБ РА ДА ОТВО РА НА ГЛО ДА ЛИ ЦИ (36)

По ступ ци бу ше ња на гло да ли ци. Ре до след упо тре бе руч ног 
ала та за бу ше ње уже то ле ри са них отво ра. По ста вља ње и при пре ма 
рад ног об рад ка и ала та. Из ра да отво ра ма њих и ве ћих ди мен зи ја 
са про ла зом и без про ла за. Бу ше ње и упу шта ње отво ра под углом. 
Из бор ре жи ма об ра де при бу ше њу. Ме ре ње и кон тро ла отво ра.

9. ГЛО ДА ЊЕ ЗА ВОЈ НИ ЦЕ (42)

При пре ма ње гло да ли це за гло да ње за вој ни це. Гло да ње за вој
ни це са мо дул ним и леп ти ра стим гло да ли ма.

10. ИЗ РА ДА ЗУП ЧА НИ КА (60)

Из бор гло да ла за из ра ду зуп ча ни ка од ре ђе ног мо де ла и од ре
ђе ног бро ја зу ба. По ста вља ње, цен три ра ње и гло да ње ци лин дрич
ног зуп ча ни ка са пра вим зу би ма. Гло да ње зуп ча сте ле тве и спој ни
це. Гло да ње лан ча ни ка.

11. ГЛО ДА ЊЕ СТРУ ГАР СКИХ НО ЖЕ ВА (42)

По ста вља ње сте ге и вер ти кал не гла ве за гло да ње стру гар ских 
но же ва. Гло да ње жле бо ва на стру гар ским но же ви ма за твр де пло
чи це. Гло да ње и под гло да ва ње пло ча стих гло да ла са пра вим зу би
ма. Гло да ње леп ти ра стих гло да ла и уре зи ма.

12. ИЗ РА ДА АЛА ТА (23)

Из бор и по сту пак по ста вља ња гло да ла. Из бор ре жи ма и по
ступ ка об ра де. Из ра да ра зних де ло ва сте зних ала та и при бо ра. Ме
ре ње и кон тро ла из ра ђе них де ло ва.



III РАЗРЕД 
(14 ча со ва не дељ но, 448 ча со ва го ди шње + 60 ча со ва у бло ку)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. ИЗ РА ДА ОЗУ БЉЕ ЊА (60)

Од ре ђи ва ње основ них еле ме на та. По сту пак озу бље ња ци лин
дрич них зуп ча ни ка са пра вим, ко сим и за вој ним зу би ма. Озу бље
ње ко ну сних зуп ча ни ка са пра вим зу би ма. Из ра да пу жа, пу жног 
точ ка, лан ча ни ка, зуп ча сте ле тве и кан џа стих спој ки. Про ра чу ни и 
из ра да на во ја, Ар хи ме до ве спи ра ле и бре га сте пло че на уни вер зал
ној хо ри зон тал ној гло да ли ци. По сту пак по ста вља ња про мен љи вих 
зуп ча ни ка. Из бор ре жи ма об ра де при озу бље њу. Ме ре ње и кон тро
ла озу бље ња (ме ра пре ко зу ба).

2. РАД НА АЛАТ НОЈ ГЛО ДА ЛИ ЦИ (80)

Из ра да ма ње сло же них за да та ка за об ра ду де фор ма ци јом, ли
ве њем и пре се ца њем. Из ра да ма шин ских де ло ва код ко јих се мо же 
при ме ни ти ви ше гло да лач ких опе ра ци ја. Ме ре ње и кон тро ла из ра
ђе них ала та и ма шин ских де ло ва.

3. ОБ РА ДА ГЛО ДА ЊЕМ НА НУ ОБ РАД НИМ СИ СТЕ МИ МА (7)

По де ла НУ гло да ли ца, глав ни де ло ви.
По гон ски си сте ми за глав но и по моћ но кре та ње.
Мер ни си сте ми.

4. УПРА ВЉАЧ КА ЈЕ ДИ НИ ЦА (14)

Упо зна ва ње са та ста ту ром упра вљач ке је ди ни це.
Ме то до ло ги ја уно ше ња про гра ма и ко рек ци ја (пре ко та ста ту

ре и оста лих но си о ца про гра ма).
Алар ми.

5. УПРА ВЉА ЊЕ МА ШИ НОМ У РУЧ НОМ РЕ ЖИ МУ РА ДА (28)

По ме ра ње рад ног сто ла и глав ног рад ног вре те на у руч ном 
ре жи му ра да у прав цу по је ди них оса по уна пред за да тим вред но
сти ма.

По ста вља ње ре зног ала та у но сач ала та.
По ста вља ње нул те и старт не тач ке.
Гло да ње рав них по вр ши на, отво ре них, по лу о тво ре них и за

тво ре них жле бо ва у руч ном ре жи му ра да до уна пред за да тих вред
но сти.

6. ПРИ ПРЕ МА АЛА ТА ЗА НУ ГЛО ДА ЛИ ЦЕ (70)

Др жач ала та.
По ста вља ње ала та у ма га цин ала та
Пред на ме шта ње ала та на ма ши ни.
Уно ше ње ко рек ци ја у упра вљач ку је ди ни цу ма ши не и но си о

ци ин фор ма ци ја.
Ком пен за ци ја ра ди ју са ре зног ала та и уно ше ње ње не вред но

сти у упра вљач ку је ди ни цу.

7. ОБ РА ДА ГЛО ДА ЊЕМ (182)

Гло да ње рав них и ко сих по вр ши на.
Гло да ње отво ре них и за тво ре них жле бо ва.
Из ра да џе па.
Из ра да ра ди ју са.
Бу ше ње и раз вр та ње на НУ гло да ли ца ма.
Те сти ра ње про гра ма (про ве ра пу та ње, ала та си му ла ци јом, 

пло те ром, ра дом на пра зно.)

8. ОТ КЛА ЊА ЊЕ ЗА ЗО РА КОД ПО МОЋ НИХ КРЕ ТА ЊА (7)

На чин ме ре ња за зо ра.
Уно ше ње из ме ре них ве ли чи на за зо ра у упра вљач ку је ди ни цу.
По ступ ци бу ше ња на гло да ли ци. Ре до след упо тре бе руч ног 

ала та за бу ше ње уже то ле ри са них отво ра. По ста вља ње и при пре ма 

рад ног обрат ка и ала та. Из ра да отво ра ма њих и ве ћих ди мен зи ја 
са про ла зом и без про ла за. Бу ше ње и упу шта ње отво ра под углом. 
Из ра да отво ра са екс цен тар гла вом. Исе ца ње отво ра код та њих 
обра да ка (ли мо ва). Из бор ре жи ма об ра де при бу ше њу. Ме ре ње и 
кон тро ла отво ра.

11. НА СТА ВА У БЛО КУ (60)

Рад на раз ли чи тим вр ста ма гло дач ке об ра де у усло ви ма те ку
ће тех но ло ги је пред у зе ћа.

Образовни профил: АЛАТ НИ ЧАР 

ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА ГРУПЕ

Оде ље ње се де ли на две гру пе (од 12 до 16 уче ни ка у гру пи) 
при ре а ли за ци ји ве жби из сле де ћих пред ме та:

Ра чу нар ство и ин фор ма ти ка;
Тех нич ко цр та ње;
Прак тич на на ста ва у пр вом раз ре ду.
Оде ље ње се де ли на три гру пе (од 8 до 12 уче ни ка у гру пи) 

при ре а ли за ци ји на ста ве сле де ћих пред ме та:
Тех но ло шки по ступ ци у дру гом и тре ћем раз ре ду;
Прак тич на на ста ва у дру гом и тре ћем раз ре ду;
Прак тич на на ста ва (блок).

МЕХАНИКА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на став ног пред ме та ме ха ни ка је сти ца ње но вих и про
ду бље них зна ња из ме ха ни ке, као фун да мен тал не тех нич ке на у ке, 
ра ди ту ма че ња по ја ва и ме ха нич ких за ко ни то сти у при ро ди и њи
хо ве при ме не у прак си и сва ко днев ном жи во ту и као под ло га за 
са вла да ва ње и раз у ме ва ње дру гих срод них ди сци пли на.

Задаци на ста ве ме ха ни ке су:
– сти ца ње зна ња о ме то да ма и по ступ ци ма ре ша ва ња про бле

ма у тех ни ци;
– сти ца ње зна ња о ак си о ми ма ста ти ке, си сте ми ма си ла у рав

ни и усло ви ма рав но те же, те жи шту и ра ван ским но са чи ма;
– сти ца ње зна ња о гра фич ком ре ша ва њу про бле ма ста ти ке;
– раз ви ја ње ло гич ког ми шље ња и ра су ђи ва ња и си сте ма тич

но сти у ре ша ва њу тех нич ких про бле ма.

ПР ВИ РАЗРЕД 
 (2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (2)

За да так, зна чај, по де ла и при ме на ме ха ни ке у прак си.

2. ОСНОВ НИ ПОЈ МО ВИ И АК СИ О МИ СТА ТИ КЕ (3)

По јам и по де ла си ла, гра фич ко пред ста вља ње си ле. Ак си о ми 
ста ти ке. Ве зе, ре ак ци је ве за и ак си о ма о ве за ма.

3. СИ СТЕМ СУ ЧЕ ЉЕ НИХ СИ ЛА У РАВ НИ (10) 

Гра фич ке ме то де сла га ња си ла, гра фич ки усло ви рав но те же 
си сте ма су че ље них си ла. Усло ви рав но те же три си ле. Гра фич ке 
ме то де раз ла га ња си ле на две ком по нен те. Про јек ци је си ла на ко
ор ди нат не осе, пра ви ло про јек ци је.

Ана ли тич ки на чин пред ста вља ња и сла га ња си ла. Ана ли тич ки 
усло ви рав но те же си сте ма су че ље них си ла. Мо мент си ле за тач ку.

Ве ри њо но ва те о ре ма о мо мен ту ре зул тан те.

4. СИ СТЕМ ПРО ИЗ ВОЉ НИХ СИ ЛА У РАВ НИ (20)

Сла га ње две па ра лел не си ле, раз ла га ње си ле на две па ра лел не 
ком по нен те. Спрег и мо мент спре га, усло ви рав но те же спре го ва. 



Сла га ње си ле и спре га. Ре дук ци ја си ле на да ту тач ку. Ре дук ци ја 
про из вољ ног си сте ма си ла на тач ку глав ни век тор и глав ни мо
мент. Од ре ђи ва ње рeз ултанте ра ван ског си сте ма си ла. Ана ли тич ки 
усло ви рав но те же про из вољ ног ра ван ског си сте ма си ла.

Ве ри жни по ли гон. Гра фич ко од ре ђи ва ње ре зул тан те си сте ма 
ра ван ских си ла. Гра фич ки усло ви рав но те же си сте ма ра ван ских 
си ла. Раз ла га ње си ле у две па ра лел не ком по нен те (гра фич ким ме
то да ма).

5. ЦЕН ТАР (сре ди ште) МА СА (10)

Сре ди ште си сте ма па ра лел них си ла, по јам те жи шта те ла. 
Од ре ђи ва ње те жи шта хо мо ге ног те ла, хо мо ге не ли ни је. Те жи ште 
ду жи, лу ка, и сло же ни је ли ни је. Те жи ште па ра ле ло гра ма, тро у гла, 
кру жног исеч ка и сло же не рав не фи гу ре. Те жи ште при зме, ваљ ка, 
пи ра ми де, ку пе, лоп те, по лу лоп те и сло же них те ла. Па посГул де
но ве те о ре ме.

ГРА ФИЧ КИ РАД (3)

6. РА ВАН СКИ НО СА ЧИ (16)

Вр сте но са ча, вр сте оптерећења, ста тич ки од ре ђе ни ра ван
ски пу ни но са чи. Од ре ђи ва ње ре ак ци је ве за гра фич ки и ана ли тич
ки код пу них ра ван ских но са ча оп те ре ће них вер ти кал ним ко сим и 
екс цен трич ним кон цен три са ним си ла ма, кон ти ну ал но рав но мер
ним оп те ре ће њем, спре го ви ма и ком би на ци јом ових оп те ре ће ња 
(илу стро ва ти све слу ча је ве на при ме ри ма про сте гре де, гре де са 
пре пу сти ма и кон зо ле). Основ не ста тич ке ве ли чи не у по преч ним 
пре се ци ма пу них ра ван ских но са ча. Кон струк ци ја ста тич ких ди ја
гра ма гра фич ком и ана ли тич ком ме то дом за пу не ра ван ске но са че 
оп те ре ће не вер ти кал ним, ко сим и екс цен трич ним кон цен три са
ним си ла ма, кон ти ну ал ним рав но мер ним оп те ре ће њем спре го ви
ма и ком би на ци јом ових оп те ре ће ња (илу стро ва ти ове слу ча је ве на 
при ме ри ма про сте гре де са пре пу сти ма и кон зо ле).

ГРА ФИЧ КИ РАД (2)

7. ТРЕ ЊЕ (4)

По јам и вр сте тре ња. Тре ње кли за ња. Ку ло но ви за ко ни. Тре ње 
на стр мој рав ни, тре ње на коч ни ци са па пу чом, тре ње ко тр ља ња.

НА ЧИН ИЗ ВР ША ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСTВО)

Про грам ме ха ни ке у пр вом раз ре ду об у хва та са др жа је ста ти
ке и на ме њен је обра зов ном про фи лу алат ни чар.

У увод ном де лу об ра ђу ју се пој мо ви ко је су уче ни ци сте кли 
у окви ру фи зи ке у основ ној шко ли, те је по треб но осла ња ти се на 
ова већ сте че на зна ња и гра ди во утвр ди ти и про ши ри ти.

У ре а ли за ци ји те ме ста ти ка тач ке уче ни ци тре ба пр во да 
прак тич но упо зна ју гра фич ко пред ста вља ње си ла и од ре ђи ва ње 
ре зул тан те си сте ма си ла. При ме ри из ове обла сти мо гу се иза бра
ти из ма шин ске прак се. Уво ђе ње и при ме на ана ли тич ког по ступ
ка пру жа мо гућ ност про ве ре и по твр де већ уве жба ног гра фич ког 
по ступ ка. У да љем ра ду тре ба на сто ја ти да уче ник сва ки за да так 
ре ши гра фич ки и ана ли тич ки.

За об ра ду ста ти ке кру тог те ла та ко ђе по треб но је ко ри сти ти 
исто вре ме но оба по ступ ка у ре ша ва њу ком плет них за да та ка. По
себ ну па жњу по све ти ти но вим пој мо ви ма као што су ста тич ки мо
ме нат си ле и спрег си ла. Ну жно је уочи ти раз ли ку основ них ве ли
чи на: си ле, мо мен та си ле и спре га си ле.

Ре дук ци ја си ле у да ту тач ку, сла га ње си ле и спре га, сла га ње 
ви ше спре го ва ко ри сно је, ра ди очи глед ни је пред ста ве, ре ша ва ти 
пр во гра фич ким по ступ ком. Због сво је мно го стру ке и че сте при ме
не, Ва ри њо но ву те о ре му тре ба уве жба ти на што ве ћем бро ју при
ме ра. Исто ва жи и за усло ве рав но те же си сте ма про из вољ них си ла.

Рав ни но са чи об ра ђу ју се кон цен три са ним и кон ти ну ал ним 
оп те ре ће њи ма. За тим је по треб но ра ди ти слу ча је ве ком би но ва
ног оп те ре ће ња. По себ ну ва жност тре ба по све ти ти од ре ђи ва њу 

мак си мал ног мо мен та са ви ја ња и тран свер зал не си ле. При ме на 
овог зна ња нео п ход на је за об ра ду от пор но сти ма те ри ја ла, ма шин
ских еле ме на та и сл., па је ну жно да уче ни ци у пот пу но сти овла да
ју ра чун ским и гра фич ким по ступ ком од ре ђи ва ња ових ве ли чи на.

По сту пак од ре ђи ва ња ко ор ди на та те жи шта вр ши ти гра фич ки 
и ана ли тич ки, али по себ ну па жњу по све ти ти ана ли тич ком по ступ
ку ко ји се ка сни је, због сво је тач но сти, ко ри сти у от пор но сти ма
те ри ја ла.

По треб но је упор но ин си сти ра ти на тач ном ре ша ва њу за да та
ка и стал но ука зи ва ти на по сле ди це ко је на ста ну и при нај ма њим 
гре шка ма. Гра фич ким ра до ви ма по све ти ти по себ ну па жњу ка ко би 
се код уче ни ка по сти гла што је мо гу ћа ве ћа са мо стал ност у ра ду 
(за пр ви гра фич ки рад цен тар сре ди шта ма се пред ви де ти три ча са 
за дру ги гра фич ки рад ра ван ски но са чи пред ви де ти два ча са).

При из ла га њу и утвр ђи ва њу гра ди ва тре ба ин си сти ра ти на 
тер ми но ло шкој пре ци зно сти ко ја игра по себ ну уло гу. При об ра ди 
сва ког обра сца из вр ши ти ана ли зу фи зич ког зна че ња по је ди ним ве
ли чи на ко је ула зе у обра зац.

Утвр ђи ва ње и при ме ну зна ња спро во ди ти и у окви ру пи сме
них ве жби, по сле са вла да них појeдиних те мат ских це ли на, ко је 
тре ба да бу ду што ви ше по ве за не са при ме ри ма из ма шин ске прак
се и да об ра ђу ју кон крет не про бле ме.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен
та ци ју.

ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на став ног пред ме та от пор ност ма те ри ја ла је да, за јед
но са ста ти ком, фи зи ком и ма те ма ти ком ство ри по треб ну осно ву 
за да ље про у ча ва ње тех нич ких ди сци пли на, да уче ни ке упо зна са 
ме ха нич ким осо би на ма ма те ри ја ла и да их оспо со би за про ра чу не 
ма ње сло же них но са ча.

Задаци на ста ве от пор но сти ма те ри ја ла су:
– упо зна ва ње вр ста и ка рак те ри сти ка ра зних на пре за ња;
– сти ца ње зна ња о по на ша њу тех нич ких ма те ри ја ла под деј

ством оп те ре ће ња ко ја на њих де лу ју;
– упо зна ва ње сло же них на пон ских ста ња;
– овла да ва ње ме то да ма про ра чу на и пра вил ног из бо ра ма те

ри ја ла при ди мен зи о ни са њу еле ме на та ма шин ских кон струк ци ја;
– раз ви ја ње спо соб но сти за са мо стал ност при ре ша ва њу тех

нич ких про бле ма.

ДРУ ГИ РАЗРЕД 
 (2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (4)

За да так от пор но сти ма те ри ја ла. Спо ља шње и уну тра шње си
ле. На по ни и де фор ма ци је. Основ ни пој мо ви о за те за њу, при ти ску, 
сми ца њу, уви ја њу, са ви ја њу, из ви ја њу и сло же на на пон ска ста ња 
(вр сте на пре за ња). Основ не хи по те зе и прет по став ке от пор но сти 
ма те ри ја ла.



2. АК СИ ЈАЛ НО НА ПРЕ ЗА ЊЕ (14)

За те за ње и при ти сак
На по ни и де фор ма ци је. Ху ков за кон и мо дул ела стич но сти. 

Ка рак те ри сти ке ела стич но сти ма те ри ја ла. Ди ја грам на пон – ди ла
та ци ја и кри ва ди на мич ке чвр сто ће. До зво љен на пон. Сте пен си
гур но сти. Про ра чун ак си јал но на прег ну тих но са ча и усло ви за ди
мен зи о ни са ње. За те за ње под ути ца јем соп стве не те жи не. На пон, 
ди ла та ци ја, кри тич на ду жи на. Ути цај тем пе ра ту ре на на по не. Ста
тич ки нео д ре ђе ни за да ци. По вр шин ски при ти сак.

3. СМИ ЦА ЊЕ (7)

На по ни и де фор ма ци је. Ху ков за кон при сми ца њу. Мо дул 
кли за ња. Про ра чун еле ме на та из ло же них сми ца њу и усло ви за ди
мен зи о ни са ње.

ГРА ФИЧ КИ РАД (3)

4. ГЕ О МЕ ТРИЈ СКЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ РАВ НИХ ПО ПРЕЧ НИХ 
ПРЕ СЕ КА (10) 

Ста тич ки мо мент по вр ши не. По лар ни и ак си јал ни мо мент 
инер ци је по вр ши не. Хај генсШтај не ро ва те о ре ма. Мо мент инер
ци је основ них ра ван ских геомeтријских фи гу ра. От пор ни мо мент 
по вр ши не. По лу преч ник инер ци је и елип са инер ци је. Стан дард ни 
про фи ли.

5. УВИ ЈА ЊЕ (7)

На по ни и де фор ма ци је. Уви ја ње вра ти ла кру жног по преч ног 
пре се ка. Ди ја гра ми мо мен та уви ја ња. Про ра чун вра ти ла и усло ви 
за ди мен зи о ни са ње.

6. СА ВИ ЈА ЊЕ (15)

Чи сто са ви ја ње. По лу преч ник кри ви не ела стич не ли ни је. Рас
по ред нор мал ног на по на. Нор мал ни на пон при чи стом са ви ја њу. 
Нор мал ни и тан ген ци јал ни на пон при са ви ја њу си ла ма. Про ра чун 
но са ча из ло же них са ви ја њу и усло ви за ди мен зи о ни са ње. Но са чи 
јед на ког оп те ре ће ња при са ви ја њу и де ли мич но јед на ке от пор но
сти при са ви ја њу.

ГРА ФИЧ КИ РАД (2)

7. ИЗ ВИ ЈА ЊЕ (5)

Из ви ја ње и кри тич на си ла. Че ти ри основ на слу ча ја из ви ја ња. 
Ој ле ров обра зац. Кри тич ни на пон и гра нич на вред ност. Оме га по
сту пак.

8. СЛО ЖЕ НА НА ПОН СКА СТА ЊА (5)

Екс цен трич ни при ти сак. Је згро пре се ка.
У то ку го ди не ура ди ти два до ма ћа гра фич ка ра да:
1. За те за ње, при ти сак и сми ца ње;
2. Ди мен зи о ни са ње но са ча при са ви ја њу.

НА ЧИН ИЗ ВР ША ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

Са др жа ји пред ме та от пор ност ма те ри ја ла се на до ве зу ју на 
са др жа је ме ха ни ке пр вог раз ре да чи ја сте че на зна ња пред ста вља
ју основ ни пред у слов бо љег раз у ме ва ња и усва ја ња зна ња из от
пор но сти ма те ри ја ла. Сто га је по треб но, пре пре ла ска на из ла га ње 
но вих те ма утвр ди ти по ла зне ста во ве ста ти ке на ко је се ове те ме 
осла ња ју. При то ме тре ба во ди ти ра чу на да вре ме за утвр ђи ва ње 
по ла зних ста во ва мо ра ре ла тив но би ти крат ко.

Та ко, на при мер, при об ра ди ак си јал ног на пре за ња тре ба 
об но ви ти од ре ђи ва ње си ла у шта по ви ма (из ста ти ке) без ду бље 
ана ли зе про бле ма. Или, код те ме са ви ја ња, тре ба ин си сти ра ти на 
од ре ђи ва њу ве ли чи не мак си мал ног мо мен та са ви ја ња, а не ин си
сти ра ти на гра фич ком и ра чун ском ре ша ва њу но са ча.

У увод ном де лу по себ ну па жњу по све ти ти основ ним пој мо
ви ма, на по ни ма и де фор ма ци ја ма.

На ак си јал ним на пре за њи ма за др жа ти се не што ду же и на сто
ја ти да сви уче ни ци ове са др жа је у це ли ни усво је. На ро чи ту па
жњу обра ти ти на Ху ков за кон, ко ји као ба за от пор но сти ма те ри ја ла 
има зна чај ну уло гу.

При об ра ди сми ца ња по себ но ме сто да ти из ра чу на ва њу мо
мен та инер ци је уз при ме ну Штај не ро ве те о ре ме. За од ре ђи ва ње 
ко ор ди на та те жи шта ко ри сти ти са мо ана ли тич ки по сту пак. При об
ра ди про фи ла при ме њи ва ти пре те жно оне про фи ле ко ји има ју при
ме ну у ма шин ству. Уче ни ци мо ра ју ко ри сти ти та бли це про фи ла.

По треб но је упор но ин си сти ра ти на тач ном ре ша ва њу за да
та ка и стал но ука зи ва ти на по сле ди це ко је на ста ју и при нај ма њим 
гре шка ма. Гра фич ким ра до ви ма по све ти ти по себ ну па жњу ка ко би 
се код уче ни ка по сти гла што је мо гу ће ве ћа са мо стал ност у ра ду. 
(За гра фич ке ра до ве пред ви де ти по себ не ча со ве 3 + 2).

При из ла га њу и утвр ђи ва њу гра ди ва тре ба ин си сти ра ти на 
тер ми но ло шкој пре ци зно сти ко ја игра по себ ну уло гу. При об ра ди 
сва ког обра сца из вр ши ти ана ли зу фи зич ког зна че ња по је ди них ве
ли чи на ко је ула зе у обра зац.

Утвр ђи ва ње и при ме ну сте че них зна ња спро во ди ти про ве ра
ва њем кроз пи сме не ве жбе, по сле са вла да них по је ди них те мат ских 
це ли на, ко је тре ба да бу ду што ви ше по ве за не са при ме ри ма из ма
шин ске прак се и да об ра ђу ју кон крет не про бле ме.

Ве о ма је зна чај но да се при опе ра тив ном пла ни ра њу на ста ве 
из от пор но сти ма те ри ја ла и ма шин ских еле ме на та ус по ста ви ло
гич ка по ве за ност и по треб на ко ре ла ци ја, јер се про бле ма ти ка про
ра чу на и из бо ра ма шин ских еле ме на та за сни ва на по став ка ма от
пор но сти ма те ри ја ла.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен
та ци ју.

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ И КОНСТРУКЦИЈЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на став ног пред ме та ма шин ски еле мен ти и кон струк ци
је је сти ца ње зна ња о кон струк тив ним и функ ци о нал ним ка рак те
ри сти ка ма и при ме ни ма шин ских еле ме на та као са став них де ло ва 
функ ци о нал не це ли не – кон струк ци је и ма шин ског си сте ма.

Задаци на ста ве ма шин ских еле ме на та и кон струк ци ја су:
– схва та ње уло ге и зна ча ја оп штих ма шин ских де ло ва (еле ме

на та) ко ји су за јед нич ки ве ћи ни ма шин ских кон струк ци ја, уре ђа ја 
и ма шин ских си сте ма;

– овла да ва ње тех нич ком до ку мен та ци јом и ње ном при ме ном 
у прак си;

– упо зна ва ње стан дар да, сим бо ла, озна ка и оспо со бља ва ња за 
ко ри шће ње стан дард них и пре по ру че них вред но сти и ве ли чи на из 
та бли ца, гра фи ко на, ди ја гра ма и ЈУС стан дар да;

– схва та ње зна ча ја ква ли те та об ра де и то ле ран ци је у ма шин
ству са ста но ви шта функ ци о ни са ња кон струк ци ја и еко но мич но
сти про из вод ње;

– раз ви ја ње сми сла за тач ност, пре ци зност и естет ски из глед, 
као и спо соб ност за са мо стал но и ор га ни зо ва но уче ство ва ње у ра
ду и про из вод њи; 



– оспо со бља ва ње уче ни ка за про ве ру сте пе на си гур но сти ти
пич них пре се ка и кон такт них на по на еле ме на та код кон струк ци је; 

– упо зна ва ње де та ља из кон струк ци о них ре ше ња из обла сти 
обра зов них про фи ла;

– оспо со бља ва ње уче ни ка за ана ли зу кон струк циј ских ре ше
ња, њи хо ве по у зда но сти и си гур но сти.

ДРУ ГИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (1)

Де фи ни ци ја, по де ла и кла си фи ка ци ја ма шин ских еле ме на та. 
Скло по ви, еле мен ти кон струк ци ја и основ ни де ло ви ма шин ских 
си сте ма. 

2. СТАН ДАР ДИ ЗА ЦИ ЈА И ТИ ПИ ЗА ЦИ ЈА (3)

Циљ стан дар ди за ци је – Вр сте стан дар да. Пре глед стан дар
да. При ме на стан дард них, уни фи ци ра них и ти пи зи ра них де ло ва и 
скло по ва при кон стру и са њу. Упро шће но и ше мат ско цр та ње. При
ка зи ва ње сим бо ли ма. 

3. ТО ЛЕ РАН ЦИ ЈА МЕ РА И ОБ ЛИ КА (12)

Циљ про пи си ва ња то ле ран ци ја. Вр сте ду жин ских ме ра. 
Основ ни пој мо ви и де фи ни ци је. Сте пен тач но сти из ра де. По ло жај 
то ле ран циј ских по ља. Вр сте на ле га ња и си сте ми на ле га ња. Ме ре 
ко је тре ба то ле ри са ти и на чин уно ше ња то ле ран ци ја и на ле га ња 
на цр те же. То ле ран ци је сло бод них ме ра. Основ но, о сло же ним то
ле ран ци ја ма. То ле ран ци је об ли ка и по ло жа ја по вр ши на. За ви сност 
ква ли те та по вр ши на и сте пе на тач но сти из ра де. Ути цај тем пе ра ту
ре на то ле ран ци је и на ле га ња. Ути цај про пи са них то ле ран ци ја на 
тро шко ве про из вод ње. Смер ни це за из бор пре по ру че них на ле га ња 
уз ко ри шће ње та бли ца. 

4. ОСНО ВЕ ПРО РА ЧУ НА МА ШИН СКИХ ЕЛЕ МЕ НА ТА (8)  

Оп шти по глед, де фи ни ци ја про ра чу на и про ве ра ва ња. Оп те
ре ће ње ма шин ских еле ме на та. На пре за ње, на по ни и де фор ма ци је 
ма шин ских еле ме на та. До зво ље ни на пон и сте пен си гур но сти. Ме
ха нич ке ка рак те ри сти ке ма те ри ја ла при ста тич ном и ди на мич ком 
оп те ре ће њу. Ути ца ји на ди на мич ку чвр сто ћу ствар ног ма шин ског 
де ла. 

5. НЕ РАЗ ДВО ЈИ ВИ СПО ЈЕ ВИ (8)

Вр сте не раз двој них спо је ва, при ме на и на чин из ра де. 

5.1. Заковани спојеви (2)

Вр сте, свој ства и при ме на за ко ва них спо је ва.
Вр сте за ко ви ца, ма те ри јал за за ко ви це и на чин за ки ва ња.

5.2. Заварени спојеви (4)

Основ ни пој мо ви. Вр сте за ва ре них спо је ва и при пре ма ли мо
ва за за ва ри ва ње. Сим бо ли и упро шће но цр та ње за ва ре них спо је ва. 

Про ра чун су о че но за ва ре ног спо ја при ста тич ком оп те ре ће њу.

5.3. Лемљени и лепљени спојеви (2)

Свој ства и при ме на ле мље них и ле пље них спо је ва; но си вост 
ле мље них и ле пље них спо је ва, вр сте ле мо ва и но си вост ле мље них 
спо је ва.

6. РАЗ ДВО ЈИ ВИ СПО ЈЕ ВИ (24)

Вр сте, свој ства и при пре ма раз дво ји вих спо је ва.

6.1. Навојни спојеви (10)

Вр сте, по де ла и при ме на на вој них спо је ва.

За вој ни ца и на вој. Вр сте на во ја и обе ле жа ва ње. Об ли ци за
врт ње ва и на врт ки и њи хо ва упо тре ба. Кљу че ви и од ви ја чи. Ма те
ри јал за за врт ње ве и на врт ке. Об ли ци чвр стих на вој них спо је ва и 
њи хо во оства ре ње. Оси гу ра ње на вој них спо је ва од од вр та ња. Рад
на оп те ре ће ња. Си ле у де ло ви ма и уз ду жно и по преч но оп те ре ће
них на вој них спо је ва. Цр та ње на вој них спо је ва, за врт ња и на врт ке.

6.2. Спојеви помоћу клинова и жлебних спојева (4)

Спо је ви по мо ћу кли но ва за пре но ше ње обрт них мо ме на та, 
на чин пре но ше ња оп те ре ће ња, об ли ци кли но ва и на ле га ња. Рад ни 
и до зво ље ни на по ни у спо ју по мо ћу кли но ва без на ги ба. Жлеб ни 
спо је ви са рад ним до дир ним по вр ши на ма. Ве зе об ли ком.

6.3. Стезни спојеви (4)

Вр ста, по де ла и при ме на сте зних спо је ва. Сте зни спо је ви 
оства ре ни по мо ћу кли но ва. Сте зни спо је ви оства ре ни по мо ћу за
врт ње ва. Сте зни спо је ви са ко ну сним по вр ши на ма. Пре со ва ни 
скло по ви, об ли ци, на ле га ња, на чин оства ре ња скло по ва, свла че ња 
скло по ва.

6.4. Еластичне везе (6)

На ме на опру га. Вр сте опру га. Опру ге из ло же не са ви ја њу. 
Про сте ли сна те опру ге и гиб ње ви. Из ра да гиб ње ва. Оп те ре ће ње и 
де фор ма ци ја. За вој не опру ге из ло же не са ви ја њу. Спи рал не опру ге. 
Опру ге из ло же не уви ја њу. Кон струк циј ски об ли ци (пра ве, ци лин
дрич не, ко ну сне, пу жа сте). Оп те ре ће ње, де фор ма ци ја и рад ни на
пон код пра вих и ци лин дрич них опру га. 

Опру ге из ло же не сло же ним на пре за њи ма. Пло ча сте опру ге – 
об лик и упо тре ба. 

Пр сте на сте опру ге – об лик и упо тре ба.
Че ли ци за опру ге.
Об ли ци гу ме них опру га из ло же них при ти ску и при ме ри 

уград ње. 

7. ЕЛЕ МЕН ТИ ОБРТ НОГ КРЕ ТА ЊА (7) 

Оп шти по глед, по де ла, де фи ни ци је, свој ства и при ме на по је
ди них еле ме на та обрт ног кре та ња (1).

7.1. Осовине (2)

Кон струк циј ски об ли ци осо ви на и осо ви ни ца и при ме на. Ру
кав ци и под глав ци.

Про ра чу ни и ди мен зи о ни са ње осо ви ни це. 

7.2. Вратила (4)

За да так, по де ла и кон струк циј ски об ли ци вра ти ла. Ма те ри јал 
за осо ви не и вра ти ла.

До зво ље ни на пон и сте пен си гур но сти.
Про ра чун ла ког вра ти ла.

Ве жбе (9): 

1. То ле ран ци ја ду жин ских ме ра, об ли ка и по ло жа ја на кон
крет ном скло пу.

2. На вој ни спо је ви. Про ра чун и усва ја ње стан дард ног за врт
ња на кон крет ном скло пу. Оба ве зно ко ри шће ње та бли ца за ЈУС 
стан дар де.

3. Про ве ра на по на осо ви ни це де фи ни са ног скло па са стан
дард ном осо ви ни цом.

На по ме на: Ко ри шће ње та бли це за ЈУС стан дар де је оба ве зно.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но , 64 ча са го ди шње)

УВОД (1)

Упо зна ва ње уче ни ка са са др жа јем про гра ма, ли те ра ту ром. 



1.0. ЛЕ ЖИ ШТА (6)

1.1. Клизна лежишта (2)

Свој ства и по де ла. Ста ње из ме ђу до дир них по вр ши на у ле
жи шти ма. Ма зи ва. Кон струк тив ни об ли ци ле жи шта и под ма зи ва
ње. Ма те ри јал за ле жи ште ча у ре. Из бор на ле га ња ле жи шне ча у ре 
и ру кав ца. 

1.2. Котрљајна лежишта (лежаји) (4)

Вр сте и свој ства ле жа ја. Об ли ци ле жа ја, озна ча ва ње ле жа ја. 
При ка зи ва ње на цр те жу. Учвр шћи ва ње ле жа ја на ру кав цу и у ку
ћи ци. На ле га ње ле жа ја и ру кав ца и ле жа ја и ку ћи це. На чин уград
ње и под ма зи ва ње ле жа ја. Де мон та жа ле жа ја. Тре ње, под ма зи ва ње 
и зап ти ва ње ле жа ја. Ку ћи ца за ле жа је. 

2.0. СПОЈ НИ ЦЕ (3)

За да так и по де ла. Кон струк тив ни об ли ци и свој ства по је ди
них вр ста спој ни ца. Не е ла стич не спој ни це (кру те, ди ла та ци о не, 
зглоб не). Ела стич не спој ни це (са уло шци ма, са гу ме ним вен цем са 
че лич ном тра ком). Ис кључ не спој ни це и укључ но ис кључ не спој
ни це (кан џа сте, зуп ча сте, фрик ци о на са ла ме ла ма). Си гур но сне 
спој ни це (јед но смер не и хи дра у лич не). 

3.0. ЕЛЕ МЕН ТИ ЗА ПРЕ НОС СНА ГЕ (20)

Оп шти по глед, вр сте, при ме на (1)

3.1. Зупчасти парови (3)

Свој ства и по де ла зуп ча стих па ро ва. Об ли ци зуп ча ни ка. 
Основ ни пој мо ви и обе ле жа ва ње зу ба ца и зуп ча ни ка. Основ ни ки не
мат ски од но си и основ но пра ви ло спре за ње евол вент них зуп ча ни ка. 

3.1.1. Цилиндрични зупчасти парови (4)

Стан дард ни про фил и основ на зуп ча ни ца. Ге о ме триј ске и ки
не мат ске ве ли чи не при спре за њу два зуп ча ни ка. Сте пен спре за ња. 
Гра нич ни број зу ба ца. Цр теж ци лин дрич ног зуп ча ни ка. 

3.1.2. Конусни зупчасти парови (2)

Основ не ге о ме триј ске и ки не мат ске ве ли чи не ко ну сног зуп
ча стог па ра са пра вим зуп ци ма. Цр теж ко ну сног зуп ча ни ка. 

3.1.3. Пужни парови (3)

Оп шти пој мо ви и вр сте. Основ не ге о ме триј ске и ки не мат ске 
ве ли чи не пу жног па ра. Цр теж пу жа или пу жног зуп ча ни ка. 

3.1.4. Носивост зупчастих парова (1)

Оп те ре ће ње зу ба ца зуп ча ни ка (за ци лин дрич не зуп ча ни ке).

3.2. Ланчани парови (2)

Свој ства и по де ла лан ча них па ро ва. Спој ни члан ци. Озна ча
ва ње зглоб них ла на ца. 

3.3. Каишни и ремени парови (4)

3.3.1. Каишни парови (1)

На чин пре но ше ња сна ге. Свој ства и по де ла. 

3.3.2. Ремени парови (3)

Ме ре ре ме на и ве на ца ре ме ни це. За те за ње ка и ша и ре ме на.
Но си вост ка и ша и ре ме на. Цр теж ре ме ни це. 

3.4. Варијатори – фрикциони парови са променљивим преносним
односом

Оп шти пој мо ви и вр сте (1)

4.0. КОН СТРУ И СА ЊЕ ЕЛЕ МЕ НА ТА СА СТА НО ВИ ШТА  
ИЗ РА ДЕ (6) 

Основ на пра ви ла и зах те ви при кон стру и са њу де ло ва ко ји су 
из ра ђе ни ли ве њем, де фор ми са њем у то плом и хлад ном ста њу за
ва ри ва њем (за ва ри ва ње и на ва ри ва ње ре зних иви ца ала та за про
се ца ње, при пи ја ње и за кр за ње) и ре за њем (ски да њем стру го ти не). 

5.0. АНА ЛИ ЗА СКЛОП НИХ ЦР ТЕ ЖА ПРО СТИ ЈИХ АЛА ТА (20)

Ала ти за про би ја ње, про се ца ње, са ви ја ње и ала та за пла сти ку…
Oсврт на кон струк тив но ре ше ње, функ ци о ни са ње скло па, 

мон та жу и де мон та жу. Одр жа ва ње ала та. Де фек та жа и за ме на до
тра ја лих де ло ва ала та. При ме на стан дард них и ти пи зи ра них еле
ме на та и мо гућ ност за ме не. 

Упро шћа ва ње и при ка зи ва ње блок ше ма са ко ри шће њем стан
дард них сим бо ла у ма шин ству. Осврт на по у зда ност и си гур ност. 

Код ала та за про се ца ње и про би ја ње из вр ши ти про ра чун то
ле ран ци је ала та. Да ти ути цај то ле ран ци ја на ква ли тет и тач ност 
про из во да. 

Ве жбе (8)

I – Про ра чу на ти основ них ге о ме триј ских ве ли чи на ци лин
дрич ног евол вент ног зуп ча стог па ра и на цр та ти ра ди о нич ки цр теж 
јед ног зуп ча ни ка.

II – Про ра чун ре ме ног пре но сни ка. На цр та ти ра ди о нич ки цр
теж ре ме ни це.

НА ЧИН ИЗ ВР ША ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

Са др жа ји овог пред ме та тре ба да про ши ре тех нич ка зна ња 
уче ни ка нео п ход на за успе шно укљу чи ва ње у про цес ра да и про
из вод ње. Због то га је по треб но на ћи мо гућ но сти да се обез бе де од
го ва ра ју ћи усло ви и ода бе ру оп ти мал не и ра зно вр сне ме то де ра да 
у оства ри ва њу про гра ма. То зна чи да се про грам мо ра оства ри ти 
у спе ци ја ли зо ва ној учи о ни ци за ма шин ске еле мен те и кон струк
ци је (ка би не ту), ко ја се мо же ко ри сти ти и за дру ге срод не пред ме
те, уко ли ко је број оде ље ња у шко ли ма ли. Ка би нет тре ба да бу де 
опре мљен узор ци ма свих ма шин ских еле ме на та и њи хо вих мо де ла 
као и ма шин ских скло по ва у пре се ци ма. 

Ди дак тич ки ма те ри јал има ве ли ки зна чај у овој на став ној 
обла сти, као и со лид на при пре ма на став ни ка за на ста ву. Све што 
тре ба цр та ти на та бли, тре ба има ти на ди ја фил му или гра фо фо ли
ји, јер се на тај на чин ште ди вре ме ко је се мо же ис ко ри сти ти за по
на вља ња, ве жба ња из ра ду дру гих за да та ка и сл., а што је зна чај но 
за сти ца ње трај них зна ња. 

ЈУС ка та ло зи, та бе ле и гра фи ко ни (ди ја гра ми) за тим фа брич
ки про спек ти, ори ги нал ни тех нич ки цр те жи (умно же ни у ви ше 
при ме ра ка), при руч ни ци и уџ бе ни ци мо ра ју би ти на рас по ла га
њу ка ко на став ни ку та ко и уче ни ци ма. Од по себ не је ва жно сти да 
уче ни ци овла да ју тех нич ком до ку мен та ци јом а пре све га да до бро 
по зна ју тех нич ке цр те же, сим бо ле и озна ке, тј. ин фор ма ци је да те 
на њи ма. Ну жне прет по став ке за оства ре ње ци ља про гра ма су да 
уче ни ци успе шно „чи та ју” цр те же, по зна ју то ле ран ци је, ква ли тет 
об ра де, ге о ме триј ске ве ли чи не еле ме на та и на пон ских ста ња. 

Уче ни ци ма тре ба уве сти и основ не за ко ни то сти про ра чу на и 
ди мен зи о ни са ња ма шин ских де ло ва без об ја шње ња свих по је ди
но сти, а још ма ње из во ђе ња обра за ца и по сту па ка у њи хо вој тран
сфор ма ци ји. То зна чи да уче ни ци тре ба да упо зна ју оп те ре ће ња и 
на пон ска ста ња у ма шин ском еле мен ту ко ри сте ћи при том сте че на 
зна ња из ма те ма ти ке, от пор но сти ма те ри ја ла, тех нич ког цр та ња, 
по зна ва ња ма те ри ја ла и дру гих пред ме та. По себ ну па жњу тре ба 
по све ти ти ко нач ном усва ја њу ди мен зи ја и њи хо вој стан дар ди за ци
ји, а за тим и тех но ло шким зах те ви ма об ра де. 

У по гла вљу 5.0.0 пла ни ра на је ана ли за склоп них цр те жа про
сти јих ала та. Нео п ход на је из ра да гра фо фо ли ја, пу тем ра чу на ра. 
Па жњу по све ти ти, ана ли зи по у зда но сти скло по ва по је ди них по зи
ци ја, као и од ре ђи ва ња кри тич них по зи ци ја (оне ко је ће се нај че
шће ме ња ти). У том слу ча ју тре ба из вр ши ти ана ли зу си гур но сти 
по је ди них по зи ци ја и кри тич них пре се ка. 



Про фе сор мо ра, во де ћи ра чу на да при о ри тет има ју по сто је ћи 
ала ти и при бо ри у школ ској ра ди о ни ци.

Пла ни ра ти да у овом де лу оде ље ње бу де по де ље но на две 
гру пе. Зах те ва ти да уче ник са мо стал но „чи та” цр теж, да по зи ци ра 
де ло ве пре ма ре до сле ду мон та же. Обез бе ди ти мак си мал ну по ве за
ност овог пред ме та са прак тич ном на ста вом.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен
та ци ју.

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та елек тро тех ни ке и елек тро ни ке је да 
уче ни ци упо зна ју кон струк ци ју, рад и уло гу елек тро тех нич ких и 
елек трон ских ма ши на, уре ђа ја и опре ме ко ја се при ме њу ју у ма
шин ству, као и сред ства за на па ја ње елек трич ном енер ги јом.

Задаци на ста ве елек тро тех ни ка и елек тро ни ка су:
– упо зна ва ње основ них за ко на и прин ци па елек тро тех ни ке и 

елек тро ни ке на ко ји ма се за сни ва рад ма ши на и уре ђа ја;
– упо зна ва ње кон струк ци је, на чи на ра да и рад них ка рак те ри

сти ка мо то ра, ге не ра то ра, тран сфор ма то ра, по стро је ња за пре нос 
енер ги је и уре ђа ја елек тро ни ке ко ји се при ме њу ју у ма шин ству;

– оспо со бља ва ње за ма ње ин тер вен ци је при ра ду елек тро о
пре ме на ма ши на ма и уре ђа ји ма;

– оспо со бља ва ње за ма ње ин тер вен ци је при ра ду НУ ма ши на.

ДРУ ГИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (1)

Раз вој елек тро тех ни ке. Зна чај елек тро тех ни ке у са вре ме ном 
све ту.

2. ЕЛЕК ТРО СТА ТИ КА (4)

На е лек три са ње тре њем и до ди ром. Елек тро ста тич ка ин дук ци
ја. Елек трич но по ље. Ли ни је по ља. По тен ци јал на раз ли ка и на пон.

Про вод ни ци и изо ла то ри у елек трич ном по љу. Рас по де ла оп
те ре ће ња. Ефе кат шиљ ка. При ме на. Елек трич на ка па ци тив ност и 
кон ден за то ри. Ка па ци тив ност кон ден за то ра са дне лек три ци ма.

3. ЈЕД НО СМЕР НЕ СТРУ ЈЕ (7) 

Елек трич на стру ја. Ја чи на и смер. Деј ства стру је. Пр ви Кир
хов за кон. Ме ре ње стру је. Омов за кон. Ме ре ње на по на. Елек трич
на про вод ност. От пор ни ци. Ве зи ва ње от пор ни ка. Ме ре ње от пор
но сти. Xулов за кон. При ме на то плот ног деј ства. Елек трич ни рад 
и сна га. Ме ре ње елек трич не сна ге. Елек трич ни ге не ра тор и елек
тро мо тор на си ла. На пон ге не ра то ра у про стом ко лу. Пад на по на. 
Сло же но ко ло. Дру ги Кир хов за кон.

Про лаз елек трич не стру је кроз елек тро ли те. Елек тро ли за. 
Фа ра де је ви за ко ни елек тро ли зе. При ме на елек тро хе миј ског деј
ства. Елек тро хе миј ски ге не ра то ри. Аку му ла то ри.

Тер мо јон ска еми си ја. При ме на. Кон такт не по ја ве. Тер мо е лек
трич не по ја ве. Ме ре ње тем пе ра ту ре тер мо е ле мен том. Фо то е лек
трич не по ја ве. При ме на.

4. ЕЛЕК ТРО МАГ НЕ ТИ ЗАМ (6) 

Елек тро маг нет на си ла и маг нет на ин дук ци ја. Маг нет но по
ље про вод ни ка са стру јом. Уза јам но деј ство два про вод ни ка са 
стру јом. Ам пе ров за кон. Маг нет ни флукс и маг нет но ко ло. По де ла 
ма те ри је пре ма маг нет ним свој стви ма. При ме на. Елек тро маг не ти 
и при ме на. Фа ра де јев за кон елек тро маг нет не ин дук ци је. Са мо ин
дук ци ја и ме ђу соб на ин дук ци ја. Вр тло жне стру је Елек тро маг нет ни 
и елек тро ди на мич ки ин стру мен ти. Ме ре ње ста ња, на по на и сна ге.

5. НА ИЗ МЕ НИЧ НЕ СТРУ ЈЕ (8)

Основ ни пој мо ви и ве ли чи не. Тре нут не, мак си мал не и ефек
тив не вред но сти. Уче ста ност и фа зни став. От по ри у ко лу на из
ме нич не стру је. Тер мо ге на, ин дук тив на и ка па ци тив на от пор ност. 
Им пе дан са. Сна ге у ко лу на из ме нич не стру је. Тре нут на, ак тив на, 
ре ак тив на и при вид на сна га. Фак тор сна ге. На пон ска ре зо нан ца. 
Тро фа зне на из ме нич не стру је. Ве за на во ја ге не ра то ра у зве зду. 
Сна га тро фа зне на из ме нич не стру је.

6. ПРО ИЗ ВОД ЊА И ПРЕ НОС ЕЛЕК ТРИЧ НЕ ЕНЕР ГИ ЈЕ (3)

Про из вод ња елек трич не енер ги је. Елек тра не. Вр сте. Раз вод на 
по стро је ња. Елек трич не мре же ви со ког и ни ског на по на.

7. ЕЛЕК ТРИЧ НЕ МА ШИ НЕ (8)

При гу шни це. Прин цип ра да. При ме на. Тран сфор ма то ри. 
Прин цип ра да. Вр сте. При ме на. Асин хро ни мо то ри. Вр сте и при
ме на. Обрт но маг нет но по ље. Прин цип ра да асин хро ног мо то ра. 
Пу шта ње у рад, ре гу ла ци ја бр зи не и про ме на сме ра асин хро ног 
мо то ра. Син хро не ма ши не. Прин цип ра да. Ге не ра то ри и мо то ри 
јед но смер не стру је. Прин цип ра да и при ме на. Ко му та тор не ма ши
не. При ме на. Сер во мо то ри. Зах те ви и при ме на. ДС сер во мо то
ри. Прин цип ра да. Ас сер во мо то ри. Зах те ви и при ме на. ДС сер во 
мо то ри. Прин цип ра да. Ас сер во мо то ри. Прин цип ра да. Ко рач ни 
мо то ри. Прин цип ра да.

8. ЕЛЕК ТРО МО ТОР НИ ПО ГО НИ (7)

Струк ту ре елек трич них по гон ских си сте ма. Рад ни ме ха ни зми 
и ма ши не. Вр сте по го на елек трич них ма ши на. Ме ха ни ка елек тро
мо тор них по го на. Да љин ско упра вља ње пре ки да чи ма за пу шта ње 
у рад мо то ра у оба сме ра. Да љин ски пре ки да чи зве зда тро у гао. Да
лан де ро ва спре га. Ауто мат ско упра вља ње елек тро мо тор ним по го
ном са при ме ном по врат не спре ге. За шти та од пре оп те ре ће ња.

Деј ство елек трич не стру је на чо ве ка и за шти та од уда ра стру
је. Сте пен ме ха нич ке за шти те елек трич них уре ђа ја.

9. ЕЛЕК ТРИЧ НИ АПА РА ТИ И ПО МОЋ НИ УРЕ ЂА ЈИ (4)

Пре ки да чи и ра ста вља чи. Прин цип ра да и при ме на. Оси гу
ра чи. Вр сте. Ди мен зи о ни са ње, при ме на. Скоп ке. Прин цип ра да 
и при ме на. Би ме тал ни ре ле ји. Прин цип ра да, ди мен зи о ни са ње и 
при ме на.

Ме ха нич ке коч ни це са елек трич ним от пу шта њем. Вр сте, 
прин цип ра да и при ме на. Та хо ге не ра то ри. Прин цип ра да и при ме
на. Оп тич ки и ин дук тив ни да ва чи по зи ци је. Вр сте, прин цип ра да, 
при ме на. Сим бо ли и чи та ње елек трич них схе ма. Крај њи пре ки да
чи и сен зо ри.

10. ЕЛЕК ТРО НИ КА (24) 

Кре та ње елек тро на кроз ва кум у елек трич ном и маг нет ном 
по љу. Ка тод на цев. По лу про вод ни ци. ПХ спој. Ди о де. Тран зи сто
ри. ФЕТ. Мос фет. Ти ри сто ри. Ин те гри са на ко ла. Вр сте. Прин цип 
ра да. Ис пра вља чи. Вр сте, при ме на. Ста би ли за то ри на по на. По ја чи
ва чи, при ме на. Елек трон ски ге не ра то ри, вр сте и при ме на. Основ на 
ло гич ка ко ла у ауто ма ти ци и ра чун ској тех ни ци. Ме мо ри је, вр сте и 



при ме на. Ми кро про це со ри и при ме на. Основ не смет ње и њи хо во 
от кла ња ње. Ин ду стриј ски ра чу на ри, вр сте, прин цип ра да, при ме
на. Ре гу ла то ри сер во по го на, прин цип ра да и при ме на.

НА ЧИН ИЗ ВР ША ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

Са др жај про гра ма пред ме та елек тро тех ни ка и елек тро ни ка 
уче ни ци тре ба да упо зна ју има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да се нај ве ћи 
број ма ши на и уре ђа ја у ма шин ству по кре ће елек трич ном енер ги
јом, ко ман ду је си сте мом елек трич ног упра вља ња. Због то га је по
треб но упо зна ти си сте ме на па ја ња по моћ них елек трон ских ин ста
ла ци ја, во до ва и тран сфор ма то ра као и ге не ра то ра .

Уче ни ци тре ба да упо зна ју основ не мер не ин стру мен те и ме
то де ме ре ња. Ука за ти на ва жност тач ност ме ре ња. Прин ци пе ра да 
елек тро маг нет них и елек тро ди на мич ких ин стру ме на та об ра ди ти 
као при мер деј ства елек тро маг нет не си ле.

Ука за ти на ши ро ко по ље при ме не раз ли чи тих елек трич них 
ма ши на, ка ко у про це су про из вод ње та ко и на дру гим по љи ма 
Људ ске де лат но сти, зна чај њи хо ве оп ти мал не екс пло а та ци је и ва
жност ме ре и сред ста ва за шти те.

Ис та ћи све ве ћу при ме ну елек трон ских скло по ва у ин ду стри
ји и ши ре и ва жност елек тро ни ке у ауто ма ти за ци ји про це са про
из вод ње.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну ; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен
та ци ју.

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на став ног пред ме та тех но ло ги ја об ра де је сти ца ње зна
ња о прин ци пи ма и за ко ни то сти ма об ли ко ва ња про из во да, о си сте
ми ма, про це си ма и по ступ ци ма об ра де и еко но мич но сти из ра де 
про из во да ко ја ће уче ни ци ко ри сти ти на прак тич ној на ста ви. 

Задаци на ста ве пред ме та тех но ло ги ја об ра де су:
– оспо со бља ва ње уче ни ка за уоча ва ње и схва та ње функ ци о

нал не ме ђу за ви сно сти еле ме на та, скло по ва и ме ха ни за ма на ма ши
на ма за об ра ду ма те ри ја ла, као и са мо стал ну из ра ду ала та; 

– оспо со бља ва ње уче ни ка за пра ви лан из бор ма ши на, ала та, 
ре жи ма и ме то да ра да;

– оспо со бља ва ње уче ни ка за при ме ну те о риј ских зна ња у 
прак тич ном ра ду на прак тич ним вр ста ма об ра де ма те ри ја ла и за 
бо ље раз у ме ва ње кон крет ног рад ног про це са;

– сти ца ње зна ња о осно ва ма по ступ ка об ра де ре за њем, кон
струк ци ја ма и екс пло а та циј ским ка рак те ри сти ка ма ма ши на и ала
та за об ра ду на по је ди ним вр ста ма ма ши на. 

ПР ВИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (1)

Зна чај и за да так тех но ло ги је об ра де у ин ду стриј ској про из
вод њи. По јам си сте ма и про из вод ног про це са. Тех но ло шки и об
рад ни си стем. Кла си фи ка ци ја по ступ ка об ли ко ва ња и об ра де. 

2. ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ ЛИ ВЕ ЊЕМ (5) 

Осо би не ма те ри ја ла за ли ве ње. Ли ве ње у пе шча ним ка лу
пи ма. Ли ве ње у ме тал ним ка лу пи ма. Ли ве ње под при ти ском. 
Цен три фу гал но ли ве ње. Не пре кид но ли ве ње. Ли ве ње у ва ку у му. 
Пре ци зно ли ве ње по мо ћу то по вих мо де ла. Ли ве ње у шкољ ка стим 
ка лу пи ма. За вр шни ра до ви и ме ре за шти те при ли ве њу.

3. ОБ РА ДА ДЕ ФОР МИ СА ЊЕМ (5) 

Об ра да са би ја њем. Сло бод но ко ва ње. Ко ва ње у ка лу пи ма. 
Ко ва ње ва ља њем. Об ра да пре со ва њем. Пре со ва ње у ка лу пи ма. Об
ра да ис ти ски ва њем. Об ра да ва ља њем. Об ра да ву че њем. За шти та 
на ра ду при об ра ди де фор ми са њем. 

4. МЕ РЕ ЊЕ И КОН ТРО ЛИ СА ЊЕ (5) 

Ме ри ла за ме ре ње и кон тро ла ду жи на. По мич но ме ри ло, ду
би но мер и ви си но мер. Ме ри ла за кон тро лу угло ва: уга о ни ци, угло
ме ри. Уни вер зал ни ме ха нич ки угло мер. Оп тич ки уни вер зал ни 
угло ме ри. Гра нич на ме ри ла за угло ве. Ли бе ле. Чу ва ње и одр жа ва
ње мер них и кон трол них ала та. 

5. ПРИ БО РИ ЗА СТЕ ЗА ЊЕ И ПРИ ДР ЖА ВА ЊЕ (3)  

За да так и зна чај сте за ња и при др жа ва ње при об ра ди Пра ви ла 
сте за ња. По де ла при бо ра за сте за ње. Уни вер зал ни при бо ри за сте
за ње (сте ге, ша пе, сте зне гла ве и маг не ти). 

6. ОЦР ТА ВА ЊЕ И ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ (4)  

Алат и при бор за оцр та ва ње и обе ле жа ва ње (рад ни сто, пло ча 
за оцр та ва ње, при зме, игле, па ра лел на цр та ла, обе ле жи ва чи, ше
ста ри, сло ва, бро је ви и ша бло ни). При пре ма по вр ши на за оцр та ва
ње. Оцр та ва ње и обе ле жа ва ње по цр те жу, ша бло ну и узор ку. 

7. ТУР ПИ ЈА ЊЕ (4)  

Зна чај тур пи ја ња. Вр сте тур пи ја. Из бор тур пи ја у за ви сно
сти од вр сте об ра ђи ва ног ма те ри ја ла, зах те ва ње тач но сти об ра де 
и ква ли те та об ра ђе не по вр ши не. Гру бо и фи но тур пи ја ње рав них 
по вр ши на. Тур пи ја ње об лих и ко сих по вр ши на. Ме ре за шти те при 
тур пи ја њу. 

8. ОД ВИ ЈА ЊЕ СЕ ЧЕ ЊЕМ И ОД СЕ ЦА ЊЕМ (4)  

За да так и вр сте се че ња и од се ца ња. Рад че ки ћем и се ка чем. 
Вр сте се ка ча. По сту пак оштре ња се ка ча. Се че ње ма ка за ма. При
ме на руч не те сте ре. Вр сте лу ко ва и ли сто ва те сте ре. Прин цип ра да 
ма шин ске оквир не те сте ре. Одр жа ва ње сред ста ва ра да, под ма зи ва
ње и чи шће ње. Ме ре за шти те при се че њу и од се ца њу. 

9. ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ ЛИ МА И ПРО ФИ ЛА (3)  

Зна чај и при ме на по ступ ка. На чин ис пра вља ња ли ма. Руч но 
ис пра вља ње ли ма. Ма шин ско ис пра вља ње ли ма. Са ви ја ње ли мо
ва, жи це, це ви, про фи ла и опру га. Ме ре за шти те при об ли ко ва њу 
ли ма и про фи ла. 

10. СПА ЈА ЊЕ (8) 

За да так и зна чај спа ја ња ма те ри ја ла. Спа ја ње за ков ци ма. 
Алат за руч но спа ја ње за ки ва њем. Спа ја ње ле мље њем. Ме ко и твр
до ле мље ње. Вр сте ле мо ва. На чин из во ђе ња ле мље ња. Спа ја ње 
за ва ри ва њем. Вр сте за ва ри ва ња. Елек тро луч но за ва ри ва ње. Вр сте 
елек тро луч ног за ва ри ва ња. при пре ма ма те ри ја ла за за ва ри ва ње. 
Елек тро де. На чин из во ђе ња за ва ри ва ња. Елек тро от пор но за ва ри
ва ње. За шти та на ра ду при ле мље њу и за ва ри ва њу. 

11. БУ ШЕ ЊЕ, УПУ ШТА ЊЕ И РЕ ЗА ЊЕ НА ВО ЈА (4)  

За да так бу ше ња, упу шта ња и ре за ње на во ја. Алат за бу ше ње. 
Бу ши ли це (сто не и стуб не). На чин из во ђе ња бу ше ња. Оштре ње 
спи рал них бур ги ја. По сту пак упу шта ња. Вр сте упу шта ча. Руч но 
ре за ње на во ја. Ме ре за шти те на ра ду. 



12. РЕН ДИ СА ЊЕ (3)  

За да так и зна чај рен ди са ња. Вр сте рен ди саљ ки. Крат ко хо де 
рен ди саљ ке. Ду го хо де рен ди саљ ке. Ме ре за шти те на ра ду. 

13. СТРУ ГА ЊЕ (4)  

Ка рак те ри сти ке об ра де стру га њем. Опе ра ци је и зах те ви при 
об ра ди стру га њем. Алат и при бор за об ра ду стру га њем. Стру гар
ски но же ви. По моћ ни при бо ри. Са мо цен три ра ју ћи сте за чи обрат
ка. Об ра да ци лин дрич них и сте пе на стих по вр ши на. Об ра да ко
ну сних по вр ши на. Бу ше ње и за бу ши ва ње. Об ра да уну тра шњих 
по вр ши на. Сред ства за хла ђе ње при стру га њу. Ме ре за шти те на 
ра ду при стру га њу. 

14. ГЛО ДА ЊЕ (5)  

Ка рак те ри сти ке об ра де гло да њем. Вр сте гло да ла. Алат и при
бор за сте за ње обрат ка. Еле мен ти ре жи ма об ра де гло да њем. По де
ла и вр сте гло да ли ца. Уни вер зал на гло да ли ца. Алат на гло да ли ца. 
Хо ри зон тал на и вер ти кал на гло да ли ца. Пор тал на и ко пир на гло да
ли ца. Ме ре за шти те при гло да њу. 

15. БРУ ШЕ ЊЕ (4)  

За да так и зна чај бру ше ња. По де ла бру си ли ца и њи хо ве ка рак
те ри сти ке. Бру си ли ца за рав но бру ше ње. Прин ци пи ра да бру си ли
це за рав но бру ше ње. Хла ђе ње обрат ка при бру ше њу. Ме ре за шти
те при бру ше њу. 

16. ПО ВР ШИН СКА ЗА ШТИ ТА (2)  

Зна чај за шти те и узор ци про па да ња ма те ри ја ла. Узор ци ко
ро зи је. При пре ма за за шти ту. По ступ ци за шти те (не ме тал не за
штит не пре вла ке: уља и ма сти, бо је; хе миј ске за штит не пре вла ке: 
по та па ње у рас то пе, гал ван ско на но ше ње, ме та ли за ци ја и пла сти
фи ка ци ја). За шти та на ра ду. 

17. ТЕР МИЧ КА И ТЕР МО ХЕ МИЈ СКА ОБ РА ДА (4)  

Циљ и зна чај тер мич ке об ра де. Жа ре ње, ка ље ње, опу шта ње, 
по бољ ша ње и ста ре ње. Тер мо хе миј ска об ра да: це мен та ци ја, ни
три ра ње, ци ја ни за ци ја, хро ми ра ње, бру ни ра ње и др. За шти та на 
ра ду при тер мич кој и тер мо хе ми ској об ра ди. 

18. УПО ЗНА ВА ЊЕ МА ШИ НА И ЊИ ХО ВИХ ФУНК ЦИ ЈА (2) 

Кла си фи ка ци ја ма ши на: по гон ске и рад не ма ши не, тран
спорт не ма ши не и уре ђа ји. Опис и прин цип ра да тур би на, клип них 
ма ши на, ком пре со ра, вен ти ла то ра, пум пи, ди за ли ца и пре но сни ка, 
тран спор те ра, кон ве је ра и еле ва то ра. 

ДРУ ГИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 72 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (1)

Упо зна ва ње про гра ма, струч не ли те ра ту ре и зах те ви алат
ни ча ра. При пре ма за овла да ва ње уме њи ма и на ви ка ма по је ди ним 
тех но ло шким про це си ма. Те о риј ско оспо со бља ва ње за прак тич ну 
при ме ну на уч ног зна ња. 

2. МЕ РЕ ЊЕ И КОН ТРО ЛИ СА ЊЕ (6) 

Ме ри ло за ме ре ње и кон тро лу ду жи на. Ми кро ме три. Ми кро
ме три за спо ља шње ме ре ње. Ми кро ме три за уну тра шње ме ре ње. 
Ми кро ме тар ски ду би но мер. Ми кро ме три за ме ре ње преч ни ка 
отва ра и ру па. Гра нич на ме ри ла за осо ви не, отво ре и ру пе (ра чве и 
че по ви). Гра нич на ме ри ла за на вој и ком па ра то ри. Три го но ме триј
ска ме ри ла. Си ну сни ле њир. Тан гент ни ле њир. Алат ни ми кро скоп. 
Про фил ни про јек тор. Ме ре ње и кон тро ла од сту па ња од ге о ме триј
ског об ли ка. Ме ре ње и кон тро ла хра па во сти. Чу ва ње и одр жа ва ње 
мер них и кон трол них ала та. 

3. ОЦР ТА ВА ЊЕ И ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ (3) 

Ана ли за ра ди о нич ког цр те жа. По сту пак оцр та ва ња и обе
ле жа ва ње. Оцр та ва ње са цр те жа па ра лел ним цр та лом и уга о ном 
пло чом. Оцр та ва ње по мо ћу ша бло на. Оцр та ва ње по узор ку. Оцр та
ва ње по мо ћу про јек то ра. Чу ва ње и одр жа ва ње ала та и при бо ра за 
оцр та ва ње и обе ле жа ва ње. 

4. ОБ РА ДА ТУР ПИ ЈА ЊЕМ (3)

Из бор тур пи ја. Гру бо и фи но тур пи ја ње рав них, ко сих и об
лих спо ља шњих по вр ши на. Из ра да отво ра ра зних про фи ла. Упи
си ва ње де ло ва тур пи ја њем. Рад на ма ши на ма за тур пи ја ње са 
пра во ли ниј ским и кру жним кре та чем. Ме ре ње и кон тро ла об ра де 
тур пи ја њем. Ме ре за шти те при тур пи ја њу. 

5. ОДВА ЈА ЊЕ МА ТЕ РИ ЈА ЛА (4)  

При ме на по ступ ка одва ја ња ма те ри ја ла се че њем и ре за њем. 
По лу жне ма ка зе. Ви бра ци о не ма ка зе. Ма шин ске ма ка зе са пра вим 
но же ви ма. Опис, прин цип ра да и ру ко ва ње оквир ним, тра ка стим и 
кру жним те сте ра ма. Сред ства за хла ђе ње и под ма зи ва ње при ра ду 
на ма шин ским те сте ра ма. Ме ре за шти те при се че њу и ре за њу. 

6. ОБ РА ДА БУ ШЕ ЊЕМ И УПУ ШТА ЊЕМ (4)  

При пре ма обрат ка за бу ше ње. Из бор ала та и при бо ра. На чин 
сте за ња обрат ка. По де ша ва ње бу ши ли це. Прин цип ра да сто не, стуб не 
и ра ди јал не бу ши ли це. По сту пак бу ше ња две и ви ше пло ча у скло пу. 
Об ра да на хо ри зон тал ној бу ши ли ци. По сту пак об ра де отва ра и ру па 
упу шта њем. Вр сте упу шта ча. Сред ства за хла ђе ње и под ма зи ва ње 
при бу ше њу и упу шта њу ме ре за шти те при бу ше њу и упу шта њу. 

7. ОБ РА ДА НА КО ОР ДИ НАТ НОЈ БУ ШИ ЛИ ЦИ (4)  

Прин цип ра да ко ор ди нат не бу ши ли це. Из бор ала та. Ко ти ра
ње ра ди о нич ког цр те жа за део ко ји је на ме њен за об ра ду на ко ор
ди нат ној бу ши ли ци. При ме на ко ор ди нат не бу ши ли це за гло да ње. 
Ме ре за шти те при об ра ди на ко ор ди нат ној бу ши ли ци. 

8. ОБ РА ДА РАЗ ВР ТА ЊЕМ (3)  

Зна чај раз вр та ња. Кон струк тив не ка рак те ри сти ке раз вр та ча. 
Руч ни раз вр та чи. Руч ни раз вр та чи са ваљ ча стом др шком. Руч ни по
де си ви раз вр та чи. По сту пак раз вр та ња ци лин дрич них и ко нич них 
отво ра и ру па. Ма шин ски раз вр та чи. Ме ре за шти те при раз вр та њу. 

9. ИЗ РА ДА НА ВО ЈА (3)  

Ала ти за руч но ре за ње на во ја. Уре зни ци. Од ре ђи ва ње преч
ни ка отво ра или ру пе и преч ни ка ста бла за из ра ду на во ја. Уре зи
ва ње на во ја у че ли ку, си вом ли му, ме син гу или алу ми ни ју му. Уре
зи ва ње на во ја у ру па ма. Сред ства за под ма зи ва ње. По ступ ци за 
ва ђе ње по ло мље них уре зни ка. Кон тро ла ис прав но сти из ра ђе ног 
на во ја. Ме ре за шти те при из ра ди на во ја. 

10. ОБ РА ДА ГРЕ БА ЊЕМ (2)  

При ме на по ступ ка гре ба ња. Алат и при бор за гре ба ње. Пљо
сна ти или рав ни гре ба чи. Тро у гла сти гре ба чи. Ка ши ка сти гре ба чи. 
Рад ни по сту пак при об ра ди гре ба њем рав них и кон кав них по вр
ши на. Кон тро ла по вр ши на об ра ђе них гре ба њем. Ме ре за шти те 
при об ра ди гре ба њем. 

11. ОБ РА ДА РЕН ДИ СА ЊЕМ (5)  

За да так и по ступ ци рен ди са ња. Алат за рен ди са ње. Рад на 
крат ко ход ној рен ди саљ ки. Из бор ре жи ма об ра де. Тех но ло ги ја ра
да на крат ко ход ној рен ди саљ ки. Рад на алат ним рен ди саљ ка ма за 
из ра ду про се ка ча. Чи шће ње, под ма зи ва ње и одр жа ва ње. Ме ре за
шти те на ра ду при рен ди са њу. 

12. ОБ РА ДА ГЛО ДА ЊЕМ (10)  

Ка рак те ри сти ке и при ме на об ра де гло да њем. Ала та и гло да
ње – гло да ла (вр сте, кон струк тив не ка рак те ри сти ке и ма те ри јал). 



Гло да ла са гло да ним зуп ци ма. Гло да ла са леђ но стру га ним зуп ци
ма. Гло да ла са умет ну тим зуп ци ма. Оштре ње гло да ла. Алат на гло
да ли ца. Тех но ло ги ја ра да на гло да ли ци. Об ра да на ко пир ној гло да
ли ци. Ме ре за шти те при гло да њу. 

13. ОБ РА ДА БРУ ШЕ ЊЕМ И ГЛА ЧА ЊЕМ (10)  

Ка рак те ри сти ке и при ме на об ра де бру ше њем. Алат за бру
ше ње – то ци ла. Еле мен ти ква ли те та ве штач ких то ци ла и њи хо во 
озна ча ва ње. Глав ни об ли ци и на зи ви то ци ла. Об ра да на бру си ли
ца ма за рав но бру ше ње. Опис бру си ли це за рав но бру ше ње. Рад на 
бру си ли ци за рав но бру ше ње. Об ра да на бру си ли ца ма за окру гло 
бру ше ње. Ка рак те ри сти ке и при ме на об ра де ле по ва њем и по ли ра
њем. Об ра да ле по ва њем. Об ра да по ли ра њем. Ме ре за шти те при 
бру ше њу и гла че њу. 

14. НЕ КОН ВЕН ЦИ ЈАЛ НЕ МЕ ТО ДЕ ОБ РА ДЕ (10)  

По де ла и при ме на не кон вен ци јал них по сту па ка об ра де. По
сту пак об ра де елек тро е ро зи јом. Об ра да ул тра зву ком. Об ра да 
елек трон ским мла зом. Об ра да ла се ром. Ме ре за шти те при не кон
вен ци јал ном ме то да ма об ра де. 

15. ОБ РА ДА НА НУ МЕ РИЧ КИ УПРА ВЉА НИМ  
МА ШИ НА МА (4) 

Ка рак те ри сти ке НУ ма ши на алат ки. Блок ше ма НУ ма ши
на алат ки. НУ стру го ви. НУ гло да ли це. Об рад ни цен три. Руч но и 
ауто мат ско про гра ми ра ње, рад опе ра то ра, при пре ма ала та. Си сте
ми упра вља ња, ауто ма ти за ци ја тран спор та ма те ри ја ла. При ме на 
ин ду стриј ских ро бо та. 

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 64 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (2)

Упо зна ва ње уче ни ка са пла ном и про гра мом, као и под се ћа ње 
уче ни ка на гра ди во из I и II раз ре да ко ји ће се ко ри сти ти за прак
тич ну при ме ну на уч ног зна ња.

2. СТЕ ЗНИ ПРИ БО РИ (5) 

По де ла и при ме на при бо ра за сте за ње. Са став ни де ло ви при
бо ра за сте за ње. Те ло при бо ра. Ло ка ци ја обрат ка у при бо ру. Еле
мен ти и ме ха ни зми за сте за ње. Еле мен ти за во ђе ње и од ре ђи ва
ње по чет них по ло жа ја ре зних ала та. Еле мен ти за ве зи ва ње де ло ва 
при бо ра. Из ра да и одр жа ва ње сте зних при бо ра. По ста вља ње при
бо ра и ма ши не. 

3. АЛА ТИ И СА ВИ ЈА ЊЕ (6) 

Про цес об ра де са ви ја њем. Ти по ви ала та за са ви ја ње. Про сти 
ала ти за са ви ја ње. Уни вер зал ни ала ти за са ви ја ње. Кон струк тив не 
ка рак те ри сти ке де ло ва ала та за са ви ја ње. Од ре ђи ва ње ду жи не са
ви је ног де ла у раз ви је ном ста њу. Од ре ђи ва ње ми ни мал ног по лу
преч ни ка са ви ја ња. Од ре ђи ва ње по врат ног угла. Од ре ђи ва ње си ле 
са ви ја ња. Из ра да ала та за са ви ја ње. По ста вља ње ала та на пре су за 
ме ре ње за шти те при ра ду. 

4. АЛА ТИ ЗА ПРО БИ ЈА ЊЕ И ПРО СЕ ЦА ЊЕ (10) 

Про цес об ра де про се ца ње. Ти по ви ала та за про се ца ње. Кон
струк тив не ка рак те ри сти ке про се ца ње. Че по ви (ру кав ци). Гор ња 
пло ча. Ме ђу пло ча. Но се ћа пло ча. Про се ка чи и про бој ци. Во де ћа 
пло ча. Ре за на пло ча. Основ на пло ча. Ку ћи шта. Еле мен ти за во ђе
ње и ски да ње тра ке. Еле мен ти за ло ка ци ју тра ке у ала ту. Еле мен ти 
за по ве зи ва ње и цен три ра ње де ло ва ала та. За зор из ме ђу про се ка ча 
или про бој ца и ре зне пло че. Од ре ђи ва ње ди мен зи ја про бој ца, про
се ка ча и отво ра у ре зној пло чи. Од ре ђи ва ње си ле исе ца ња. Ис ко ри
шћа ва ње ма те ри ја ла и од ре ђи ва ње ши ри не тра ке. Из ра да и одр жа
ва ње ала та. По ста вља ње ала та на пре су и ме ре за шти те при ра ду. 

5. АЛА ТИ ЗА ИЗ ВЛА ЧЕ ЊЕ (10) 

Про цес об ра де из вла че њем. Ти по ви ала та за из вла че ње. Из
вла че ње без ста њи ва ња де бљи не зи да. Из вла че ње са ста њи ва њем 
де бљи не зи да. Кон струк тив не ка рак те ри сти ке де ло ва за из вла че
ње. Пр стен за из вла че ње и из вла кач. Др жач ли ма. Оста ли еле мен
ти ала та за из вла че ње. Од ре ђи ва ње ди мен зи ја и об ли ка при прем
ка. Од ре ђи ва ње бро ја опе ра ци ја при из вла че њу. Од ре ђи ва ње си ле 
из вла че ња и си ле др жа ча ли ма. Из ра да, одр жа ва ње и по ста вља ње 
ала та за из вла че ње. 

6. КОМ БИ НО ВА НИ АЛА ТИ (10) 

При ме на ком би но ва них ала та. Основ ни ти по ви ком би но
ва них ала та. Ала ти за од се ца ње, про би ја ње и са ви ја ње. Ала ти за 
про би ја ње, про се ца ње, из вла че ње и са ви ја ње. Из ра да, одр жа ва ње 
и по ста вља ње ала та на пре су. 

7. АЛА ТИ ЗА ЛИ ВЕ ЊЕ И БРИ ЗГА ЊЕ (12) 

Свој ства ма те ри ја ла за ли ве ње. Ли ве ње у ме тал ним ка лу пи
ма. Цен три фу гал но ли ве ње. Не пре кид но ли ве ње. Ти по ви ала та за 
ли ве ње и пре со ва ње. Ала ти за из ра ду де ло ва од пла стич них ма са. 
Ала ти за ли ве ње ме та ла под при ти ском. Ала ти за пре со ва ње тер
мо ста бил них ма са. Кон струк тив не ка рак те ри сти ке де ло ва ала та 
за ли ве ње и пре со ва ње. Еле мен ти за фор ми ра ње шу пљи не ка лу
па. Еле мен ти улив ног си сте ма. Еле мен ти за фор ми ра ње шу пљи не 
ка лу па. Еле мен ти улив ног си сте ма. Еле мен ти за ва ђе ње и из ба ци
ва ње на ли ва ка и од ли ва ка. Еле мен ти за во ђе ње и за тва ра ње ала та. 
Еле мен ти за хла ђе ње ала та. Еле мен ти за цен три ра ње и ве зи ва ње 
ала та за ма ши ну. Из ра да и одр жа ва ње ала та за ли ве ње. 

8. АЛА ТИ ЗА ГУ МУ (6) 

Са став ни еле мен ти ала та за гу му. Гор ња пло ча. До ња пло ча. 
Тр но ви. На чин по ве зи ва ње еле ме на та ала та. По ста вља ње ала та за 
ма ши ну.

9. ТЕР МИЧ КА ОБ РА ДА АЛА ТА (3) 

Зна чај и вр сте тер мич ке об ра де. Жа ре ње, ка ље ње, от пу шта
ње. Тер мо хе миј ске об ра де. Ка ље ње ре зне пло че и про би ја ча. Кон
тро ла твр до ће ока ље ног де ла по Бри не лу, Ро кве лу и Ви кер су. 

НА ЧИН ИЗ ВР ША ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

Про грам об у хва та нај зна чај ни је вр сте и по ступ ке об ра де ме
та ла (руч не и ма шин ске). Као струч ни пред мет, за у зи ма зна чај но 
ме сто у фор ми ра њу струк ту ре ши рих зна ња и пој мо ва у обла сти 
на ко јој се за сни ва ме та ло пре ђи вач ка ин ду стри ја и ма шин град ња. 

Сам про грам об је ди њу је ма те ри ју ко ја се и из у ча ва у ви ше 
про фи ла тро го ди шњег обра зо ва ња а до бар део од но си се и на че тво
ро го ди шње шко ло ва ње из обла сти ме та ло пре ра ђи вач ке ин ду стри је. 

Про грам је та ко мо ди фи ко ван и ускла ђен да се ме ђу соб но до
пу њу је и по ду да ра са из во ђе њем прак тич не на ста ве. Ово је ти пи
чан при мер прак тич не при ме не сте че ног те о риј ског зна ња. 

Као по др шку што лак шег оства ри ва ња пла на и про гра ма, на
ста ву та ко из во ди ти уз ко ри шће ње по ка за них сред ста ва, као што 
су ра зни мер ни, ре зни, сте зни и дру ги ала ти. 

Та ко ђе, тре ба оства ри ва ти што чвр шћу са рад њу са при ват ним 
и дру штве ним сек то ром ко ји се ба ви про бле ма ти ком ве за ном за 
про фил алат ни чар. 

По сле пр ве го ди не уче ник мо ра у пот пу но сти да овла да тех
ни ком руч не об ра де ме та ла и на тај на чин ство ри ти афи ни тет ка 
тач но сти и пре ци зно сти. Та ко ђе уче ник мо ра у пот пу но сти овла
да ти са свим мер ним ала том и при бо ром као осно вом за да љу пре
ци зну об ра ду. 

По сле дру ге го ди не уче ник мо ра овла да ти основ ним по ступ
ци ма и об ра да ма на пред ви ђе ним ма ши на ма алат ка ма, као и уре ђа
ји ма за ме ре ње и кон тро ли са ње об ра ђе них де ло ва. 

У тре ћој го ди ни уче ник мо ра да са мо стал но овла да из ра дом 
јед но став них ала та из обла сти сте за ња, са ви ја ња итд. а уз по др шку 



на став ни ка и сло же ни јих ала та из обла сти про се ца ња, про би ја ња, 
ли ве ња, бри зга ња, из вла че ња и др. 

На став ник би тре бао да пред ви ди што ви ше ча со ва за по на
вља ње и утвр ђи ва ње гра ди ва. 

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

ТЕХНОЛОШКИ ПОСТУПЦИ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на став ног пред ме та: тех но ло шки по ступ ци је оспо со
бља ва ње уче ни ка за из ра ду тех но ло шких по сту па ка ма шин ских 
де ло ва и ала та ма ње и сред ње сло же но сти и при ме на сте че них зна
ња из тех но ло шких по сту па ка при ли ком из ра де кон крет них ала та 
и мон та же истих. 

Задаци на ста ве тех но ло шких по сту па ка су:
– оспо со бља ва ње уче ни ке за ак тив но пра ће ње и ре ша ва ње 

про бле ма у про јек то ва њу ала та;
– оспо со бља ва ње уче ни ке за пра ви лан и еко но ми чан ре до

след из ра де и мон та же ала та;
– оспо со бља ва ње уче ни ке за по ве зи ва ње про бле ма ти ке кон

стру и са ња ала та ње го ве из ра де, кон тро ле, мон та же и др.;
– фор ми ра ње пра вил ног ста ва уче ни ка пре ма ра ду и еко но

ми ци ра да;
– оспо со бља ва ње уче ни ка за са мо стал но ко ри шће ње тех нич

ке до ку мен та ци је и струч не ли те ра ту ре;
– ко ри шће ње сте че них зна ња из тех но ло ги је об ра де, ма шин

ских ма те ри ја ла, тех нич ког цр та ња и прак тич не на ста ве. 

ДРУ ГИ РАЗРЕД 
(1+1 час не дељ но, 36+36 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. ОСНОВ НИ ПОЈ МО ВИ И ДЕ ФИ НИ ЦИ ЈЕ ТЕХ НО ЛО ШКИХ 
ПО СТУ ПА КА (3)

Про це си у ин ду стри ји. Струк ту ра об рад ног про це са: опе ра
ци ја, за хват, про лаз. Вр сте и ка рак те ри сти ке про из вод ње. 

2. ПРИ ПРЕМ ЦИ И ДО ДА ЦИ ЗА ОБ РА ДУ (4) 

Вр сте и об ли ци при пре ма ка. Кри те ри ју ми за из бор при пре
ма ка. Прет ход на об ра да при пре ма ка. До да ци за об ра ду: основ ни 
пој мо ви, ве ли чи на, фак то ри. 

3. БА ЗЕ И БА ЗНЕ ПО ВР ШИ НЕ (4) 

Вр сте ба за. На чи ни ба зи ра ња. Прин ци пи ба зи ра ња. Гре шке 
ба зи ра ња. При ме ри ба зи ра ња. Озна ча ва ње ба зних по вр ши на у тех
но ло шкој до ку мен та ци ји. 

4. ТАЧ НО СТИ ОБ РА ДЕ (3)  

До зво ље на од сту па ња у про це су об ра де. До зво ље на од сту па
ња ди мен зи ја. До зво ље на од сту па ња ге о ме триј ског об ли ка. До зво
ље на од сту па ња по ло жа ја по вр ши на. До зво ље на од сту па ња ква ли
те та по вр ши на. 

5. ПРИН ЦИ ПИ ИЗ РА ДЕ ТЕХ НО ЛО ШКОГ ПО СТУП КА (13)

По ла зни по да ци. Ана ли за ра ди о нич ког цр те жа (оп шти пре
глед цр те жа, про пи са ни ма те ри јал, пре глед ко та, пре глед до зво ље
них од сту па ња и зна ко ва об ра де, мо гућ ност уград ње ана ли за).

Из бор и кон струк ци ја при ме ра ка. 
Из бор ме то де и вр сте об ра де. Број и ре до след опе ра ци ја. Из

бор ма ши на. Из бор ба зних по вр ши на.
По де ла опе ра ци ја на за хва те. Од ре ђи ва ње тех но ло шких ме ра. 
Из бор сте зних при бо ра. Из бор ре зних ала та и из бор мер них 

ин стру ме на та. 
Из ра да тех но ло шке и рад не до ку мен та ци је. 

6. ОД РЕ ЂИ ВА ЊЕ РЕ ЖИ МА ОБ РА ДЕ И НОР МИ РА ЊЕ (3)

Од ре ђи ва ње еле ме на та ре жи ма об ра де (ана ли тич ки, та бе лар но).
Од ре ђи ва ње вре ме на из ра де (глав на, по моћ на и при прем но 

за вр шно вре ме).

7. КАЛ КУ ЛА ЦИ ЈА – ТРО ШКО ВА И ЕКО НОМ СКИ  
ПРИН ЦИ ПИ (3)

Тро шко ви об ра де: тро шко ви ма те ри ја ла, тро шко ви рад не сна
ге, ре жиј ски и оста ли тро шко ви.

Про дук тив ност, рен та бил ност и еко но мич ност. 

8. МОН ТА ЖА (3)

Ме то де мон та же.
Основ ни пој мо ви и де фи ни ци је. Мер ни лан ци. Ре до след мон

та же. 

ВЕ ЖБЕ (36) 

ПР ВИ РАД (12 ча со ва): 

Ци лин дрич ни об ли ци пред ме та са стру гар ским и бру шач ким 
об ра да ма.

На по ме на:
Ура ди ти на та бли при мер тех но ло шког по ступ ка за јед но

став ни ји ци лин дрич ни пред мет. По себ но об ра ди ти па жњу на по
де лу по ступ ка на опе ра ци је и зах те ве, на из бор ба зних по вр ши на, 
до да та ка за об ра ду, и на из бор при прем ка. (4 ча са). Уче ни ци ра де 
по сле то га је дан гра фич ки рад (6 ча со ва) у гру пи или по је ди нач но. 
Рад ра ди ти у све ске, у олов ци и на ча со ви ма ве жби. 

Кроз об ра ду ра да (2 ча са) про ве ри ти и оце ни ти оспо со бље
ност свих уче ни ка у гру пи.

ДРУ ГИ РАД (12 ча со ва): 

Пло ча сти об лик пред ме та, пред мет са об ра да ма гло да њем, 
рен ди са њем, бу ше њем и бру ше њем. 

На по ме на:
Ура ди ти на та бли или по ка за ти ура ђен при мер ра да уз ана ли

зу опе ра ци ја (4 ча са). 
По сле то га, уче ни ци груп но или по је ди нач но ра де у сво је све

ске гра фит ном олов ком дру ги рад (6 ча со ва) – на ча со ви ма за ве же. 
Од бра на и про ве ра оспо со бље но сти (2 ча са) свих уче ни ка у гру пи. 

ТРЕ ЋИ РАД (12 ча со ва): 

Про сти ји склоп – из ра да по зи ци ја и по сту па ка мон та же.
На по ме на:
При мер ура ди ти и ана ли зи ра ти (4 ча са).
Уче ни ци груп но ра де свој рад (6 ча со ва).
Од бра на и про ве ра (1 час). 
Ана ли за ве жби и за кљу чи ва ње оце на (1 час). 

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(1+2 не дељ но, 32+64 ча со ва го ди шње)

1. ПРИ БОР ЗА СТЕ ЗА ЊЕ (7)

По де ла при бо ра за сте за ње. Са став ни де ло ви при бо ра за сте
за ње. Те ла при бо ра. Ло ка ци ја обрат ка и при бо ра и еле мен ти за 



ло ка ци ју. Еле мен ти за сте за ње. Руч но и ме ха нич ко сте за ње. По чет
ни по ло жај ре зног ала та и еле мен ти за во ђе ње ре зног ала та. Еле
мен ти за ве зи ва ње де ло ва ала та. По ста вља ње при бо ра на ма ши ну. 

2. АЛА ТИ ЗА СА ВИ ЈА ЊЕ (3)

Про цес об ра де са ви ја њем. Ти по ви ала та за са ви ја ње (про сти, 
сло же ни, уни вер зал ни). Де ло ви ала та за са ви ја ње. Од ре ђи ва ње ду
жи не са ви је ног де ла у раз ви је ном ста њу. Од ре ђи ва ње ми ни мал ног 
по лу преч ни ка са ви ја ња, по врат ног угла и си ле са ви ја ња. По ста
вља ње ала та на пре су. 

3. АЛА ТИ ЗА КО ВА ЊЕ (ПРЕ СА ВИ ЈА ЊЕ И КР ЗА ЊЕ) (3) 

Про цес об ра де ко ва њем (пре со ва њем). Ти по ви ала та за ко ва
ње (пре со ва ње). Ка лу пи за ко ва ње и пре со ва ње у то плом и хлад
ном ста њу. По ста вља ње ала та на пре се и че ки ће. 

4. АЛА ТИ ЗА ПРО БИ ЈА ЊЕ И ПРО СЕ ЦА ЊЕ (5) 

Про цес об ра де пре се ца ње и про би ја њем. Ти по ви ала та. Ка
рак те ри сти ке еле ме на та (де ло ва) ала та. Че по ви. Гор ња пло ча. 
Ме ђу пло ча. Но се ћа пло ча. Но же ви. Во де ћа пло ча. Ре зна пло ча. 
Основ на пло ча. Ку ћи ште. Еле мен ти за во ђе ње и ски да ње тра ке. 
Еле мен ти за ло ка ци ју тра ке. Еле мен ти за по ве зи ва ње и цен три ра
ње де ло ва ала та. 

5. АЛА ТИ ЗА ИЗ ВЛА ЧЕ ЊЕ (3) 

Про цес об ра де из вла че њем. Ти по ви ала та за из вла че ње. Де
ло ви ала та за из вла че ње. Ди мен зи је и об ли ци при прем ка. Број опе
ра ци ја. Си ла из вла че ња и си ла др жа ча ли ма. 

6. КОМ БИ НО ВА НИ АЛА ТИ (4)

При ме на. Основ ни ти по ви ком би но ва них ала та. Из ра да одр
жа ва ња и по ста вља ње ком би но ва них ала та на пре си. 

7. АЛА ТИ ЗА ЛИ ВЕ ЊЕ (5)

Ти по ви ала та за ли ве ње и пре со ва ње. Ала ти за из ра ду де ло ва 
од пла стич не ма се. Ала ти за ли ве ње ме та ла под при ти ском. Ала ти 
за пре со ва ње тер мо пла стич них ма са. Еле мен ти ала та за ли ве ње и 
пре са ви ја ње. 

8. АЛА ТИ ЗА ГУ МУ (2)

Ти по ви ала та за гу му. Де ло ви ала та. 

ВЕ ЖБЕ (64)

1. СТЕ ЗНИ ПРИ БО РИ (10)

Ура ди ти тех но ло шки по сту пак из ра де сте зног при бо ра за об
ра ду бу ше њем на пред ме ти ма пло ча стог об ли ка. Функ ци о ни са ње 
ала та. Де ло ви ала та, по сту пак њи хо ве из ра де и мон та же. Ана ли за 
по ступ ка. Из бор ма те ри ја ла и тер мич ке об ра де.

На по ме на:
Рад ра ди ти у све сци олов ком. Да ти склоп ни цр теж, цр теж не 

стан дард них де ло ва и при бо ра и од ре ди ти тех но ло шки по сту пак 
из ра де. 

2. АЛА ТИ ЗА СА ВИ ЈА ЊЕ (6)

Ура ди ти тех но ло шки по сту пак из ра де про сти јег ала та за уга
о но са ви ја ње. Функ ци о ни са ње ала та. Де ло ви ала та. По сту пак из
ра де и мон та же.

Ана ли за по сту па ка. Из бор ма те ри ја ла и тер мич ке об ра де.
На по ме на:
Рад ура ди ти у све сци олов ком. Да ти склоп ни и ра ди о нич ке 

цр те же. Од ре ди ти тех но ло шки по сту пак из ра де.

3. АЛА ТИ ЗА КО ВА ЊЕ И КР ЗА ЊЕ (6)

Ура ди ти тех но ло шки по сту пак из ра де јед но став ни јег ала
та за ко ва ње (нпр. гла ва ви ја ка, за ко ви це). Функ ци о ни са ње ала та. 

Де ло ви ала та. По сту пак из ра де де ло ва ала та. Из бор ма те ри ја ла и 
тер мич ке об ра де де ло ва.

На по ме на:
Рад ура ди ти у све сци олов ком. Да ти склоп ни цр теж ала та и 

тех но ло шки по сту пак из ра де. 

4. АЛА ТИ ЗА ПРО БИ ЈА ЊЕ И ПРО СЕ ЦА ЊЕ (10)

Ура ди ти тех но ло шки по сту пак из ра де ала та за про би ја ње 
(про се ца ње) са во ђе њем. Функ ци о ни са ње ала та. По сту пак из ра де 
де ло ва ала та. Из бор ма те ри ја ла и тер мич ка об ра да де ло ва. 

На по ме на:
Рад ура ди ти у све сци олов ком. Да ти идеј на ре ше ња ала та у 

склоп ном цр те жу. Ана ли зи ра ти по сту пак ње го ве из ра де.

5. АЛА ТИ ЗА ИЗ ВЛА ЧЕ ЊЕ (6)

Ура ди ти тех но ло шки по сту пак из ра де про стог ала та за из вла
че ње ци лин дрич ног пред ме та без про ме не де бљи не зи да. Функ ци
о ни са ње ала та. Де ло ви ала та. По сту пак из ра де де ло ва ала та. Из
бор ма те ри ја ла за де ло ве ала та и њи хо ва тер мич ка об ра да. 

На по ме на:
Рад ура ди ти у све сци олов ком. Да ти идеј но ре ше ње ала та у 

склоп ном цр те жу. Ана ли зи ра ти тех но ло шки по сту пак ње го ве из
ра де.

6. КОМ БИ НО ВА НИ АЛА ТИ (10)

Због сло же но сти ових ала та, из ове обла сти са мо ана ли зи ра ти 
три ура ђе на при ме ра (по 2 ча са). Уче ни ци ов де не ра де рад већ ак
тив но уче ству ју у ана ли зи истих. 

7. АЛА ТИ ЗА ЛИ ВЕ ЊЕ (10)

Ура ди ти тех но ло шки по сту пак из ра де ала та за ли ве ње и пре
со ва ње. Вр сте ала та и њи хо во функ ци о ни са ње. Де ло ви ала та и њи
хов по сту пак из ра де. 

На по ме на:
Рад ура ди ти у све сци олов ком. Уче ни ке по де ли ти на три ма

ње гру пе и сва кој гру пи да ти дру гу вр сту ала та (пла стич не ма се, 
ме та ли под при ти ском и тер мо ста бил не ма се). 

8. АЛА ТИ ЗА ГУ МУ (4)

Ура ди ти тех но ло шки по сту пак из ра де ала та за гу ме не про из
во де. Уче ни ци тре ба да са мо стал но ура де идеј но ре ше ње (цр теж и 
тех но ло шки по сту пак) јед ног ала та за про из во де од гу ме. 

9. АНА ЛИ ЗА ВЕ ЖБИ (2)

Ана ли зи ра ти све ура ђе не ве жбе, и за кљу чи ти оце не из истих. 

НА ЧИН ИЗ ВР ША ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

На ста ва из тех но ло шких по сту па ка се ре а ли зу је у дру гој и 
тре ћој го ди ни у два де ла – те о ри ја и ве жбе. Те о риј ски ча со ви су у 
обе го ди не по је дан час не дељ но. 

У дру гој го ди ни се сти чу основ на са зна ња о ин ди ви ду ал ној 
тех но ло ги ји од но сно са мо стал ној раз ра ди тех но ло шких по сту па
ка. То је упо зна ва ње са ре до сле дом раз ра де по сту па ка од ана ли зе 
до нор ми ра ња. Пир то ме се осла ња мо на сте че на зна ња из пред ме
та: тех но ло ги ја об ра де, хе ми ја и ма шин ски ма те ри ја ли и тех нич ко 
цр та ње. 

У окви ру ве жби у дру гој го ди ни уче ни ци на кон ура ђе ног 
при ме ра са мо стал но или груп но ра де по три ра да. Пр ви рад је ци
лин дрич ног об ли ка, дру ги је пло ча стог об ли ка, а у тре ћем ра ду 
је по сту пак мон та же про сти јег скло па. На овај на чин се уче ни ци 
при пре ма ју да у сле де ћој го ди ни мо гу тех но ло шки раз ра ди ти и 
ура ди ти де ло ве ала та и ала те као це ли ну. 

Ве жбе оба вља ти при по де ли оде ље ња на две (до три) гру пе. 
Због ефи ка сно сти ра да, ако по сто је мо гућ ност, нај бо ље је да се 
ве жбе оба вља ју у бло ко ви ма од по два ча са (сва ке дру ге не де ље). 
Пр вих ме сец да на у школ ској го ди ни ра ди ти ин те зив но те о рет ске 



ча со ве без ве жби и то у ка сни јој фа зи ра да то ком го ди не ис пра ви
ти. При то ме во ди ти ра чу на да те о ри ја пред ња чи пред ве жба ма за 
по 2 до 3 ча са.

У тре ћој го ди ни уче ни ци по чи њу кон крет но да се ба ве по је
ди нач ним вр ста ма ала та. Функ ци о ни са ње ала та, њи хо вих де ло ва, 
из ра ди де ло ва, мон та жи ала та и њи хо во по ста вља ње на ма ши ну. 
По себ ну па жњу обра ти ти на при ме ну стан дард них де ло ва ала та 
(ку ћи шта, еле мен ти, во ђи це…) и на бр зу при ла го дљи вост тр жи
шту од но сно про ме ну про из вод ног про гра ма. 

Ве жбе су та ко за ми шље не да пра те те о риј ске ча со ве и са њи ма 
чи не це ли ну. На ве жба ма тре ба уче ни ци ма ура ди ти или по ка за ти 
при мер за ту вр сту ала та, а на кон то га они са ми или у гру па ма ра де 
слич не (јед но став ни је) ра до ве. Ра до ви се ра де ис кљу чи во у све ске 
(А4 фор ма та без ли ни ја) и ра де се олов ком да уче ни ци не би би
ли пре оп те ре ће ни цр та њем. Све ве жбе се ра де ис кљу чи во у шко ли. 
При оце њи ва њу ве жби те жи ште усме ри ти на идеј на ре ше ња ала
та, и тех но ло шких по сту па ка из ра де и мон та же, а ма ње на цр та ње. 
Овим при сту пом се знат но по ди же ни во зна ња алат ни ча ра.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ прак тич не на ста ве је да уче ни ка у свом по чет ном струч
ном обра зо ва њу, све стра ни је оспо со би за са гле да ва ње ра зно вр сно
сти тех но ло шких про це са и по сту па ка у ма шин ству ра ди укљу чи
ва ња у про из вод њу.

Задаци прак тич не на ста ве су:
– упо зна ва ње са ала том, при бо ром и ма ши на ма;
– упо зна ва ње са про из вод ним ра дом у усло ви ма про из вод ње 

ала та;
– оспо со бља ва ње уче ни ка за еко но мич но ко ри шће ње ма те ри

ја ла, чу ва ње ала та, при бо ра, ма ши на и дру ге опре ме у про из вод њи;
– овла да ва ње основ ним ве шти на ма руч не об ра де и ма шин ске 

об ра де;
– сти ца ње на ви ка за при ме ну ме ра за шти те на ра ду и ко ри

шће ња за штит них сред ста ва;
– схва та ње зна ча ја ква ли те та одр жа ва ња ма ши на;
– да уче ни ци на у че да це не про из вод ни рад и схва те зна чај 

мај стор ства из вр ши ла ца као јед ног од усло ва за ква ли тет ну про из
вод њу у ма шин ству и об ра ди ме та ла;

– да се уче ни ци оспо со бе за ак тив но уче ство ва ње у про це су 
ор га ни зо ва ња про из вод ње;

– да уче ни ци стек ну рад не на ви ке и ве шти не и да осе ти по
тре бу за ства ра ла штвом. 

ПР ВИ РАЗРЕД 
(0+5 ча со ва не дељ но, 175 ча со ва го ди шње + 30 блок на ста ве)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (4)

За да так и зна чај прак тич не на ста ве. Ка рак те ри стич ни обра
зов них про фи ла у под руч ју ра да ма шин ство и об ра да ме та ла, са 

по себ ним ак цен том на обра зов ни про фил алат ни чар. Упо зна ва ње 
ра ди о ни це и рад них ме ста за прак тич ну на ста ву. Рас по ре ђи ва ње 
на рад но ме сто уз по треб на сред ства ра да и за шти те на ра ду. Пра
вил но ко ри шће ње и чу ва ње сред ства ра да. Упо зна ва ње сред ста ва 
за шти те на ра ду. Чи шће ње и одр жа ва ње рад ног ме ста.

МЕ РЕ ЊЕ И КОН ТРО ЛИ СА ЊЕ (16)

За да так и зна чај ме ре ња и кон тро ли са ња. Вр сте мер них је ди
ни ца СИ си сте ма. Ме то де и гре шке ме ре ња. По де ла ме ри ла. Ме ри
ла за кон тро лу и ме ре ње ду жи на: раз мер ни ци (мер не тра ке, мер ни 
ле њи ри и мер не ле тве), ше ста ри за ме ре ње, по мич на ме ри ла, ду би
но ме ри и ви си но ме ри. Ме ри ла за кон тро лу ме ре ња угло ва: уга о ни
ци, угло ме ри (пре клоп ни, обич ни ме ха нич ки, уни вер зал ни) и ша
бло ни. Ме ри ла за кон тро лу рав но сти по вр ши на, ме ри ла за за зо ре и 
за о бље ња. Чу ва ње и одр жа ва ње мер них и кон трол них ала та. 

ПРИ БО РИ ЗА СТЕ ЗА ЊЕ И ПРИ ДР ЖА ВА ЊЕ (6)

За да так и зна чај сте за ња и при др жа ва ња при об ра ди. Пра ви ла 
сте за ња. По де ла при бо ра за сте за ње. Уни вер зал ни при бо ри за сте
за ње (стег, ша пе, сте за не гла ве и маг не ти).

ОЦР ТА ВА ЊЕ И ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ (10)

За да так и зна чај оцр та ва ња и обе ле жа ва ња. Алат и при бор за 
оцр та ва ње и обе ле жа ва ње (рад ни сто, пло ча за оцр та ва ње, при зме, 
игле, па ра лел на цр та ла, обе ле жа чи, ше ста ри, сло ва, бро је ви и ша
бло ни).

При пре ма по вр ши не за оцр та ва ње. По сту пак оцр та ва ња и 
обе ле жа ва ња (оцр та ва ње и обе ле жа ва ње са цр те жа, оцр та ва ње по
мо ћу ша бло на и по узор ку). Оштре ње ала та за оцр та ва ње и обе ле
жа ва ње.

ТУР ПИ ЈА ЊЕ (25) 

При ме на по сту па ка. Вр сте и об ли ци тур пи ја ња (по де ла тур
пи ја пре ма на ме ни, об ли ку пре се ка и се чи ву и пре ма бро ју на се ка). 
На са ђи ва ње тур пи ја. Тех ни ка ра да при тур пи ја њу (тур пи ја ње рав
них, и об лих по вр ши на, тур пи ја ње отво ра и жље бо ва, тур пи ја ње 
ли мо ва и ски да ње иви ца). Одр жа ва ње тур пи ја. Ма ши не за тур пи ја
ње (глав ни де ло ви и по сту пак ра да).

У окви ру ове на став не те ме ура ди ти јед ну сло же ни ју или ви
ше про сти јих ве жби.

ОДВА ЈА ЊЕ СЕ ЧЕ ЊЕМ И ОД СЕ ЦА ЊЕМ (9) 

За да так и вр сте се че ња и од се ца ња. Рад че ки ћем и се ка чем 
(вр ста че ки ћа, на са ђи ва ње, др жа ње че ки ћа и ру ко ва ње че ки ћем. 
Тех ни ка ра да се ка чем. Оштре ње се ка ча). Се че ње ма ка за ма. Од
се ца ње те сте ром: од се ца ње руч ном те сте ром. Вр сте лу ко ва и ли
сто ва. Тех ни ка ра да и по сту пак те сте ри са ња пло ча стих обра да ка, 
ли мо ва, це ви и ра зних про фи ла. Од се ца ње ма шин ском оквир ном 
те сте ром (прин цип ра да и ру ко ва ња). Одр жа ва ње сред ста ва ра да, 
под ма зи ва ње и чи шће ње. 

Ме ре за шти те при се че њу и од се ца њу. 

ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ ЛИ МА И ПРО ФИ ЛА (13) 

Зна чај и при ме на по ступ ка. Ис пра вља ње ма те ри ја ла (тех ни ка 
руч ног ис пра вља ња тра ка, ли мо ва, осо ви на и оста лог. Ма шин ско 
ис пра вља ње). Са ви ја ње и об ли ко ва ње ма те ри ја ла (ли мо ва, жи це, 
це ви, про фи ла и опру га). 

Ме ре за шти те на ра ду.

СПА ЈА ЊЕ (12) 

За да так спа ја ња, кла си фи ка ци ја ме то да и по сту па ка. Спа ја ње 
за ки ва њем (вр сте за ко ви ца и са ста ва ка. Алат и по сту пак руч ног за
ки ва ња). Спа ја ње ле мље њем (вр сте ле мо ва, сред ства за чи шће ње 
и за гре ва ње. По сту пак ме ког и твр дог ле мље ња). Елек тро луч но 
за ва ри ва ње (уре ђа ји и при бор за елек тро луч но за ва ри ва ње). Елек
тро де и вр сте за ва ра при елек тро луч ном за ва ри ва њу. Тех ни ка ра да 
при елек тро луч ном за ва ри ва њу. Сред ства за шти те на ра ду. 



БУ ШЕ ЊЕ, УПУ ШТА ЊЕ И РЕ ЗА ЊЕ НА ВО ЈА (13)

По јам и свр ха бу ше ња и упу шта ња. Ала ти за бу ше ње и упу
шта ње Бу ши ли це (сто не и стуб не). При бор за сте за ње ала та и 
обрат ка. Рад ни по ступ ци при бу ше њу и упу шта њу. Оштре ње спи
рал них бур ги ја. Ре за ње на во ја (алат и при бор за руч но ре за ње на
во ја). По сту пак ре за ња уну тра шњих и спо ља шњих на во ја. Одр жа
ва ње бу ши ли ца.

Ме ре за шти те на ра ду.

РЕН ДИ СА ЊЕ (4)

При ме на по сту па ка, по де ла рен ди саљ ки и њи хо ве ка рак те
ри сти ке. Прин цип ра да крат ко ход не рен ди саљ ке. Ала ти за рен ди
са ње. Из бор ре жи ма об ра де (в,н,с) у за ви сно сти од вр сте но жа и 
ма те ри ја ла обрат ка. При пре ма ма ши не за рад (по сту пак сте за ња 
обрат ка и но жа и по де ша ва ње ма ши не за рад). По сту пак рен ди
са ња хо ри зон тал них, вер ти кал них и ко сих по вр ши на. Одр жа ва ње 
рен ди саљ ки (чи шће ње и под ма зи ва ње). 

Ме ре за шти те на ра ду.

СТРУ ГА ЊЕ (10) 

При ме на по сту па ка, по де ла стру го ва и њи хо ве ка рак те ри
сти ке. опис де ло ва и прин цип ра да уни вер зал ног стру га. ала ти за 
стру гар ску об ра ду – но же ви. При пре ма ма ши не за рад (по сту пак 
по ста вља ња и сте за ња обрат ка и но жа, из бор ре жи ма об ра де и по
де ша ва ње ма ши не за рад). Об ра да раз ли чи тих про фи ла на стру гу 
(ци лин дрич них и че о них по вр ши на, за бу ши ва ње и бу ше ње, стру га
ње ко нич них по вр ши на, спо ља шњих жље бо ва и од се ца ње на стру
гу). Хла ђе ње ала та при стру га њу. Чи шће ње и одр жа ва ње стру га. 

Ме ре за шти те на ра ду при стру га њу.

ГЛО ДА ЊЕ (16) 

При пре ма по ступ ка, по де ла гло да ли це и њи хо ве ка рак те ри
сти ке. Опис де ло ва и прин цип ра да уни вер зал не хо ри зон тал не гло
да ли це. Ала ти за гло да ње – гло да ло. При пре ма гло да ли це за рад 
(по сту пак по ста вља ња и сте за ња обрат ка и гло да ла, из бор ре жи ма 
об ра де и по де ша ва ње ма ши не за рад). Об ра да по вр ши на гло да њем 
(рав них хо ри зон тал них по вр ши на, по вр ши на под углом и про фи
ли са них по вр ши на). Из ра да жље бо ва. Хла ђе ње ала та при гло да њу. 
Чи шће ње и одр жа ва ње гло да ли це.

Ме ре за шти те на ра ду при бу ше њу. 

БРУ ШЕ ЊЕ (13)

При пре ма по ступ ка, по де ла гло да ли це и њи хо ве ка рак те ри
сти ке. Опис де ло ва и прин цип ра да уни вер зал не хо ри зон тал не гло
да ли це. Ала ти за гло да ње – гло да ло. При пре ма гло да ли це за рад 
(по сту пак по ста вља ња и сте за ња обрат ка и гло да ла, из бор ре жи ма 
об ра де и по де ша ва ње ма ши не за рад). Об ра да по вр ши не гло да њем 
(рав них хо ри зон тал них по вр ши на, по вр ши на под углом и про фи
ли са них по вр ши на). Из ра да жље бо ва. Хла ђе ње ала та при гло да њу. 
Чи шће ње и одр жа ва ње гло да ли це.

Ме ре за шти те на ра ду при бру ше њу.

ПО ВР ШИН СКА ЗА ШТИ ТА (6) 

По јам и вр ста ко ро зи ја. На чин за шти те пре вла че њем. 
Ме ре за шти те на ра ду на по вр шин ској за шти ти.

УПО ЗНА ВА ЊЕ МА ШИ НА И ЊИ ХО ВИХ ФУНК ЦИ ЈА (7)

Кла си фи ка ци ја ма ши на: по гон ске и рад не ма ши не, тран спорт
не ма ши не и уре ђа ји, са о бра ћај не ма ши не (ка рак те ри сти ке, на ме
на и одр жа ва ње). Опис и прин цип ра да тур би на, клип них ма ши на, 
ком пре со ра, вен ти ла то ра, пум пи, ди за ли ца и пре но си ли ца, тран
спор те ра и еле ва то ра (функ ци о ни са ње ма ши на и кон тро ла ра да). 

СА СТА ВЉА ЊЕ И РА СТА ВЉА ЊЕ МА ШИ НА И ЊИ ХО ВИХ 
ДЕ ЛО ВА (5)

Са ста вља ње ма ши на као по сту пак до би ја ња но вог про из во да 
(мон та жа). Ра ста вља ње и са ста вља ње ма ши на и њи хо вих де ло ва 

у окви ру одр жа ва ња ма ши на у екс пло а та ци ји. Зна чај одр жа ва ња, 
тре ње и ха ба ње кон такт них по вр ши на. По јам и вр сте скло по
ва. Спа ја ње раз дво ји вим ве за ма. Алат и при бор за са ста вља ње и 
ра ста вља ње (кљу че ви, уви ја чи, кле шта, из би јач, свла ка чи). Тех
но ло шки по сту пак ра ста вља ња и са ста вља ња (пре глед уре ђа ја, 
ра ста вља ње и озна ча ва ње де ло ва, пра ње и под ма зи ва ње де ло ва, 
кон тро ла ис прав но сти, за ме на и са ста вља ње).

ТЕР МИЧ КА И ТЕР МО ХЕ МИЈ СКА ОБ РА ДА (6)

За да так и зна чај тер мич ке и тер мо хе миј ске об ра де. Основ ни 
пој мо ви о жа ре њу, ка ље њу, от пу шта њу, це мен та ци ји и ни три ра њу. 
Ка ље ње јед но став них руч них ала та у во ди и уљу.

НА СТА ВА У БЛО КУ (30)

Уве жба ва ње рад них опе ра ци ја и за хва та ко из ра де ала та; из
ра да алат ни чар ске сте ге (са мо ста лан рад).

ДРУ ГИ РАЗРЕД 
(0+12 ча со ва не дељ но – 432 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (2)

Упо зна ва ње про гра ма, струч не ли те ра ту ре и зах те ва рад ног 
под руч ја алат ни ча ра. Упо зна ва ње ра ди о ни це за из ра ду рад ног под
руч ја алат ни ча ра. Упо зна ва ње ра ди о ни це за из ра ду ала та (алат ни
це) и рад них ме ста. За ду жи ва ње рад ним ме стом за руч ну об ра ду, 
ала том и при бо ром. Рад на и тех но ло шка ди сци пли на. Упо зна ва ње 
ме ра и сред ста ва за шти те на ра ду. Чи шће ње и одр жа ва ње рад ног 
ме ста. Пра вил ник о кућ ном ре ду. 

МЕ РЕ ЊЕ И КОН ТРО ЛИ СА ЊЕ (15)

Ме ре ње ду жи на, спољ них и уну тра шњих преч ни ка и ду би на 
– по мич ним ме ри лом и ду би но ме ром. Ме ре ње и кон тро ла спољ
них и уну тра шњих ме ра осо ви на и отво ра по мо ћу ми кро ме та ра за 
спољ ње ме ре ње, ми кро ме тра за уну тра шње ме ре ње, ра чви и че по
ва. Ме ре ње отво ра ком па ра то ри ма. Ме ре ње угло ва уни вер зал ним 
ме ха нич ким и оп тич ким угло ме ри ма. Ме ре ње угло ва гра нич ним 
ме ри ли ма – ли бе ле и три го но ме триј ска ме ри ла. Кон тро ли са ње 
гра нич ним ме ри ли ма. Ру ко ва ње и кон тро ли са ње на алат ном ми
кро со пу. Утвр ђи ва ње ве ли чи не од сту па ња од ге о ме триј ског об ли
ка. ме ре ње и кон тро ла хра па во сти.

ОЦР ТА ВА ЊЕ И ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ (20)

При пре ма ала та и при бо ра за оцр та ва ње. При пре ма по вр ши
на за оцр та ва ње и по ста вља ње у рад ни по ло жај. Оцр та ва ње па ра
лел ним цр та лом и ви си но ме ром на ре зној пло чи и по де о ног апа
ра та. Оцр та ва ње и обе ле жа ва ње са цр те жом. Оцр та ва ње по мо ћу 
ша бло на. Оцр та ва ње по узор ку. Ути ски ва ње бро је ва, сло ва и жи
го ва. За шти та ала та за оцр та ва ње од оште ће ња и ње го во чу ва ње и 
ускла ди ште ње. 

ОБ РА ДА ТУР ПИ ЈА ЊЕМ (46)

Гру бо и фи но тур пи ја ње рав них, ко сих и об лих спољ них 
по вр ши на. Из ра да отво ра ра зних про фи ла тур пи ја њем. Упа си ва
ње тур пи ја њем тро у гла, че тво ро у га о ни ка, пе то у га о ни ка и дру гих 
де ло ва. Рад на ма ши на ма за тур пи ја ње са пра во ли ниј ским и кру
жним кре та њем тур пи је. Ме ре ње и кон тро ла де ло ва об ра ђе них 
тур пи ја њем. Чу ва ње и одр жа ва ње тур пи ја и ма ши на за тур пи ја ње. 
Спро во ђе ње ме ра за шти те при тур пи ја њу.

ОДВА ЈА ЊЕ МА ТЕ РИ ЈА ЛА (24)

Пра во ли ниј ско и кри во ли ниј ско се че ње ли ма руч ним ма ка
за ма са пра вим но же ви ма. Ре за ње руч ном те сте ром – од се ца ње, 
ра се ца ње, из ре зи ва ње, се че ње це ви и ра зних че лич них про фи ла. 
Се че ње на оквир ној те сте ри. Се че ње на тра ка стој те сте ри. Се че
ње на кру жној те сте ри. Ме ре ње и кон тро ли са ње од ре за них де ло ва. 
Чи шће ње и одр жа ва ње ма ши не и ала та за се че ње и ре за ње.



ОБ РА ДА БУ ШЕ ЊЕМ И УПУ ШТА ЊЕМ (18)

При пре ма обрат ка за бу ше ње (оцр та ва ње, обе ле жа ва ње). Из
бор ала та и при бо ра и ре жи ма об ра де. Сте за ње обрат ка и по де ша
ва ње бу ши ли це. Бу ше ње на сто ној, стуб ној и ра ди јал ној бу ши ли
ци. Бу ше ње две и ви ше пло ча у скло пу. Бу ше ње и об ра да де ло ва 
на хо ри зон тал ној бу ши ли ци. об ра да отво ра спи рал ним врат ним и 
ко нич ним упу шта чем. При ме на сред ста ва, за хла ђе ње при бу ше њу 
и упу шта њу. Гре шке при бу ше њу и упу шта њу. Ме ре ње и кон тро ла 
при из ра ди отво ра. Спро во ђе ње – при ме на ме ра за шти те при бу
ше њу и упу шта њу.

ОБ РА ДА НА КО ОР ДИ НАТ НОЈ БУ ШИ ЛИ ЦИ (24)

Рад на ко ор ди ни ра ној бу ши ли ци. Из бор ала та за бу ше ње и 
об ра да. Бу ше ње основ них пло ча ала та, ре зних пло ча, во де ћих пло
ча и др жа ча пр бо ја ца и про се ка ча. Об ра ђи ва ње отво ра стру га њем. 
Рад на об ра ди де ло ва ала та гло да њем на ко ор ди ни ра ној бу ши ли ци.

ОБ РА ДА РАЗ ВР ТА ЊЕМ (12)

Руч но раз вр та ње ци лин дрич них и ко нич них отво ра. Ма шин
ско раз вр та ње ко ри шће њем свих ти по ва раз вр та ча на ме ње них за 
ма шин ска раз вр та ња (са ваљ ка стом и ко ну сном др шком са стал
ним и по де сив ним преч ни ком са на сад ним раз вр та чи ма и дру го). 
Рад на по је ди нач ном раз вр та њу и раз вр та њу у скло пу. Ме ре ње и 
кон тро ла отво ра из ра ђе них раз вр та њем. 

При ме на ме ра за шти те на ра ду при раз вр та њу.

ИЗ РА ДА НА ВО ЈА (18)

Руч но уре зи ва ње на во ја у че ли ку, си вом ли ву, ме син гу и алу
ми ни ју му. Уре зи ва ње на во ја у сле пим ру па ма. При ме на сред ста
ва за под ма зи ва ње при из ра ди на во ја. Рад на ва ђе њу по ло мље них 
уре зни ка. Кон тро ли са ње ис прав но сти из ра ђе ног на во ја. 

При ме на ме ра за шти те на ра ду при из ра ди на во ја.

ОБ РА ДА ГРЕ БА ЊЕМ (10)

Рад на об ра ди гре ба њем ко ри шће њем руч них и ме ха нич ких 
гре ба ча. Об ра да гре ба њем рав них и кон кав них по вр ши на, кон тро
ла по вр ши на об ра ђе них гре ба њем. При ме на ме ра за шти те на ра ду 
при гре ба њу. 

ОБ РА ДА РЕН ДИ СА ЊЕМ (24)

Об ра да рав них хо ри зон тал них и ко сих по вр ши на на крат ко
ход ној рен ди саљ ци. Из ра да жле бо ва и про фи ла на крат ко ход ној 
рен ди саљ ци. Рад на вер ти кал ним рен ди саљ ка ма. Рад на алат ним 
рен ди саљ ка ма – из ра да про се ка ча. Ме ре ње и кон тро ла при об ра ди 
рен ди са њем. Чи шће ње и под ма зи ва ње рен ди саљ ки. 

При ме на ме ра за шти те при ра ду рен ди са њем. 

ОБ РА ДА ГЛО ДА ЊЕМ (50)

Из бор ала та – гло да ла за об ра ду на гло да ли ци. Из бор ре жи ма 
об ра де и при пре ме за про цес об ра де на алат ној гло да ли ци. Из ра да 
јед но став них де ло ва на алат ној гло да ли ци. При пре ма и пу шта ње 
у рад ко пи ра не гло да ли це. Ре љеф но и уду бље но ко пир но гло да
ње јед но став ни јих фор ми по мо ћу ша бло на и мо де ла. Са мо стал но 
по зи ци о ни ра ње обрат ка и мо де ла од но сно ша бло на за ко пи ра ње. 
Рад по де о ним апа ра том и окрет ним сто лом на уни вер зал ној хо ри
зон тал ној гло да ли ци. Кон тро ли са ње и ме ре ње обрат ка при об ра ди 
гло да њем. Чи шће ње и одр жа ва ње и под ма зи ва ње гло да ли ца.

При ме на ме ра за шти те на ра ду.

ОБ РА ДА БРУ ШЕ ЊЕМ И ГЛА ЧА ЊЕМ (52) 

Рад на бру си ли ци за рав но бру ше ње (из бор ала та и ре жи ма 
об ра де, при пре ма бру си ли це за рад по по ступ ку). Бру ше ње пло ча 
ала та за про би ја ње и про се ца ње, са ви ја ње и из вла че ње. Рад на ма
ши на ма за кру жно бру ше ње (спољ них и уну тра шњих по вр ши на). 
Бру ше ње окру глих про бо ја ца, ча у ра и во ђи ца за бу ше ње.

Руч но и ма шин ско по ли ра ње рав них и сфе рич них по вр ши на. 
По ли ра ње па ста ма за по ли ра ње. Оства ри ва ње ви со ког сја ја по ли
ра них по вр ши на. Рад на ле по ва њу рав них, ци лин дрич них и ко нич
них по вр ши на.

ИЗ РА ДА СТЕ ЗНИХ ПРИ БО РА (65)

Из ра да са став них де ло ва сте зних при бо ра за бу ше ње, гло да
ње, стру га ње и за ва ри ва ње. Ме ђу соб но при ла го ђа ва ње, упа си ва ње 
и по ве зи ва ње за те ло сте зног при бо ра. Ска па ње и ис пи ти ва ње ра да 
при бо ра. Про ба сте зног при бо ра на ма ши ни и из ра да проб ног ко
ма да. Спро во ђе ње ме ра за шти те при ра ду. 

Прак тич на ве жба: Из ра да ала та за уга о но са ви ја ње „V” и „U” 
об лик.

ОБ РА ДА ЕЛЕК ТРО Е РО ЗИ ЈОМ (18)

Рад на еро зи ма ту са пу ном елек тро дом. Из бор ре жи ма об ра
де, по ста вља ње обрат ка у по ло жај за еро ди ра ње и еро ди ра ње јед
но став ни јих про фи ла на ала ти ма за ли ве ње пла стич них ма са. Рад 
на еро ди ра њу про ла зних отво ра у пред ви ђе ној то ле ран ци ји. Прак
тич но упо зна ва ње при пре ме ма ши на и обрат ка за еро ди ра ње са 
жи цом.

ОБ РА ДА НА НУ МЕ РИЧ КИ УПРА ВЉА НИМ МА ШИ НА МА (24)

Рад на уку ца ва њу про гра ма на стру гу. Пу шта ње ма ши не у 
рад уз при су ство ру ко ва о ца ма ши не и про ве ре кре та ња на пра зно 
по за да том уку ца ном про гра му на стру гу. Упо зна ва ње ра да ну ме
рич ких гло да ли ца и еро зи ма та са жи вом.

ИЗ РА ДА ША БЛО НА (10)

Из ра да ша бло на за оцр та ва ње спољ ног об ли ка и отво ра. Из
ра да ша бло на за кон тро лу об ли ка. Из ра да ша бло на за ко пи ра ње на 
сту го ви ма, ко пир ним гло да ли ца ма и рен ди саљ ка ма. Из ра да ша бло
на за га сно се че ње. 

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(0 + 14 ча со ва не дељ но, 448 ча со ва го ди шње + 60 ча со ва у бло ку)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (2)

Упо зна ва ње рад ног ме ста и сред ста ва по треб них за рад.

ИЗ РА ДА СТЕ ЗНИХ ПРИ БО РА (30)

Из ра да са став них де ло ва сте зних при бо ра за бу ше ње, гло
да ње, стру га ње и за ва ри ва ње. Ме ђу соб но при ла го ђа ва ње, упа си
ва ње и по ве зи ва ње за те ло сте зног при бо ра. Скла па ње и ис пи ти
ва ње ра да при бо ра. Про ба сте зног при бо ра на ма ши ни и из ра да 
проб ног ко ма да. Спро во ђе ње ме ра за шти те на ра ду. Ура ди ти два 
прак тич на ра да:

1. При бор за ди рект но и ин ди рект но сте за ње виј ком и при
змом;

2. При бор за сте за ње са екс цен тром и про ре за ним под ме та
чем.

ИЗ РА ДА АЛА ТА ЗА СА ВИ ЈА ЊЕ (42)

Из ра да са став них еле ме на та јед но став ни јих ала та за уга о но 
и кру жно са ви ја ње. Уград ња об ли ка ча, др жа ча и из ба ци ва ча у те
ло ала та. По де ша ва ње за зо ра из ме ђу об ли ка ча. Ме ре ње и кон тро ла 
ис прав но сти из ра ђе ног ала та. По ста вља ње ала та на пре су, из ра да 
и кон тро ла проб ног ко ма да.

Спро во ђе ње ме ра за шти те на ра ду. 

ИЗ РА ДА АЛА ТА ЗА ПРО БИ ЈА ЊЕ И ПРО СЕ ЦА ЊЕ (83)

Из ра да са став них еле ме на та ала та, за про би ја ње и про се ца ње 
са во де ћом пло чом и во де ћим сту бо ви ма. Из ра да про фил них но
же ва на алат ној рен ди саљ ци и бру си ли ци за про фил но бру ше ње. 



Об ра да пло ча на алат ној го да ли ци и ко ор ди нат ној бу ши ли ци. По
де ша ва ње за зо ра из ме ђу про бој ца и про се ка ча и отва ра у ре за ној 
пло чи. Скла па ње ала та и по де ша ва ње за зо ра у скло пу. Ухо да ва ње 
по крет них еле ме на та ала та. По ста вља ње ала та на пре су, про ба 
ала та, из ра да и кон тро ла проб ног ко ма да, озна ча ва ње ала та и пре
да ја ала та са проб ним ко ма дом кон тро ли. 

При ме на сред ста ва за шти те на ра ду при из ра ди ала та.

ИЗ РА ДА АЛА ТА ЗА ИЗ ВЛА ЧЕ ЊЕ (70)

Из ра да са став них еле ме на та ала та за из вла че ње јед но став ни
јег об ли ка. Мон та жа и по де ша ва ње еле ме на та гор њег и до њег де ла 
ала та. По де ша ва ње по треб ног за зо ра из ме ђу из вла ка ча и пр сте на 
за из вла че ње. Из ра да јед но став ни јих из вла ка ча на ко пир ној гло
да ли ци за ре љеф но из вла че ње. Ме ре ње и кон тро ла при из ра ди и 
скла па њу ала та. По ста вља ње ала та на пре су, про ба ала та и из ра да 
и кон тро ла проб ног ко ма да. Озна ча ва ње ала та и пре да ја кон тро ли 
са проб ним ко ма дом. 

При ме на за штит них сред ста ва при из ра ди ала та.

ИЗ РА ДА КОМ БИ НО ВА НИХ АЛА ТА (56) 

Из ра да са став них еле ме на та јед но став них ком би но ва них ала
та за про би ја ње и од се ца ње. Са ви ја ње и про се ца ње. Из вла че ње и 
про се ца ње. До те ри ва ње и по ве зи ва ње де ло ва гор њег и до њег де ла 
ал та. Уград ња, рад них еле ме на та ала та у ку ћи ште. По де ша ва ње за
зо ра у скло пу ала та. Ухо да ва ње по крет них еле ме на та ала та. Ме ре
ње и кон тро ла при из ра ди ала та. По ста вља ње ала та на пре су, про
ба, из ра да и кон тро ла проб ног ко ма да. Озна ча ва ње и пре да ја ала та 
са проб ним ко ма дом кон тро ле. 

При ме на сред ста ва за шти те на ра ду при из ра ди ала та.

ИЗ РА ДА АЛА ТА ЗА ЛИ ВЕ ЊЕ И БРИ ЗГА ЊЕ (84)

Из ра да са став них еле ме на та ала та за фор ми ра ње шу пљи на 
ка лу па и улив ног си сте ма на алат ној и ко пир ној гло да ли ци. Из ра
да си сте ма за хла ђе ње ала та. По ли ра ње и гла ча ње шу пљи на ка лу
па и улив ног си сте ма. Из ра да и па со ва ње еле ме на та за во ђе ње и 
за тва ра ње. По де ша ва ње ви си не и ме ђу соб ног на ле га ња еле ме на та 
ала та ко ји се су че ља ва ју. Мон та жа ала та и ухо да ва ње по крет них 
еле ме на та ала та. Кон тро ла и ме ре ње при из ра ди и скла па њу ала
та. По ста вља ње ала та на ма ши не, про ба ала та, из ра да и кон тро ла 
проб ног ко ма да. Озна ча ва ње и пре да ја ала та и проб ног ко ма да кон
тро ли на пре глед. 

При ме на сред ста ва за шти те на ра ду при из ра ди ала та.

ИЗ РА ДА АЛА ТА ЗА ГУ МУ (53) 

Из ра да са став них еле ме на та ала та за гу му (гор ња пло ча, до ња 
пло ча, тр но ви…). По ве зи ва ње еле ме на та ала та, по ста вља ње ала та 
на пре су, про ба, из ра да и кон тро ла проб ног ко ма да, озна ча ва ње и 
пре да ја ала та са проб ним ко ма дом кон тро ли. 

При ме на сред ста ва за шти те на ра ду при из ра ди ала та.

ТЕР МИЧ КА ОБ РА ДА АЛА ТА (28)

Ка ље ње ре зне пло че и про би ја ча у од го ва ра ју ћој пе ћи ра ди о
ни це за тер мич ку об ра ду. От пу шта ње по сла ка ље ња. Кон тро ли са
ње твр до ће ока ље ног де ла на апа ра ту – ма ши ни за ме ре ње твр до ће 
по Ро кве лу или Ви кер су.

НА СТА ВА У БЛО КУ (60)

Об ра да елек тро е ро зи јом (21 час), об ра да на ну ме рич ки упра
вља ним ма ши на ма (18 ча со ва), при пре ма ма те ри ја ла за из ра ду ала
та (21 час).

НА ЧИН ИЗ ВР ША ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

Про грам је са чи њен та ко да уче ни ци стек ну увид у де ло круг 
по сло ва и рад них за да та ка што ве ћег бро ја обра зов них про фи ла – 
за ни ма ња у под руч ју ра да ма шин ство и об ра да ме та ла. Са вла да ва
ње по чет них зна ња уме ња и ве шти на за по ступ ке руч не и ма шин
ске об ра де код алат ни чар ског за ни ма ња. 

Прак тич на на ста ва уво ди уче ни ке у сфе ру из вр ши лач ког и 
про из вод ног ра да, у ам би јент ма шин ске ра ди о ни це, у ко јој се про
цес обра зо ва ња од ви ја у дру гим усло ви ма и са дру га чи јим ме то да
ма и сред стви ма ра да од оних ко је су уче ни ци до та да сре та ли. За
то у са мом по чет ку уче ни ци тре ба да упо зна ју прин ци пе и пра ви ла 
по на ша ња у ра ди о ни ци, рад ну и тех но ло шку ди сци пли ну, сред ства 
и ме ре за шти те на ра ду и њи хо ву при ме ну.

Прак тич ни рад уче ни ка мо ра би ти осми шљен, а сва ка ак тив
ност ра зу мљи ва. Ти ме се под сти че мо ти ви са ност за рад и ства ра
лач ке спо соб но сти уче ни ка, оства ру је ефи ка сност и бо љи ква ли
тет ра да. Да би се то по сти гло прак ти чан рад мо ра би ти, у свим 
сво јим фа за ма, ана ли зи ран и раз ја шњен. Не по сред ној из вр ши лач
кој ак тив но сти – де мон стра ци ји на став ни ка или но вој ве жби уче
ни ка, мо ра да прет хо де (у за ви сно сти од ка рак те ра и сло же но сти 
рад ног по ступ ка и сред ста ва ра да) об ја шње ње тех нич котех но ло
шких увек тре ба ин си сти ра ти на по што ва њу про пи са о за шти ти на 
ра ду, на при ме ни ме ра штед ње енер ги је, ма те ри ја ла, ала та, при бо
ра и ма ши на.

Про грам прак тич не на ста ве мо же да се оства ру је при ме ном 
про из вод них ди дак тич ких ве жби у це ли ни или укљу чи ва њем у 
про из вод ни рад у по је ди ним сег мен ти ма про гра ма. У сва ком слу
ча ју на став ник вр ши ди дак тич ку раз ра ду за хва та и опе ра ци ја до 
сло же ни јих ра до ва. Пред ви ђа те о риј ску под ло гу ко ју осла ња и 
ко ре ла ци ја са са зна њи ма ко ја су уче ни ци до не ли из основ не шко
ле или их сти чу па ра лел но у окви ру са др жа ја тех нич ког цр та ња, 
тех но ло ги је ма те ри ја ла, ме ха ни ке, тех нич ке фи зи ке, тех но ло ги је 
об ра де и ма те ма ти ке. Због то га на став ник мо ра да по зна је са др жа
је ових пред ме та и да оства ру је стал ну са рад њу са на став ни ци ма 
ових струч них пред ме та.

Са др жа је јед не те мат ске це ли не ни је нео п ход но увек оства ри
ва ти у це ло сти па за тим пре ла зи ти на дру гу. Мо гу ће је у за ви сно
сти од ка рак те ра ве жби или про из вод ног ра да, на ста ву оства ри ва ти 
ком би но ва но са дру гим са др жа ји ма (по ступ ци ма, опе ра ци ја ма) у 
ду жем пе ри о ду. Та ко на при мер, са др жа ји о ме ре њу и кон тро ли са
њу, оцр та ва њу и обе ле жа ва њу, тур пи ја њу и др. мо гу се об ра ђи ва ти 
по ступ но, пре ма зах те ву тех но ло шког по ступ ка одр жа не про из вод
не ве жбе. У ова квој ор га ни за ци ји на ста ве, где уче ни ци ни су исто
вре ме но ан га жо ва ни на истим рад ним опе ра ци ја ма и за хва ти ма, 
по треб но је пра ти ти рад сва ког уче ни ка по на о соб и вре ме про ве де
но на по је ди ним рад ним ак тив но сти ма.

Рад не за дат ке у по гле ду њи хо ве сло же но сти тре ба, по мо гућ
ству, при ла го ђа ва ти ни воу оспо со бље но сти уче ни ка.

Прак тич ну на ста ву, по пра ви лу, тре ба ор га ни зо ва ти у школ
ској ра ди о ни ци за I раз ред. У II и III раз ре ду прак тич на на ста ва се 
мо же ор га ни зо ва ти у школ ској ра ди о ни ци и пред у зе ћи ма.

Ра ди што ефи ка сни јег оства ри ва ња про гра ма сва ки уче ник 
мо ра има ти сво је рад но ме сто и од го ва ра ју ћи алат и при бор.

При оце ни ра да уче ни ка па жњу тре ба обра ти ти на: тач ност из
ра де, ква ли тет об ра де, уред но одр жа ва ње рад ног ме ста, ра ци о нал
но ко ри шће ње ма те ри ја ла и енер ги је, чу ва ње ала та, при бо ра, уре
ђа ја и ма ши на и пра вил но ко ри шће ње сред ста ва за шти те на ра ду. 

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен
та ци ју.



Образовни профил: МЕ ХА НИ ЧАР ОП ТИ КЕ

ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА ГРУПE

Оде ље ње сe де ли на две гру пе (од 12 до 16 уче ни ка у гру пи) 
при ре а ли за ци ји ве жби струч них пред ме та:

– Тех нич ко цр та ње;
– Оп тич ка ме ре ња;
– Оп тич ки ин стру мен ти
– Прак тич на на ста ва у пр вом раз ре ду. 
Оде ље ње се де ли на три гру пе (од 8 до 12 уче ни ка у гру пи) 

при ре а ли за ци ји прак тич них ве жби из струч ног пред ме та:
– Фо то гра фи ја;
– Прак тич на на ста ва у дру гом и тре ћем раз ре ду;
– Прак тич на на ста ва у бло ку.

НА СТАВ НИ ПРО ГРА МИ

Б. СТРУЧ НИ ПРЕД МЕ ТИ

ОП ТИ КА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та оп ти ка је усва ја ње зна ња из ге о ме
триј ске и фи зич ке оп ти ке и при ме на сте че них зна ња на ра ду, као 
и у да љем уче њу.

Задаци на ста ве пред ме та оп ти ка су:
– усва ја ње основ них за ко на ге о ме триј ске и фи зич ке оп ти ке и 

њи хо ва при ме на при про ра чу ну оп тич ких еле ме на та;
– овла да ва ње за ко на од би ја ња и пре ла ма ња све тло сти и про

ра чун за кри вље но сти, ја чи не и де бљи не со чи ва;
– при ме њи ва ње за ко не ра си па ња све тло сти при об ја шња ва њу 

гре ша ка со чи ва;
– сти ца ње при ме не сте че них зна ња из ин тер фе рен ци је све

тло сти при про ра чу ну со чи ва с ве ли ком за кри вље но шћу;
– сти ца ње зна ња за ло гич ко раз ми шља ње и за кљу чи ва ње у 

ра ду;
– сти ца ње осно ве за да ље уче ње у те о ри ји и прак си.

ПР ВИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД(1)

Упо зна ва ње пред ме та и са др жај про гра ма.

УВОД У ГЕ О МЕ ТРИЈ СКУ ОП ТИ КУ (3)

Основ ни пој мо ви про сти ра ња све тло сти. Бр зи на про сти ра ња 
све тло сти и ме то де ме ре ња бр зи не про сти ра ња. Оп тич ка сред ства.

ОД БИ ЈА ЊЕ СВЕ ТЛО СТИ (14)

За кон ре флек си је. Рав но огле да ло. По себ не вр сте рав них 
огле да ла. Сфер на огле да ла (ка рак те ри стич не тач ке и зра ци). Кон
кав но огле да ло. Кон век сно сфер но огле да ло. Ја чи на сфер них огле
да ла. Оста ле вр сте (ци лин дрич на, па ра бо лич на, елип тич на). При
ме на огле да ла и си сте ми огле да ла.

ПРЕ ЛА МА ЊЕ СВЕ ТЛО СТИ (10)

Уоп ште о пре ла ма њу све тло сти (по јам ди оп три је). Ин декс 
пре ла ма ња. То тал на ре флек си ја. План па ра лел на пло ча. Оп тич ка 
при зма. Дис пер зи ја (ра си па ње) све тло сти.

СО ЧИ ВА (20)

Сфер на ди оп три ја (вр сте). Оп тич ка со чи ва (вр сте). Тан ка со
чи ва. Кон струк ци ја ли ка код тан ких са бир них со чи ва. Кон струк
ци ја ли ка код тан ких рас тре сних со чи ва. Ја чи на тан ких со чи ва. 

Де бе ла со чи ва. Свој ства. Кон струк ци ја ли ка код де бе лих со чи ва. 
Јед на чи на ко њу га ци је. Цен трал ни оп тич ки си стем (вр сте и при ме
на). Јед на чи на за ди оп триј ску ја чи ну оп тич ког си сте ма.

ВЕ ЖБЕ:

ЗА КО НИ ОП ТИ КЕ И МЕ РЕ ЊЕ ОП ТИЧ КИХ ВЕ ЛИ ЧИ НА (24) 

За кон ре флек си је. За кон пре ла ма ња све тло сти. Ме ре ње гра
нич ног угла пре ла ма ња по мо ћу то тал не ре флек си је на ста кле ној 
при зми и коц ки. Ме ре ње по ме ра ња зра ка све тло сти код план па
ра лел не пло че. Ме ре ње нај ма ње де ви ја ци је код оп тич ке при зме. 
Ме ре ње жи жних да љи на са бир них со чи ва, ра сип них со чи ва, оп
тич ких си сте ма од два со чи ва. Де бе ло со чи во: ме ре ње уда ље но сти 
жи же од те ме на со чи ва, про ра чун де бљи не со чи ва.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

На став ни пред мет оп ти ка, основ ни је струч ни пред мет за 
обра зов ни про фил ме ха ни чар оп ти ке. Сто га се гра ди во овог пред
ме та мо ра по ве зи ва ти са са др жа ји ма пред ме та фи зи ке и ма те ма
ти ке, али и са са др жа ји ма струч них пред ме та (оп ти ка на о ча ра, 
оп тич ка ме ре ња, ра ди о нич ке ве жбе, прак тич на на ста ва и др.), јер 
се усво је на зна ња из овог пред ме та мо ра ју при ме њи ва ти у да љем 
уче њу. Иако овај пред мет про из и ла зи из фи зи ке, на ста ва мо ра да 
са др жа је ви ше при бли жи оп ти ци.

Сто га овај пред мет, ува жа ва ју ћи у об ра ди са др жа ја аспект. 
мо ра би ти ви ше услов но ре че но „тех нич ка оп ти ка”.

Ге о ме триј ску оп ти ку тре ба пот пу но са вла да ти. Због то га је 
ве о ма ва жно, по чет ком на ста ве, про ве ри ти усво је ност гра ди ва. 
Пре ма по тре би, одво ји ти од ре ђе ни број на став них ча со ва за об на
вља ње гра ди ва и утвр ђи ва ње са др жа ја из ге о ме триј ске оп ти ке.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

ОПТИЧКИМАТЕРИЈАЛИ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве на став ног пред ме та оп тич ки ма те ри ја ли је упо
зна ва ње уче ни ка са осо би на ма оп тич ких ма те ри ја ла ра ди при ме
не сте че них зна ња у прак си као и за са вла да ва ње но вих струч них 
пред ме та.

Задаци на ста ве пред ме та оп тич ки ма те ри ја ли су:
– упо зна ва ње вр сте оп тич ких ма те ри ја ла и њи хо ва при ме на;
– оспо со бља ва ње уче ни ка да пре по зна ју раз ли чи те вр сте оп

тич ких ма те ри ја ла;
– оспо со бља ва ње уче ни ка за из бор оп тич ког ста кла пре ма та

бли ца ма про из во ђа ча.

ДРУ ГИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
УВОД (1)

Упо зна ти уче ни ка са на став ним пред ме том, уџ бе ни ком и 
струч ном ли те ра ту ром.



УВОД У ТЕХ НО ЛО ГИ ЈУ ОП ТИЧ КИХ МА ТЕ РИ ЈА ЛА (3) 

Тех но ло ги ја: по јам, зна че ње у на у ци, тех ни ци и жи во ту. По
де ла. Вр сте ма те ри ја ла у оп ти ци.

ОБИЧ НО И ОП ТИЧ КО СТА КЛО (14)

Исто ри јат ста кла. Си ро ви на за про из вод њу ста кла, ка ли јум 
кар бо нат, на три јум кар бо нат, кал ци јум кар бо нат, алу ми ни јум ок сид, 
оло во ок сид, ба ри јум ок сид, бор на ки се ли на. Про из вод ња ста кла. 
То пље ње ста кле не ма се. Рав но, шу пље, пре со ва но ста кло. Хла ђе ње 
ста кла. По де ла ста кла пре ма си ро ви на ма: Кал ци јум, ка ли јум, на
три јум, оло во, алу ми ни јум, бор си ли кат. Спе ци јал но ста кло. Бо је ње 
ста кла, сред ства за бо је ње. Фил тер ста кло. Оп тич ка ста кла. То пље
ње, ли ве ње у ка лу пи ма, крун ско, флинт, лант хан ста кло.

БРУ СНА СРЕД СТВА И БРУ СНЕ ПЛО ЧЕ (15) 

По јам и вр сте бру ше ња. Основ не си ро ви не за про из вод њу 
бру сних пло ча. Круп но ћа зр на бру сне пло че. Твр до ћа зр на бру сне 
пло че. Твр до ћа струк ту ра бру сне пло че. Ве зив ни ма те ри ја ли. Ди ја
мант ске бру сне пло че.

Об ли ци и ди мен зи ја бру сне пло че у од но су на на ме ну. Озна
ча ва ње бру сне пло че, пре ма про пи са ним стан дар ди ма и та бе ла ма 
про из во ђа ча. Бр зи на бру ше ња.

ПО ЛИР НА СРЕД СТВА (7)

По јам по ли ра ња. По јам и вр сте сред ста ва за по ли ра ње (гво
жђе ок сид, це ри јев ок сид, хром ок сид, бе ри ли јум ок сид). На ме на 
по је ди них по ли ра ју ћих сред ста ва, круп но ћа зр на и на чин при пре
ме. На чин по ли ра ња.

ПЛА СТИЧ НЕ МА СЕ (6)

По јам и по де ла пла стич них ма са, по ли ви нил хло рид. Ни трат
ни це лу ло ид. Аце тат ни це лу ло ид. Кор ња че ви на. По ли сти рол. 

МЕ ТА ЛИ И ЛЕ ГУ РЕ (6)

Алу ми ни јум. Алу ми ни јум ске ле гу ре. Маг не зи ју мо ве ле гу ре. 
Ка лај и мо гућ ност ле ги ра ња. Цинк и мо гућ ност ле ги ра ња. Ме синг. 
Брон за.

ПЛЕ МЕ НИ ТИ МЕ ТА ЛИ (5)

Зла то: до би ја ње, од ре ђи ва ње фи но ће. Пла ти на: осо би не и 
при ме на.

ЛЕ МО ВИ И ЛЕ МЉЕ ЊЕ (8)

Ме ко ле мље ње: по јам, ка лај ни ле мо ви, при пре ма ма те ри ја ла, 
по сту пак спа ја ња ле мље њем. Твр до ле мље ње: по јам и на ме на, ле
мо ви за твр до ле мље ње, тем пе ра ту ра то пље ња твр дих ле мо ва, при
пре ма ма те ри ја ла и по сту па ка.

КО РО ЗИ ЈА И ПО ВР ШИН СКА ЗА ШТИ ТА (7)

По јам и узро ци ко ро зи је. Хе миј ска елек тро хе миј ска ко ро зи
ја. За шти та од ко ро зи је. За шти та ме тал не пре вла ке из ве де не гал
ва ни за ци јом. Не ме тал не пре вла ке из ве де не хе миј ским по ступ ком. 
Ор ган ске пре вла ке. При ме на на но ше ња сло је ва у оп тич кој де лат
но сти.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

При из бо ру и при ме ни на став них сред ста ва н ме то да пред
ност тре ба да ти де мон стра ци ји узо ра ка, си ро ви на, по лу про и зво да 
и про из во да, гра фич ким при ка зи ма на фо ли ја ма и па но и ма, та бе
ла ма про из во ђа ча и по да ци ма о ма те ри ја лу из про спе ка та, при
руч ни ка и оста ле до ку мен та ци је. Сто га је по треб но рас по ла га ти 
збир ком по треб них узо ра ка у од ре ђе ним ко ли чи на ма, што ће до
при не ти по кла ња њу по себ не па жње оп тич ким ста кли ма, ста кли ма 
у бо ји, бру сним сред стви ма и пло ча ма и пла стич ним ма са ма, јер 
се ти ма те ри ја ли нај че шће упо тре бља ва ју у оп тич кој де лат но сти. 

Уче ни ка тре ба оспо со би ти да се слу жи тех нич ком до ку мен та ци јом 
и на у чи ти их да са мо стал но про на ла зе и ко ри сте све по дат ке о ма
те ри ја ли ма. Са др жа је овог на став ног пред ме та тре ба по ве зи ва ти 
са са др жа ји ма оста лих Струч них пред ме та. По жељ но је да на став
ник ура ди ин фор ма тив не ма те ри ја ле за уче ни ке, јер за овај пред
мет не ма од го ва ра ју ће ли те ра ту ре.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен
та ци ју.

ОПТИЧКАМЕРЕЊА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве на став ног пред ме та оп тич ка ме ре ња је упо зна ти 
мер не уре ђа је и стан дард не ве ли чи не ра ди при ме не сте че них зна
ња при ли ком угра ђи ва ња со чи ва у оквир пре ма ле кар ском ре цеп ту.

Задаци на ста ве на став ног пред ме та оп тич ка ме ре ња су:
– упо зна ти функ ци ју, са став и осо би не мер них ин стру ме на та 

и уре ђа ја;
– упо зна ти на ме ну и при ме ну мер них уре ђа ја и ин стру ме на та;
– оспо со би ти уче ни ка да цен три ра ју со чи ва;
– упо зна ти при зма тич но де ло ва ње со чи ва;
– раз ви ја ти осе ћај за тач ност, уред ност и па жљи во ру ко ва ње 

мер ним ала ти ма, ин стру мен ти ма и уре ђа ји ма;
– оспо со бља ва ње уче ни ка да са мо стал но ис пи ту ју ис прав

ност и от кла ња ју ма ње ква ро ве мер них уре ђа ја;
– раз ви ја ти ин те ре со ва ње за пра ће ње но вих до стиг ну ћа у 

обла сти мер не тех ни ке и за са мо стал но уче ње.

ДРУ ГИ РАЗРЕД 
(0 + 2 ча са не дељ но, 0 + 72 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (1)

Упо зна ва ње пред ме та, са др жа је про гра ма и ли те ра ту ре.

УВОД У ОП ТИЧ КА МЕ РЕ ЊА (2)

По јам и на ме на оп тич ких ме ре ња. Зна чај ме ре ња. Функ ци је 
по је ди них де ло ва мер них уре ђа ја.

МЕ РИ ЛА ЗА МЕ РЕ ЊЕ ДА ЉИ НЕ (12)

По мич на ме ри ла: по јам и на ме на, де ло ви, мер не ска ле, кли
зач са по де лом (но ни јус).

Ду би но мер: по јам и на ме на, де ло ви, мер не ска ле, кли зач са 
по де лом (но ни јус), на чин ме ре ња.

Ми кро ме три: по јам и на ме на, по де ла мер не ска ле, тач ност 
ме ре ња. Ми кро ме тар за ме ре ње ду би не: де ло ви, гра фич ки при каз 
де ло ва, по де ла мер не ска ле.

ВЕ ЖБА БРОЈ 1

Ме ре ње (по мич ним ме ри лом, ду би но ме ром и ми кро ме тром) 
ди мен зи ја на раз ли чи тим ма шин ским еле мен ти ма са раз ли чи тим 
тач но сти ма ме ре ња.



Ски ци ра ти ма шин ске еле мен те на ко ји ма је из ве де но ме ре ње 
и ди мен зи о ни са ти у од ре ђе ним то ле ран ци ја ма.

На по ме на: ура ди ти ве жбе ме ре ња на три ма шин ска еле мен та 
за сва ки мер ни ин стру мент.

МЕ РИ ЛА ЗА МЕ РЕ ЊЕ УГЛО ВА (6)

Угло мер: на чин ме ре ња, тач ност ме ре ња, кон тро ла тач но сти 
угло ме ра. Уни вер зал ни угло ме ри: очи та ва ње угла, тач ност ме ре ња.

ВЕ ЖБА БРОЈ 2

Ме ре ње ди мен зи ја угло ва на раз ли чи тим ма шин ским еле мен
ти ма са раз ли чи тим тач но сти ма ме ре ња.

Ски ци ра ти ма шин ске еле мен те на ко ји ма је из ве де но ме ре ње 
и ди мен зи о ни са ти у од ре ђе ним то ле ран ци ја ма.

На по ме на: ура ди ти ве жбе ме ре ња на три ма шин ска еле мен та 
за сва ки мер ни ин стру мент.

КОМ ПА РА ТО РИ (6)

На ме на и гра ђа ком па ра то ра. Ком па ра тор са уве ћа њем 10:1, 
100:1, 1000:1.

Мер но под руч је, по де ла ска ле, по де ша ва ње мер не ска ле.
Ком па ра тор са чвр стом сто ном по де лом, по де ша ва ње за ме ре

ње ра зних пло ча.

ВЕ ЖБА БРОЈ 3

Ме ре ње ком па ра то ром ди мен зи ја на раз ли чи тим ма шин ским 
еле мен ти ма са раз ли чи тим тач но сти ма ме ре ња.

Ски ци ра ти ма шин ске еле мен те на ко ји ма је из ве де но ме ре ње 
и ди мен зи о ни са ти у од ре ђе ним то ле ран ци ја ма.

На по ме на: ура ди ти ве жбе ме ре ња на три ма шин ска еле мен та 
за сва ки ком па ра тор раз ли чи тих раз ме ра.

МЕ РЕ ЊЕ ВИ СИ НЕ ЛУ КА ОП ТИЧ КИМ КОМ ПА РА ТО РОМ  
И ПРО РА ЧУН РА ДИ ЈУ СА СФЕР НИХ И СФЕ РО ТО РИЧ НИХ  
СО ЧИ ВА (15) 

Ме ре ње ви си не лу ка сфер них со чи ва и про ра чун ра ди ју са 
сфер них пло ча. Ме ре ње ви си не лу ка сфе ро то рич них со чи ва и про
ра чун ра ди ју са сфер них пло ча. Ме ре ње ви си не лу ка сфе ро то рич
них со чи ва и про ра чун ра ди ју са сфер не и то рич не пло че.

Уре ђај за ме ре ње ви си не лу ка ка да се по де ша ва на мер ни сат, 
обе леж ја уре ђа ја, раз мак из ме ђу ши ља ка или ку гли ца. Очи та ва ње 
вред но сти ви си не лу ка.

Про ра чун ра ди ју са сфер не пло че. Ме ре ње ви си не лу ка у пр
вом глав ном пре се ку. Про ра чун ра ди ју са лу ка кру жни це. Очи та
ва ње вред но сти ви си не лу ка у дру гом глав ном пре се ку. Про ра чун 
ра ди ју са ро та ци је.

ВЕ ЖБА БРОЈ 4

Ме ре ње ви си не лу ка на сфер ним со чи ви ма и из вр ши ти про
ра чун ра ди ју са сфер них пло ча са раз ли чи тим тач но сти ма ме ре ња. 
Ски ци ра ти со чи ва на ко ји ма је из ве де но ме ре ње и ди мен зи о ни са ти 
у од ре ђе ним то ле ран ци ја ма.

На по ме на: ура ди ти ве жбе ме ре ња на три сфер на со чи ва са 
мер ним ин стру мен ти ма.

СФЕ РО МЕ ТАР (2)

Ра ди о нич ки сфе ро ме тар, гра ђа и функ ци ја.

МЕ РЕ ЊЕ РА ДИ ЈУ СА СО ЧИ ВА (8)

Ме ре ње ве ли ких ра ди ју са со чи ва и за кри вље ност (план пло
ча) по мо ћу проб них ста ка ла.

Ис пи ти ва ње ра ди ју са со чи ва ма ле за кри вље но сти по мо ћу 
проб ног ста кла.

ВЕ ЖБА БРОЈ 5

Ме ре ње ра ди ју са на сфер ним со чи ви ма по мо ћу проб ног ста
кла. Ски ци ра ти со чи ва на ко ји ма је из ве де но ме ре ње и ди мен зи о
ни са ти у од ре ђе ним то ле ран ци ја ма.

На по ме на: ура ди ти ве жбе ме ре ња на три сфер на ра ди ју са со
чи ва са сфе ро ме тром.

НА ПОН У СТА КЛУ (8)

Од ре ђи ва ње вр сте на по на у ста клу. Ме ре ње на по на у ста клу. 
По лу па ри ме тарм, кон струк ци ја и на ме на.

ВЕ ЖБА БРОЈ 6

Од ре ђи ва ње вр сте на по на у ста клу по мо ћу по лу па ри ме тра.
Ме ре ње ин тен зи те та на по на у ста клу по мо ћу по лу па ри ме тра. 

Ски ци ра ти со чи ва на ко ји ма је из ве де но ме ре ње и ис та ћи ре зул та
те ме ре ња.

На по ме на: ура ди ти ве жбе ме ре ња на три со чи ва са по лу па
ри ме тром.

МЕ РЕ ЊЕ НА ПА ЦИ ЈЕН ТУ (12)

Ме ре ње раз ма ка зе ни ца (пу пил на дис тан ца).

ВЕ ЖБА БРОЈ 7

Ме ре ње раз ма ка зе ни ца по мо ћу ме ра ча раз ма ка зе ни ца (Пу
пил ме сер). Ски ци ра ти раз мак зе ни ца и од ре ди ти њи хо во ра сто ја ње.

На по ме на: ура ди ти ве жбе ме ре ња на три па ци јен та.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

За ре а ли за ци ју са др жа ја на став ног пред ме та оп тич ка ме ре ња 
по тре бан је опре мљен ка би нет са на став ним сред ста ва и рад ним 
ме сти ма за из во ђе ње ве жби. При ли ком при ме не на став них ме то да 
те жи ште тре ба да ти на де мон стри ра ње гра фич ких при ка за, ди дак
тич ких сли ка и прак тич них ра до ва.

На став ник тре ба да оси гу ра ак тив но уче ство ва ње уче ни ка 
кроз све ета пе на став ног про це са (при пре ма за из во ђе ње на ста
ве, уве жба ва ње ме ре ња, тач ност и про ве ра ва ње ре зул та та ме ре ња, 
уве жба ва ње про ра чу на и др.).

За из во ђе ње ве жби уче ни ци ко ри сте ин фор ма тив не ма те ри ја
ле ко је је кон ци пи рао на став ник и са мо стал но из ра ђу ју за дат ке из 
са др жа ја. Уче ни ци са мо стал но из во де ве жбе ме ре ња ко је су уна
пред за да те, ка ко би се ак ти ви рао сва ки по је ди нац.

Са др жа је на став ног пред ме та оп тич ки ин стру мен ти тре ба по
ве за ти са са др жа ји ма струч ноте о риј ским и прак тич ном на ста вом 
из оп ти ке, ка ко би се сте че на зна ња по ве за ла у це ли ну.

Пре по ру чу је се на став ни ци ма да ура де пи са не ин фор ма тив не 
ма те ри ја ле за уче ни ке због не до стат ка струч не ли те ра ту ре из обла
сти оп ти ке.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен
та ци ју.

ОПТИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве на став ног пред ме та оп тич ки ин стру мен ти је 
упо зна ти оп тич ке ин стру мен те ко је ће уче ни ци ко ри сти ти у то ку 
оба вља ња прак тич не на ста ве и у оп тич кој прак си.



Задаци на ста ве на став ног пред ме та оп тич ки ин стру мен ти су:
– при ме на зна ња сте че них из оп ти ке (за кон пре ла ма ња, од би

ја ња пра во ли ниј ског про сти ра ња све тло сти);
– упо зна ти функ ци ју, гра ђу, осно ве кон стру и са ња и оп тич ка 

свој ства ин стру ме на та ши ро ке при ме не;
– сти ца ње ве шти на ру ко ва ња ин стру мен ти ма ра ди ис прав не 

при ме не и да ва ње упут ства по тен ци јал ним куп ци ма;
– уве жба ти од ре ђи ва ње уве ћа ња и вид ног угла оп тич ких ин

стру ме на та;
– сти ца ње на ви ке чи шће ња, чу ва ња, ускла ди ште ња и па жљи

вог ру ко ва ња ин стру мен ти ма;
– раз ви ја ње ин те ре со ва ња уче ни ка за пра ће ње но вих до стиг

ну ћа у под руч ју оп ти ке и оп тич ких ин стру ме на та.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(0 + 2 ча са не дељ но, 0 + 64 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД(1)

Упо зна ва ње пред ме та, са др жа ја про гра ма и ли те ра ту ре.

ОП ТИЧ КИ ИН СТРУ МЕН ТИ (3)

По јам и на ме на оп тич ких ин стру ме на та. По де ла. Функ ци ја 
оп тич ких и ме ха нич ких де ло ва.

ПРИ ЗМЕ И ПЛАН – ПА РА ЛЕЛ НЕ ПЛО ЧЕ (8) 

Пра во у гла при зма. Пре сли ка ва ње пра во у гле при зме. Пр ва 
По ро ва ком би на ци ја при зми. Дру га По ро ва ком би на ци ја при зми.

Пен та го нал на при зма. Ром бич на при зма. Де ре о ва при зма. 
Чи зма ста при зма. Кров на при зма. Ста кле ни клин. План па ра лел не 
пло че.

ВЕ ЖБА БРОЈ 1

– При ме на пра во у гле при зме и ње но пре сли ка ва ње на не ко
ли ко обје ка та из оп тич ке прак се.

Ски ци ра ти пра во у глу при зму и про сти ра ње зра ка кроз њу.
– При ме на По ро ве ком би на ци је при зми на не ко ли ко обје ка та 

из оп тич ке прак се.
Ски ци ра ти По ро ве ком би на ци је при зми и про сти ра ње зра ка 

кроз њих.
– При ме на пен та го нал не при зме на не ко ли ко обје ка та из оп

тич ке прак се.
Ски ци ра ти пен та го нал ну при зму и про сти ра ње зра ка кроз њу.
– При ме на ром бич не при зме на не ко ли ко обје ка та из оп тич ке 

прак се.
Ски ци ра ти ром бич ну при зму и про сти ра ње зра ка кроз њу.
– При ме на До ре о ве при зме на не ко ли ко обје ка та из оп тич ке 

прак се.
Ски ци ра ти До ре о ву при зму и про сти ра ње зра ка кроз њу.
– При ме на чи зма сте при зме на не ко ли ко обје ка та из оп тич ке 

прак се.
Ски ци ра ти чи зма сту при зму и про сти ра ње зра ка кроз њу.
– При ме на кров не при зме на не ко ли ко обје ка та из оп тич ке 

прак се.
Ски ци ра ти кров ну при зму и про сти ра ње зра ка кроз њу.
– При ме на ста кле ног кли на на не ко ли ко обје ка та из оп тич ке 

прак се.
Ски ци ра ти ста кле ни клин и про сти ра ње зра ка кроз ње га.
– При ме на план па ра лел не пло че на не ко ли ко обје ка та из оп

тич ке прак се.
Ски ци ра ти план па ра лел ну пло чу и про сти ра ње зра ка кроз њу.

ТЕ ЛЕ СКОП (20) 

По јам и по де ла. Ке пле ров или астро ном ски те ле скоп. Ула зна 
и из ла зна со чи ва те ле ско па. Вид но по ље и вид ни угао те ле ско па. 
Моћ раз два ја ња те ле ско па. Те ле ско пи са про мен љи вим си сте мом 
со чи ва. Те ле скоп с при зма ма (руч ни дво глед). Пе ри скоп (јед но
ста ван). Пе ри скоп те ле скоп ског ти па (ар ти ље риј ски те ле скоп). 

Па но ра ма (пе ри скоп ски те ле скоп с по крет ном гла вом). Под мор
нич ки пе ри скоп. Га ли ле јев те ле скоп (Хо ланд ски). Ке пле ров те ле
скоп. Њут нов те ле скоп. Ка зе гра нов тсле скоп. Гре го ри јев те ле скоп. 
В. Хер ше лов те ле скоп. Ј.Б. Фо кал те ле скоп. Објек ти ви те ле скоп. 
Ахра ма та зи ра ни ду блет. Оп тич ки си стем са елек тро оп тич ким 
пре тва ра чи ма и по ја чи ва чи ма сли ке.

ВЕ ЖБА БРОЈ 2

– При ме на Ке пле ро вог или астро ном ског те ле ско па и ње го во 
ко ри шће ње на не ко ли ко обје ка та из оп тич ке прак се.

Ски ци ра ти Ке пле ров или астро ном ски те ле скоп и про сти ра
ње зра ка кроз ње га.

– При ме на те ле ско па с при зма ма (руч ни дво глед) и ње го во 
ко ри шће ње на не ко ли ко обје ка та из оп тич ке прак се.

Ски ци ра ти те ле скоп с при зма ма (руч ни дво глед) и про сти ра
ње зра ка кроз ње га.

– При ме на те ле ско па пе ри скоп ског ти па (ар ти ље риј ски те ле
скоп) и ње го во ко ри шће ње на не ко ли ко обје ка та из оп тич ке прак се.

Ски ци ра ти те ле скоп пе ри скоп ског ти па (ар ти ље риј ски те ле
скоп) и про сти ра ње зра ка кроз ње га.

– При ме на па но ра ма (пе ри скоп ски те ле скоп с по крет ном гла
вом) и ње го во ко ри шће ње на не ко ли ко обје ка та из оп тич ке прак се.

Ски ци ра ти па но ра ма (пе ри скоп ски те ле скоп с по крет ном гла
вом) и про сти ра ње зра ка кроз ње га.

– При ме на под мор нич ког те ле ско па и ње го во ко ри шће ње на 
не ко ли ко обје ка та из оп тич ке прак се.

Ски ци ра ти под мор нич ки те ле скоп и про сти ра ње зра ка кроз 
ње га.

– При ме на Га ли ле је вог те ле ско па (Хо ланд ски) и ње го во ко ри
шће ње на не ко ли ко обје ка та из оп тич ке прак се.

Ски ци ра ти Га ли ле јев те ле скоп (Хо ланд ски) и про сти ра ње 
зра ка кроз ње га.

– При ме на Ке пле ро вог те ле ско па и ње го во ко ри шће ње на не
ко ли ко обје ка та из оп тич ке прак се.

Ски ци ра ти Ке пле ров те ле скоп и про сти ра ње зра ка кроз ње га.
– При ме на Њут но вог те ле ско па и ње го во ко ри шће ње на не ко

ли ко обје ка та из оп тич ке прак се.
Ски ци ра ти Њут нов те ле скоп и про сти ра ње зра ка кроз ње га.
– При ме на Ка зе гра но вог те ле ско па и ње го во ко ри шће ње на 

не ко ли ко обје ка та из оп тич ке прак се.
Ски ци ра ти Ка зе гра нов те ле скоп и про сти ра ње зра ка кроз ње га.
– При ме на Гре го ри је вог те ле ско па и ње го во ко ри шће ње на 

не ко ли ко обје ка та из оп тич ке прак се.
Ски ци ра ти Гре го ри јев те ле скоп и про сти ра ње зра ка кроз ње га.
– При ме на В. Хер ше ло вог те ле ско па и ње го во ко ри шће ње на 

не ко ли ко обје ка та из оп тич ке прак се.
Ски ци ра ти В. Хер ше лов те ле скоп и про сти ра ње зра ка кроз 

ње га.
– При ме на Ј. Б. Фо ка ло вог те ле ско па и ње го во ко ри шће ње на 

не ко ли ко обје ка та из оп тич ке прак се.
Ски ци ра ти Ј. Б. Фо ка лов те ле скоп и про сти ра ње зра ка кроз 

ње га.
– При ме на објек ти ва те ле ско па и ње го во ко ри шће ње на не ко

ли ко обје ка та из оп тич ке прак се.
Ски ци ра ти објек тив те ле скоп и про сти ра ње зра ка кроз ње га.
– При ме на ахро ма ти зи ра ног ду бле та и ње го во ко ри шће ња на 

не ко ли ко обје ка та из оп тич ке прак се.
Ски ци ра ти ахро ма ти зи ра ни ду блет и про сти ра ње зра ка кроз 

ње га.
– При ме на оп тич ког си сте ма са елек тро оп тич ким пре тва ра

чи ма и по ја чи ва чи ма сли ке и ње го во ко ри шће ња на не ко ли ко обје
ка та из оп тич ке прак се.

Ски ци ра ти оп тич ки си стем са елек тро оп тич ким пре тва ра чи
ма и по ја чи ва чи ма сли ке и про сти ра ње зра ка кроз ње га.

КО ЛИ МА ТОР И ТЕ МЕ НИ ДИ ОП ТРИ МЕ ТАР (14) 

Ко ли ма то ри. Те ме ни ди оп три ме три. Јед но став но по ја ча ло. 
Апла нат ска по ве ћа ла (објек ти ви). Ар хо мат ска по ве ћа ла. Ми кро
ско пи (по јам и вр сте). Објек ти ви ми кро ско па. Вр сте објек ти ва. 



Ну ме рич ка апа ра ту ра ми кро ско па. Моћ раз два ја ња ми кро ско па. 
Оку ла ри ми кро ско па. Вр сте оку ла ра. Оп тич ка ше ма ми кро ско па. 
Ра све та ми кро ско па у све тлом и там ном по љу. Ко хле ро ва ра све та. 
Ул тра ми кро ско пи. Ми кро гра фи ја. Ми кро про јек ци ја.

ВЕ ЖБА БРОЈ 3

– При ме на ко ли ма то ра и ње го во ко ри шће ње на не ко ли ко обје
ка та из оп тич ке прак се.

Ски ци ра ти ко ли ма тор и про сти ра ње зра ка кроз ње га.
– При ме на те ме ног ди оп три ме тра и ње го во ко ри шће ње на не

ко ли ко обје ка та из оп тич ке прак се.
Ски ци ра ти те ме ни ди оп три ме тар и про сти ра ње зра ка кроз 

ње га.
– При ме на јед но став ног по ја ча ла и њи хо во ко ри шће ње на не

ко ли ко обје ка та из оп тич ке прак се.
Ски ци ра ти јед но став но по ја ча ло и про сти ра ње зра ка кроз ње га.
– При ме на апла нат ског по ве ћа ла и ње го во ко ри шће ње на не

ко ли ко обје ка та из оп тич ке прак се.
Ски ци ра ти апла нат ско по ве ћа ло и про сти ра ње зра ка кроз ње га.
– При ме на ахро мат ског по ве ћа ла и ње го во ко ри шће ње на не

ко ли ко обје ка та из оп тич ке прак се.
Ски ци ра ти ахро мат ско по ве ћа ло и про сти ра ње зра ка кроз ње га.
– При ме на ми кро ско па и ње го во ко ри шће ње на не ко ли ко 

обје ка та из оп тич ке прак се.
Ски ци ра ти ми кро скоп и про сти ра ње зра ка кроз ње га.
– При ме на Ко хле ро ве ра све те.
– При ме на ми кро гра фи је и ње но ко ри шће ње на не ко ли ко 

обје ка та из оп тич ке прак се.

ФИЛМ СКЕ КА МЕ РЕ (4)

По јам и на ме на. Објек ти ви филм ских ка ме ра. Сни ма ње 
филм ском ка ме ром, ме рач филм ске ка ме ре.

ВЕ ЖБА БРОЈ 4

– При ме на објек ти ва филм ске ка ме ре и ко ри шће ње на објек
ти ма. Ски ци ра ти објек тив филм ске ка ме ре и про сти ра ње зра ка 
кроз ње га.

– Сни ма ње филм ском ка ме ром са ак цен том на по де ша ва ње 
отво ра блен де.

ПРО ЈЕК ТОР (4)

Ди ја про јек тор. Епи про јек тор. Епи ди ја скоп. Уре ђа ји за по ве
ћа ње фо то гра фи је. Ки но про јек то ри за филм ску тра ку 8 mm, 16 mm 
и 35 mm.

ВЕ ЖБА БРОЈ 5

– При ме на ди ја про јек то ра и ње го во ко ри шће ње у прак си.
Ски ци ра ти ше му ди ја про јек то ра и про сти ра ње зра ка кроз ње га.
– При ме на епи про јек то ра и ње го во ко ри шће ње у прак си.
– Ски ци ра ти ше му епи про јек то ра и про сти ра ње зра ка кроз 

ње га.
– При ме на епи ди ја ско па и ње го во ко ри шће ње у прак си.
– Ски ци ра ти ше му епи ди ја ско па и про сти ра ње зра ка кроз ње га.

ДА ЉИ НО МЕР (4)

Функ ци ја и зна че ње. Да љи но ме ри са ци лин дрич ним со чи ви
ма и ста кле ним кли но ви ма. Да љи но ме ри са ба зом на зе мљи шту. 
Да љи но ме ри са ба зом на ци љу.

ВЕ ЖБА БРОЈ 6

– При ме на да љи но ме ра са ци лин дрич ним со чи ви ма и ста кле
ним кли но ви ма и ње го во ко ри шће ње на објек ти ма.

Ски ци ра ти ше му да љи но ме ра са ци лин дрич ним со чи ви ма и 
ста кле ним кли но ви ма и про сти ра ње зра ка кроз ње га.

– При ме на да љи но ме ра са ба зом на зе мљи шту и ње го во ко ри
шће ње на објек ти ма.

Ски ци ра ти ше му да љи но ме ра са ба зом на зе мљи шту и про
сти ра ње зра ка кроз ње га.

– При ме на да љи но ме ра са ба зом на ци љу и ње го во ко ри шће
ње на објек ти ма.

Ски ци ра ти ше му да љи но ме ра са ба зом на ци љу и про сти ра
ње зра ка кроз ње га.

РЕ ФРАК ТО МЕ ТРИ (6)

По јам и на ме на. Абе ов ре фрак то ме тар. Пул фри цов ре фрак то
ме тар.

ВЕ ЖБА БРОЈ 7

– При ме на Абе о вог ре фрак то ме тра и ње го во ко ри шће ње на 
објек ти ма.

Ски ци ра ти ше му Абе о вог ре фрак то ме тра и про сти ра ње зра ка 
кроз ње га.

– При ме на Пул фри цо вог ре фрак то ме тра и ње го во ко ри шће ње 
на објек ти ма.

Ски ци ра ти ше му Пул фри цо вог ре фрак то ме тра и про сти ра ње 
зра ка кроз ње га.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

У на ста ви на став ног пред ме та оп тич ки ин стру мен ти тре ба 
ко ри сти ти пред зна ња уче ни ка из дру гих струч них пред ме та, на
став но гра ди во кон ти ну и ра но по ве зи ва ти са са др жа ји ма ма те ма
ти ке, фи зи ке, оп ти ке, оп ти ке на о ча ра и прак тич не на ста ве. У при
ме ни ве жби те жи ште ста ви ти на ме то ду де мон стра ци ја узо ра ка 
оп тич ких скло по ва и ин стру ме на та, гра фич ких при ка за, ди дак тич
ких пла ка та и сло же них мо де ла ин стру ме на та. Ко ри сно је оси гу ра
ти ак тив но уче ство ва ње уче ни ка кроз све ета пе на став ног про це са 
(по се бан на гла сак тре ба да бу де на цр та њу ше ма и оп тич ких ин
стру ме на та).

При ли ком из во ђе ња ве жби по себ ну па жњу тре ба обра ти ти на 
уче нич ке при пре ме на осно ву ко јих мо гу ура ди ти од ре ђе не ве жбе. 
Нај по вољ ни је је ве жбе из во ди ти пу тем по је ди нач ног об ли ка ра да с 
тим да се на овај на чин ак ти ви ра сва ки уче ник.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен
та ци ју.

ТЕХНОЛОГИЈА ОПТИКЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве на став ног пред ме та тех но ло ги ја оп ти ке је сти
ца ње те о риј ских зна ња о прин ци пи ма и за ко ни то сти ма у оп ти ци, о 
си сте ми ма, про це си ма и по ступ ци ма об ра де и еко но мич но сти из
ра де про из во да.

Задаци на ста ве пред ме та тех но ло ги ја оп ти ке су:
– сти ца ње зна ња из оп ти ке ра ди кон крет не при ме не при из ра

ди и сер ви си ра њу оп тич ких ин стру ме на та;
– сти ца ње на ви ка за пре ци зно ру ко ва ње ин стру мен ти ма и ма

те ри ја ли ма као и од го во ран од нос пре ма ра ду;



– оспо со бља ва ње уче ни ка за да ва ње струч ног об ја шње ња ко
ри сни ци ма оп тич ких ин стру ме на та за њи хо во пра вил но ру ко ва ње, 
одр жа ва ње, про из вод њу;

– оспо со бља ва ње уче ни ка за ру ко ва ње и ис пи ти ва ње ис прав
но сти, от кла ња ње ква ро ва и да ва ње ин фор ма ци ја куп ци ма о на ме
ни и осо би на ма од ре ђе них оп тич ких ин стру ме на та;

– раз ви ја ње осе ћа ја за уса вр ша ва ње тех но ло ги ја и пра ће ње 
истих.

ДРУ ГИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (2)

Упо зна ва ње са на став ним пред ме том тех но ло ги ја оп ти ке, на
став ним пла ном и про гра мом, ли те ра ту ром.

РАЗ ВОЈ ОП ТИ КЕ (2)

Зна чај исто риј ског раз во ја оп ти ке. Прав ци раз во ја оп ти ке.

АЛА ТИ, ИН СТРУ МЕН ТИ, МА ШИ НЕ (6)

Ала ти у оп ти чар ству, при ме на, одр жа ва ње. При ме на и одр
жа ва ње оп тич ких ин стру ме на та. Ма ши не у оп ти ци и њи хо во одр
жа ва ње.

ЛУ ПА (4)

Са став ни де ло ви.
Са бир но со чи во (уве ли ча ва ју ће ста кло).
На чи ни ко ри шће ња лу пе.

ПРИ ЗМЕ И ПЛАН – ПА РЕ ЛЕЛ НЕ ПЛО ЧЕ (8) 

Пра во у гла при зма, пре сли ка ва ње.
По ро о ва ком би на ци ја при зми.
Пен та го нал на при зма, ромб при зма, Да ве о ва при зма, Шми то

ва при зма, кров на при зма, чи зма ста при зма.
План па ра лел на пло ча и при ме на. Де бљи на план па ра лел не 

пло че.
Ста кле ни клин.
Фил те ри.

ТЕ ЛЕ СКОП (16)

По де ла те ле ско па (дур бин, ре фрак то ри, ка топ тич ки дур би ни).
Објек ти ви и оку ла ри те ле ско па. Си стем со чи ва и оку ла ра. Де ло

ви објек ти ва. Де ло ви оку ла ра. Хај ген сов оку лар. Рам зде нов оку лар.
Основ не ка рак те ри сти ке те ле скоп ских си сте ма. Ула зна и из

ла зна со чи ва те ле ско па.
На чин функ ци о ни са ња Ке и ле ро вог или астро ном ског дур би

на (те ле ско па).
Функ ци о ни са ње обич ног зе маљ ског дур би на.
Са став ни де ло ви и про цес функ ци о ни са ња Га ли ле је вог или 

хо ланд ског дур би на (те ле ско па).
Са став ни де ло ви и про цес функ ци о ни са ња руч ног дво гле да.
Са став ни де ло ви и про цес функ ци о ни са ња Њут но вог те ле

ско па.
Са став ни де ло ви и про цес функ ци о ни са ња: Хер ше ло вог, Гер

ги је вог, Ка згра но вог те ле ско па.
Са став ни де ло ви и на чин ко ри шће ња пе ри ско па.
Са став ни де ло ви и про цес функ ци о ни са ња под мор нич ког те

ле ско па.
Са став ни де ло ви и на чин ко ри шће ња ар ти ље риј ског пе ри ско па.
Са став ни де ло ви и про цес функ ци о ни са ња пе ри скоп ског пе

ри ско па с по крет ном гла вом.
Са став ни де ло ви и про цес функ ци о ни са ња ахро ма ти зо ва ног 

ду бле та.
Са став ни де ло ви и на чин упо тре бе оп тич ких си сте ма с елек

трич ним пре тва ра чи ма и по ја чи ва чи ма сли ке.

КО ЛИ МА ТОР ТЕ МЕ НИ ДИ ОП ТРО МЕ ТАР (16) 

При ме на ко ли ма то ра у оп ти ци.
Са став ни де ло ви ко ли ма то ра.
Објек тив.
Кон ча ни ца.
Озна ке на ко ли ма то ру.
На чин ко ри шће ња ауто ко ли ма то ра, са став ни де ло ви.

МИ КРО СКОП (18)

Вр сте ми кро ско па.
Са став ни де ло ви ми кро ско па.
Уло га са бир ног со чи ва код ми кро ско па.
Објек тив код ми кро ско па.
При ме на и прин цип ра да би о ло шких (ме ди цин ских ми кро

ско па).
Са став ни де ло ви и про цес функ ци о ни са ња лу ми не сцент ног 

ми кро ско па.
На ме на ми кро ско па за УВ и ИР област. Са став ни де ло ви и 

про цес функ ци о ни са ња.
На ме на ме та ло граф ских ми кро ско па. Са став ни де ло ви и про

цес функ ци о ни са ња.
При ме на по ла ри за ци о них ми кро ско па. Са став ни де ло ви и 

про цес функ ци о ни са ња.
Са став ни де ло ви сте ре о скоп ског ми кро ско па и њи хо ве спе

ци фич но сти.
Оп тич ка ше ма ми кро ско па: уве ћа ње ми кро ско па, оп тич ка ду

жи на ту бу са ми кро ско па.
Ра све та ми кро ско па у све тлом и там ном по љу.
Ке ле ро ва ра све та. Абе ров си стем.
Ул тра ми кро ско пи. Тин де лов ефе кат.
Ми кро фо ро гра фи ја и ми кро про јек ци ја.
Од ре ђи ва ње ди оп три је со чи ва.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 96 ча со ва го ди шње)

УВОД (1)

Упо зна ва ње са на став ним са др жа јем, ли те ра ту ром и на чи ном 
ре а ли за ци је про гра ма.

ФИЛМ СКА КА МЕ РА (13)

По јам и на ме на филм ских ка ме ра, са став ни де ло ви, по сту пак 
функ ци о ни са ња ка ме ре.

Осве тља ва ње фил ма на филм ској ка ме ри, тран спорт фил ма.
Са став објек ти ва, функ ци о ни са ње објек ти ва, основ не ка рак

те ри сти ке објек ти ва.
Отвор објек ти ва – три вр сте по да та ка.
Пан кре ат ски објек ти ви и на чин функ ци о ни са ња.
По сту пак фо ку си ра ња објек ти ва фо то апа ра та или ки но ка

ме ре.
Ви део ка ме ра и те ле ви зор, прин цип ра да те ле ви зиј ског пре

но са сли ке на да љи ну, по за ди на сни ма не сли ке, ге о ме триј ска дис
тор зи ја сли ке.

Про јек тор те ле ви зиј ске сли ке, на ме на и са став ни де ло ви, по
сту пак функ ци о ни са ња.

ПРО ЈЕК ТОР (26)

Са став ни де ло ви епи ско па, про цес функ ци о ни са ња и на ме на.
Са став ни де ло ви ди ја про јек то ра, про цес функ ци о ни са ња и 

на ме на.
Са став ни де ло ви епи ди ја ско па, про цес функ ци о ни са ња и на

ме на.
Са став ни де ло ви гра фо ско па, про цес функ ци о ни са ња и на ме на.
Са став ни де ло ви ки но про јек то ра за филм ске тра ке 8 mm, 16 mm, 

35 mm про цес функ ци о ни са ња и на ме на.
Са став ни де ло ви про јек то ра „ме о клуб”, про цес функ ци о ни

са ња и на ме на.



На ме на про јек то ра за филм 2x8 mm. Са став ни де ло ви.
Са став ни де ло ви ин тер не ка блов ске те ле ви зи је, про цес функ

ци о ни са ња.
Основ ни еле мен ти – оп тич ке ше ме уре ђа ји за по ве ћа ње фо

то гра фи је.
Функ ци ја и зна чај.

ДА ЉИ НО МЕР (36)

Функ ци ја и зна чај да љи но ме ра, са став ни де ло ви.
Функ ци ја и зна чај угло мер них ин стру ме на та – те о ди ли та, са

став ни де ло ви.
Функ ци ја и зна чај ни вел ма на, кла си фи ка ци ја ни вел ма на пре

ма тач но сти, са став ни де ло ви.
Ме ре ње ра сто ја ња по мо ћу те ле ме тра.
При ме на ла се ра при функ ци о ни са њу ра да ра, по сту пак ме ре

ња да љи не.
Да љи но ме ри са ци лин дрич ним со чи ви ма и ста кле ним кли но

ви ма, по сту пак при ме не и са став ни де ло ви.
Основ не вр сте да љи но ме ра: са осно ви цом на ци љу, са осно

ви цом на зе мљи шту, на чин ко ри шће ња и пред но сти сва ке вр сте да
љи но ме ра.

На чин функ ци о ни са ња мо но ку лар них да љи но ме ра, са став ни 
де ло ви.

На чин функ ци о ни са ња кли на стог обрт ног ком пен за то ра.
На чин функ ци о ни са ња ком пен за то ра са по крет ним со чи вом 

ве ли ке жи жне да љи не, са став ни де ло ви.
Вр сте мо но ку лар них да љи но ме ра, ти по ви да љи но ме ра пре ма 

из гле ду сли ке.
Сте ре о скоп ски да љи но ме ри, би но ку лар но гле да ње, сте ре о

скоп ски ефе кат, прин ци пи јел на ше ма сте ре о скоп ског да љи но ме ра.
Раз ли ке из ме ђу сте ре о скоп ских и мо но ку лар них да љи но ме ра, 

тач ност да љи но ме ра, гре шка по сма тра ча, ути цај ат мос фер ских и 
дру гих усло ва на рад да љи но ме ра.

РЕ ФРАК ТО МЕ ТРИ (20) 

По јам и на ме на ре фрак то ме тра.
Са став ни де ло ви и при ме на Абе о вог ре фрак то ме тра.
Са став ни де ло ви и при ме на кри стал ног Абе о вог да љи но ме тра.
Са став ни де ло ви и при ме на Пур ли хо вог ре фрак то ме тра.
Спе ци фич ност Пур ли хо вог ре фрак то ме тра за ура ња ње и по

сту пак при ме не.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

На став ни план и про грам на став ног пред ме та тех но ло ги ја оп
ти ке је у ко ре ла ци ји са прак тич ном на ста вом. Уче ни ци тре ба да 
стек ну те о риј ска зна ња ко ја ће им би ти по треб на за сер ви си ра ње 
оп тич ких ин стру ме на та. Про грам тре ба та ко из во ди ти да се уз те
о риј ско зна ње уче ни ка по ка же и учи ло, а по мо гућ но сти да се де
мон ти ра и мон ти ра. На овај на чин уче ни ци би уз те о риј ско зна ње 
има ли при ли ку да и прак тич но од ра де не ке лак ше за дат ке. Ко ре
ла ци ја, тех но ло ги је оп ти ке и прак тич не на ста ве би на овај на чин 
би ла на вр ло ви со ком ни воу.

При про у ча ва њу са др жа ја на став ног пред ме та тех но ло ги је 
оп ти ке тре ба пр вен стве но утвр ди ти основ не де ло ве сва ког оп тич
ког ин стру мен та, на чин функ ци о ни са ња, на чин про сти ра ња зра ка 
и ње го во пре ла ма ње. На по чет ку уче ни ци тре ба да схва те раз ли ку 
из ме ђу про стих и сло же них оп тич ких ин стру ме на та, а на ро чи то да 
упо зна ју об ли ке еле ме на та оп тич ких ин стру ме на та и њи хо ве ка
рак те ри сти ке.

Уче ни ци ма тре ба об ја сни ти спе ци фич но сти сва ког оп тич ког 
ин стру мен та у окви ру сва ке гру пе ин стру ме на та. Уче ни ци тре ба 
при из ла га њу да схва те уло гу и за да так ула зних и из ла зних со чи ва 
на сва ком оп тич ком ин стру мен ту ко ји се про у ча ва.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 

опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен
та ци ју.

ФОТОГРАФИЈА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве на став ног пред ме та фо то гра фи ја је да сте че на 
зна ња ко ри сте при ли ком пру жа ња по треб них ин фор ма ци ја ко ри
сни ци ма фо то тех ни ке.

Задаци из на став ног пред ме та фо то гра фи ја су:
– упо зна ти ру ко ва ње фо то ка ме ром, објек ти вом:
– упо зна ти фил те ре за сни ма ње, објек тив за ми кро сни ма ње и 

објек тив за по сти за ње спе ци јал них учи на ка у ко лор фо то гра фи ји;
– упо зна ти све тло ме ре и ста ти ве;
– сти ца ње зна ња о пој мо ви ма у раз ви ја њу и фик си ра њу цр но

бе лих и ко лорне га тив них и по зи тив них ма те ри ја ла;
– упо зна ти из ра ду не га ти ва и фо то гра фи је;
– усва ја ње основ них пој мо ва о спра ва ма и по ступ ци ма за по

ве ћа ње;
– упо зна ти спра ве за из ра чу на ва ње осве тље ња;
– упо зна ти спра ве за ауто мат ску об ра ду цр нобе лих и ко лор 

фо то гра фи ја;
– оспо со бља ва ње уче ни ка за да ва ње струч них оба ве ште ња 

куп ци ма о на ме ни, ру ко ва њу и чу ва њу фо то ро бе и фо то ма те ри
ја ла ко ји се про да ју;

– раз ви ја ње осе ћа ја за ле по ту, склад ност, бо ју и за ни ма ње за 
при ме ну фо то гра фи је у ра ду и жи во ту.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(0 + 2 ча са не дељ но, 0 + 64 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (1)

Упо зна ва ње са пред ме том, на став ним пла ном и про гра мом, 
ли те ра ту ром.

ФО ТО КА МЕ РА (4)

По јам и на ме на. По де ла пре ма фор ма ту. За тва ра чи. Блен да. 
Тра жи ла. Објек ти ви.

ФО ТО ПА ПИР (16)

Елек трич ни све тло мер. Ста ти ви. Фил те ри за сни ма ње на цр
но бе лом ма те ри ја лу. Фил те ри за сни ма ње ко лор фил мо ва. Објек
тив за обе ле жа ва ње пред ме та при сни ма њу. Елек трон ски блиц. 
Апа ра ти за по ве ћа ње фо то гра фи ја. Сат за ду жи ну осве тља ва ња. 
До зне за раз ви ја ње фил мо ва. Уре ђа ји за раз ви ја ње фо то гра фи ја. 
Оста ли фо то при бор.

ВЕ ЖБА БРОЈ 1

– При ме на елек трич ног све тло ме ра и ње го во ко ри шће ње при 
сни ма њу. По де ша ва ње па ра ме та ра за сни ма ње.

– При ме на фил те ра за сни ма ње на цр но бе лом ма те ри ја лу и 
ње го во ко ри шће ње при сни ма њу. По де ша ва ње па ра ме та ра за сни
ма ње.

– При ме на фил те ра за сни ма ње на ко лор фил мо ви ма и ње го
во ко ри шће ње при сни ма њу. По де ша ва ње па ра ме та ра за сни ма ње.



– При ме на објек ти ва за при бли жа ва ње пред ме та при сни ма
њу и ње го во ко ри шће ње при сни ма њу. По де ша ва ње па ра ме та ра за 
сни ма ње.

Из ра ди ти ше му објек ти ва за при бли жа ва ње при сни ма њу.
– При ме на елек трон ског бли ца и ње го во ко ри шће ње при сни

ма њу. По де ша ва ње па ра ме та ра за сни ма ње.
Ана ли зи ра ти функ ци о ни са ње елек трон ског бли ца и отво ра 

блен де при раз ли чи тим усло ви ма сни ма ња и њи хо ву ускла ђе ност 
при ра ду.

– При ме на апа ра та за по ве ћа ње фо то гра фи је и ње го во ко ри
шће ње при из ра ди фо то гра фи је. По де ша ва ње па ра ме та ра ду жи не 
осве тље но сти фо то па пи ра за из ра ду сли ка.

Из ра ди ти ше му апа ра та за по ве ћа ње фо то гра фи је при из ра ди 
сли ка.

– При ме на до зне за раз ви ја ње фил мо ва и по сту пак ко ри шће
ња раз ви ја ча за из ра ду не га ти ва фил ма.

По де ша ва ње па ра ме та ра ду жи не раз ви ја ња у до зи за раз ви ја
ње фил мо ва ра ди до би ја ња ква ли тет ног не га ти ва фил ма.

ФО ТО ГРАФ СКИ НЕ ГА ТИВ МА ТЕ РИ ЈА ЛИ (5) 

Ма те ри ја ли ма лог фор ма та. Ма те ри ја ли ве ли ког фор ма та фо
то пло че. План фил мо ви. Уски ки но фил мо ви.

ВЕ ЖБА БРОЈ 2

– При ме на ма те ри ја ла ма лог фор ма та и ње го во ко ри шће ње 
при сни ма њу. По де ша ва ње па ра ме та ра за сни ма ње на ма те ри ја лу 
ма лог фор ма та.

– При ме на ма те ри ја ла ве ли ког фор ма та и ње го во ко ри шће ње 
при сни ма њу. По де ша ва ње па ра ме та ра за сни ма ње на ма те ри ја лу 
ве ли ког фор ма та.

– При ме на уског ки но фил ма и ње го во ко ри шће ње при сни
ма њу. По де ша ва ње па ра ме та ра за сни ма ње на ма те ри ја лу уског ки
но фил ма.

ФО ТО ГРАФ СКИ ПО ЗИ ТИВ МА ТЕ РИ ЈА ЛИ (6) 

По јам и по де ла. По зи тив фил мо ви. Фо то па пи ри за цр но бе ле 
фо то гра фи је. Фо то па пи ри за ко лор фо то гра фи је.

ВЕ ЖБА БРОЈ 3

– При ме на ма те ри ја ла за из ра ду по зи тив (слајд) фил мо ва и 
ње го во ко ри шће ње.

По де ша ва ње па ра ме та ра за из ра ду сли ка са не га тив фил мо ва.
– При ме на фо топа пи ра за из ра ду цр но бе ле фо то гра фи је и 

ње го во ко ри шће ње при из ра ди сли ка.
По де ша ва ње па ра ме та ра за из ра ду сли ка цр но бе ле фо то гра

фи је и ње го во ко ри шће ње при из ра ди сли ка.
– При ме на фо топа пи ра за из ра ду ко лор фо то гра фи је и ње го

во ко ри шће ње при из ра ди сли ка.
По де ша ва ње па ра ме та ра за из ра ду сли ка ко лор фо то гра фи је и 

ње го во ко ри шће ње при из ра ди сли ка.

ДИ ЈА ПО ЗИ ТИВ ЦР НОБЕ ЛИ И КО ЛОР МА ТЕ РИ ЈА ЛИ (5) 

Цр нобе ли и ко лор ди ја по зи тив фил мо ви. Ци бо хром фо топа
пир за по зи тив ко лор фо то гра фи је из не га ти ва. Уски ки но фил мо ви 
у бо ји.

ВЕ ЖБА БРОЈ 4

– При ме на цр нобе ли ди ја по зи тив фил мо ва и по сту пак њи хо
вог раз ви ја ња.

По де ша ва ње па ра ме та ра за из ра ду цр нобе ли ди ја по зи тив 
фил мо ва.

– При ме на ко лорди ја по зи тив фил мо ва и по сту пак њи хо вог 
раз ви ја ња.

По де ша ва ње па ра ме та ра за из ра ду ко лорди ја по зи тив фил мо ва.
– Из ра да по зи тив ко лор фо то гра фи је из не га ти ва, по сту пак 

из ра де фо то гра фи је.
По де ша ва ње па ра ме та ра за из ра ду ко лор фо то гра фи је из не

га ти ва.

ИН ФРА ЦР ВЕ НИ И УЛ ТРА ЉУ БИ ЧА СТИ МА ТЕ РИ ЈА ЛИ  
ЗА ПРО ЈЕК ЦИ ЈЕ (5) 

Ин фра цр ве ни фил мо ви и фо топло че. Ул тра љу би ча сти фил
мо ви и пло че за сни ма ње.

ВЕ ЖБА БРОЈ 5

– При ме на ин фра цр ве них фил мо ва и фо топло ча и по сту пак 
њи хо вог раз ви ја ња.

По де ша ва ње па ра ме та ра за из ра ду ин фра цр ве них фил мо ва и 
фо топло ча.

– При ме на ул тра љу би ча стих фил мо ва и пло че за сни ма ње.
По де ша ва ње па ра ме та ра за из ра ду ул тра љу би ча стих фил мо

ва и пло че за сни ма ње.

ХЕ МИ КА ЛИ ЈЕ ЗА ИЗ РА ДУ ФО ТО ГРА ФИ ЈЕ (4) 

Ма те ри јал за раз ви ја ње. Хе ми ка ли јераз ви ја чи за по ја ча ва ње 
не га ти ва, осла бљи вач не га ти ва и по зи ти ва и то ни ра ње фик сир фо
то гра фи је. Хе ми ка ли је за ко лор фо то гра фи је.

ВЕ ЖБА БРОЈ 6

– При ме на ма те ри ја ла за раз ви ја ње и по сту пак раз ви ја ња 
фил ма.

По де ша ва ње па ра ме та ра за из ра ду и раз ви ја ња фил ма по мо ћу 
ма те ри ја ла за раз ви ја ње.

– При ме на фик си ра за ста би ли за ци ју фил ма по сле раз ви ја ња.
По де ша ва ње па ра ме та ра за фик си ра ње и ста би ли за ци ју фил

ма по сле раз ви ја ња.
– При ме на хе ми ка ли ја за из ра ду ко лор фо то гра фи ја по сле 

раз ви ја ња и фик си ра ња фил ма.
По де ша ва ње па ра ме та ра за при ме ну хе ми ка ли ја за из ра ду ко

лор фо то гра фи ја по сле раз ви ја ња и фик си ра ња фил ма.

ОБ РА ДА НЕ ГА ТИ ВА И ИЗ РА ДА ФО ТО ГРА ФИ ЈЕ (18) 

Сни ма ње. Раз ви ја ње осве тље них не га ти ва. Из ра да цр нобе лих 
фо то гра фи ја по ве ћа њем. Из ра да ко лор фо то гра фи ја по ве ћа њем.

ВЕ ЖБА БРОЈ 7

– По сту пак сни ма ња: од ре ђи ва ње да љи не објек та, од ре ђи ва
ње отво ра блен де, од ре ђи ва ње бр зи не сни ма ња.

По сту пак од ре ђи ва ње да љи не објек та. По сту пак од ре ђи ва ња 
отво ра блен де. По сту пак од ре ђи ва ња бр зи не сни ма ња.

– По сту пак раз ви ја ња осве тље них не га ти ва.
– По ста вља ње осве тље ног фил ма у до зну. Уба ци ва ње раз ви

ја ча фил ма у до зну.
Фик си ра ње фил ма по сле раз ви ја ња. Су ше ње фил ма по сле 

фик си ра ња.
– Из ра да цр нобе лих фо то гра фи ја по ве ћа њем. Упо зна ва ње 

про јек ци о ног апа ра та и на чи ном уве ли ча ва ња. Од ре ђи ва ње вре ме
на про пу шта ња све тло сти на фо топа пир. Уба ци ва ње фо топа пи ра 
у раз ви јач.

Фик си ра ње фо то па пи ра. Су ше ње фо то па пи ра.
– Из ра да ко лор фо то гра фи ја по ве ћа њем.
Од ре ђи ва ње вре ме на про пу шта ња све тло сти на фо то па пир. 

Уба ци ва ње фо то па пи ра у раз ви јач. Фик си ра ње фо то па пи ра. Су
ше ње фо то па пи ра.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

При ли ком из во ђе ња на ста ве, те жи ште мо ра би ти на па жњи 
де мон стра ци ји и прак тич ним ве жба ма уче ни ка. При то ме је зна
чај но при сту пи ти раз два ја њу до брих и ло ших сни ма ка, об ја сни ти 
узро ке до би ја ња та квих сни ма ка. По жељ но је се да сва ки уче ник 
са мо стал но ру ку ју ћи упо зна са фо то граф ским апа ра том, по моћ ним 
при бо ром и фо то ма те ри ја лом. Ру ку ју ћи на ве жба ма са фо то а па ра
ти ма и об ра ђу ју ћи фо то ма те ри ја ле, уче ни ци ће сте ћи спо соб ност 
ко ја ће им омо гу ћи ти да по тен ци јал ним куп ци ма пру же струч не 
ин фор ма ци је.



По треб но је уче ни ке упо зо ра ва ти на по ступ ке за за шти ту на 
ра ду, јер хе ми ка ли је мо гу би ти опа сне за здра вље, као и на опре зно 
ру ко ва ње апа ра ти ма, бу ду ћи да та кви уре ђа ји има ју ве ли ку вред
ност. Уз то је на ро чи то ва жно одр жа ва ње бес пре кор не лич не хи ги
је не и чи сто ће у ла бо ра то ри ји као и пре ци зност, тач ност и уред ност.

На ста ва из пред ме та фо то гра фи ја из во ди се у учи о ни ци стан
дард не ве ли чи не и стан дард ног на ме шта ја с тим да се део про гра
ма из во ди у фо то ла бо ра то ри ја ма.

Фо то ла бо ра то ри ја тре ба да има мо гућ ност из во ђе ња ве жби из 
фо то гра фи је. Мо ра би ти уве де на хлад на и то пла во да и про пи са
но из ве де не елек трич не ин ста ла ци је ра ди ели ми ни са ња де ло ва ња 
вла ге и хе ми ка ли ја. Гре ја ње и вен ти ла ци ја мо ра ју функ ци о ни са ти 
бес пре кор но а ла бо ра то ри ја мо ра има ти мо гућ ност пот пу ног за
мра чи ва ња. По жељ но је да фо то ла бо ра то ри ја бу де по де ље на у два 
де ла: ма њи за сни ма ње ма кро и ми кро пред ме та, при пре ма ње раз
ви ја ча, фик си ра, ре ту ши ра ње фо то гра фи је не га ти ва и слич но и ве
ћи за раз ви ја ње не га ти ва и из ра ду фо то гра фи ја. Оба про сто ра мо
ра ју има ти при кла дан на ме штај као и по треб ну опре му и при бор за 
оства ри ва ње овог про гра ма.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

ДИЗАЈН

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та ди зајн је при ме на сте че них зна ња из 
ди зај на у оп ти ци као и при ме на ди зај на при ра ду оп ти ча ра као и за 
уса вр ша ва ње истих.

Задаци на ста ве пред ме та ди зајн су:
– усва ја ње основ них пра ва ца у ди зај ну и ње го ва при ме на у 

оп ти ци при из бо ру окви ра на о ча ра;
– упо зна ти нај ва жни је по сло ве и раз вој не ути ца је ди зај на;
– сти ца ње зна ња у при ме ни ком по не на та ди зај на;
– сти ца ти осе ћај за ди зај ни ра ње у оп ти ци;
– по ве зи ва ње ди зај на са ква ли те том у оп ти ци;
– при ме њи ва ње ди зај на у пред у зет ни штву;
– сти ца ње на ви ке ло гич ког раз ми шља ња и за кљу чи ва ња у ра ду.

ДРУ ГИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (1) 

Упо зна ва ње са пред ме том, на став ним пла ном и про гра мом, 
ли те ра ту ром.

НА СТА НАК И РАЗ ВОЈ ДИ ЗАЈ НА (4)

На ста нак ди зај на. Раз вој ди зај на.

ПО ЈАМ ДИ ЗАЈ НА (12)

По јам и де фи ни ци ја ди зај на. Те о ри ја о ди зај ну. Ди зајн као на
уч но струч на и ства ра лач ка ди сци пли на. Ди зајн као сим бол ква
ли те та про из во да. Ди зајн као си стем, функ ци ја, скуп ак тив но сти, 
ор га ни за ци о на це ли на и област ме наџ мен та.

ПРАВ ЦИ ДИ ЗАЈ НИ РА ЊА (6)

По јам пра ва ца у ди зај ну.
Осо би не по је ди них пра ва ца у ди зај ну. Уни кат ни ди зајн. 

Функ ци о на ли зам. Ин ду стриј ска есте ти ка. Стај линг. Ме та фо ри чан 
ди зајн. Ра ци о на лан ди зајн. Чист ди зајн. Аеро ди на ми чан ди зајн. 
Ин те гра лан ди зајн.

ПО СЛО ВИ И РАЗ ВОЈ НИ УТИ ЦА ЈИ ДИ ЗАЈ НА (6) 

Ди зајн и про из вод. Ди зајн и пред у зе ће. Ди зајн и при вред ни 
раз вој. Ди зајн и дру штво. Ди зајн и обра зо ва ње. Ди зајн и кул ту ра.

КОМ ПО НЕН ТЕ ДИ ЗАЈ НА (16) 

По јам и вр сте ком по нен ти ди зај на.
Су шти на и еле мен ти: тех нич кофунк ци о нал не ком по нен те.
Ма те ри јал као еле мент тех нич кофунк ци о нал не ком по нен те.
Ути цај ма те ри ја ла на тех нич кофунк ци о нал ни ква ли тет про

из во да. Вр сте и ква ли тет ма те ри ја ла.
Кон струк ци ја као еле мент тех нич кофунк ци о нал не ком по

нен те.
Ути цај ком по нен те на тех нич кофунк ци о нал ни ква ли тет про

из во да.
Раз вој кон струк ци је и тех нич кофунк ци о нал ни ква ли тет про

из во да.
Ква ли тет из ра де као еле мент тех нич кофунк ци о нал не ком по

нен те.
Ути цај ква ли те та из ра де на тех нич кофунк ци о нал ни ква ли

тет про из во да.

ЕСТЕТ СКА КОМ ПО НЕН ТА ДИ ЗАЈ НА (10) 

Су шти на и еле мен ти естет ске ком по нен те. Ве ли чи не као еле
мент естет ске ком по нен те. Ути цај ве ли чи не на естет ски ква ли тет 
про из во да. Ускла ђи ва ње ве ли чи на. Про пор ци ја и естет ски ква ли
тет про из во да.

Об лик као еле мент естет ске ком по нен те. Ути цај об ли ка на 
естет ски ква ли тет про из во да. За сту пље ност ли ков них и ге о ме триј
ских еле ме на та и прин ци па об ли ка и естет ски ква ли тет про из во да.

Број као еле мент естет ске ком по нен те.
Ути цај бо је на естет ски ква ли тет про из во да.
Осо би не бо ја и естет ски ква ли тет про из во да.
Ор на мен ти као еле мент естет ске ком по нен те.
Ути цај ор на мен та на естет ски ква ли тет про из во да.
Вр сте ор на мен та и естет ски ква ли тет про из во да.
Еко ном ска ком по нен та ди зај на.
Су шти на и еле мен ти еко ном ске ком по нен те.
Еле мен ти еко ном ске ком по нен те са аспек та ин те ре са пред у

зе ћа.
Еле мен ти еко ном ске ком по нен те са аспек та ин те ре са по тро

ша ча.

РАЗ ВОЈ И РЕ А ЛИ ЗА ЦИ ЈА ПРО ЦЕ СА ДИ ЗАЈ НИ РА ЊА  
ПРО ИЗ ВО ДА (9)

По јам и су шти на про це са ди зај ни ра ња.
Раз вој про це са ди зај ни ра ња.
Фа зе про це са ди зај ни ра ња про из во да.
При ку пља ње ин фор ма ци ја са тр жи шта и из по слов не око ли не.
Пла ни ра ње и раз вој но вих и по сто је ћих про из во да.
Фор ми ра ње ма те ри ја ли зо ва ње про из во да.
По јам и су шти на фор ми ра ња ма те ри ја ли зо ва ња про из во да.
Ства ра ње се лек ци ја и раз ра да иде ја.
Кре и ра ње ви зу ел на пре зен та ци ја про из во да.
Кон стру и са ње про из во да.
Из бор ма те ри ја ла. Из ра да про то ти па про из во да. Фор ми ра ње 

ко лек ци ја про из во да. Из ра да тех нич ке и оста ле до ку мен та ци је. Из
ра да проб не се ри је. Те сти ра ње про из во да. Ана ли за и оце њи ва ње 
про из во да. Уво ђе ње про из во да на тр жи ште. Уса вр ша ва ње и раз вој 
про из во да. Ин тер вен ци је ра ди одр жа ва ња жи во та про из во да. Из о
ста вља ње про из во да из про из вод ног про гра ма.



ДИ ЗАЈН И ПРЕД У ЗЕТ НИ ШТВО (8)

Де фи ни ци ја пред у зет ни штва. Уна пре ђе ње и ино ва ци је. Ме
ња ње зна ча ја пред у зет ни штва у те о ри ји.

Те о ри је о пред у зет ни штву (исто риј ски осврт). Пред у зет ни
штво у спо соб но сти уоча ва ња шан си. При ме на пред у зет ни штва у 
прак си. Раз вој про из во да. Кон тро ла.

Ин вен тив ни пред у зет ник. Осо би не пред у зет ни ка. Кре а тив
ност и ино ва ци ја. Кре а тив ни по је ди нац, кре а тив на ими та ци ја, са
вр ше ни пред у зет ник. Упра вља ње ма лим пред у зе ћи ма. Спо соб ност 
пред у зет ни ка за ко му ни ка ци јом. Пред у зет ник и пре у зи ма ње ри зи
ка. Ства ра лач ко ре ша ва ње про бле ма. Пред у зет ник као ли дер. Ко
ре спо ден ци ја, по слов ни бон тон.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

При ли ком ре а ли за ци је са др жа ја про гра ма тре ба по себ но 
обра ти ти па жњу на на став не са др жа је ко ји се од но се на упо треб не 
пред ме те кроз исто ри ју ко ји су по ред ди зај на ути ца ли на оп ти ку и 
уоп ште на оп тич ке ин стру мен те. По ред ди зај на ути цај је има ла и 
умет ност, ар хи тек ту ра, за нат ство, на у ка, тех но ло ги ја као и мно ге 
дру ге обла сти чо ве ко вог ства ра ла штва.

Раз у ме се, да је ди зајн од на стан ка па до да нас имао свој раз
вој ни пут ко ји је че сто био кри ву дав, оства ри ва њи ма па и ана те ми
са њи ма. Ипак, ди зајн се одр жао као по себ на област ства ра ла штва 
да би до сти гао да на шњи ни во ства ра ла штва и да би до сти гао да
на шњи ни во раз во ја и ства ра лач ких мо гућ но сти. Због из у зет них 
ути ца ја на мо ду, сва ки по сао, при вред ни и дру штве ни раз вој, рад 
и жи вот љу ди – ди зајн је да нас ши ро ко при хва ћен и по др жан у це
лом све ту. Тај и та кав ди зајн упи ре са вре ме не по гле де из ра зних 
угло ва, по мно го кри те ри ју ма и у скла ду са мно штвом ин те ре са.

У то ку пре да ва ња, на став ник тре ба да во ди ра чу на о сте че
ним зна њи ма уче ни ка из дру гих струч них пред ме та та ко да при ме
ни област ди зај на у оп ти ци. При ли ком про у ча ва ња са др жа ја пред
ме та ди зајн тре ба утвр ди ти основ не еле мен те за при мен љи вост 
ди зај на у оп ти ци.

Уче ни ци тре ба да стек ну те о рет ска зна ња из ди зај на и на тај 
на чин да се у њи ма фор ми ра осе ћај за естет ско и ле по. Уче ни ци 
тре ба да уоче спе ци фич ност пред ме та ди зајн и да уоче ње гов зна
чај у оп ти ци и где је са да ме сто ди зај на у овој обла сти.

На став ни план и про грам овог пред ме та је кон ци пи ран та ко 
да на став ник ко ри сти ра зна учи ла и по ма га ла (фил мо ви, слај до ви, 
раз не умет нич ке из ло жбе итд.) ка ко би код уче ни ка раз ви ли ин те
ре со ва ње за са вре ме ним по на ша њем.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та ор га ни за ци ја ра да је да уче ни ци стек
ну основ на зна ња о са вре ме ној ор га ни за ци ји про из вод ње и упра
вља њу по слов нопро из вод ним си сте мом.

Задаци на ста ве пред ме та ор га ни за ци ја ра да су:
– про у ча ва ње ме то да и тех ни ка ор га ни за ци је и упра вља ња 

по слов но про из вод ним си сте ми ма;

– про у ча ва ње не по сред не при пре ме и усло ва за успе шну про
из вод њу;

– упо зна ва ње са по слов ним ин фор ма ци о ним си сте мом и мо
гућ но сти ма при ме не ком пју те ра у пла ни ра њу, пра ће њу и ре гу ли са
њу про из вод ње;

– упо зна ва ње са мо гућ но сти ма при ме не сту ди је и ана ли зе ра
да и вре ме на за до зи ра ње и уса вр ша ва ње ра да;

– при пре ма за ре ша ва ње ме на џер ских про бле ма;
– упо зна ва ње еле ме на та си сте ма ква ли те та, зна чај си сте ма 

ква ли те та и уло ге ме наџ мен та и ор га ни за ци о них ме ра у ње му;
– упо зна ва ње са ме стом и зна ча јем ер го но ми је у са вре ме ним 

усло ви ма при вре ђи ва ња.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 64 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
УВОД (2)

Оп ште по став ке и основ ни пој мо ви. Кла сич на те о ри ја ор га
ни за ци је. Нео кла сич на те о ри ја ор га ни за ци је. Мо дер на те о ри ја ор
га ни за ци је.

ПЛА НИ РА ЊЕ (5)

Ду го роч ни план. Го ди шњи план. Опе ра тив но пла ни ра ње и 
тер ми ни ра ње. Тех ни ка мре жног пла ни ра ња. Сред ства за пла ни ра
ње, пра ће ње и ре гу ли са ње про из вод ње. Пла ни ра ње, пра ће ње и ре
гу ли са ње про из вод ње уз при ме ну ком пју те ра.

УСЛО ВИ И ОГРА НИ ЧЕ ЊА ПО НА ША ЊА ПО СЛОВ НОГ  
СИ СТЕ МА (2) 

Ана ли за спо ља шњих и уну тра шњих усло ва и огра ни че ња. 
Не по сред на при пре ма и обез бе ђе ње усло ва за про из вод њу.

ПРО ИЗ ВОД НИ КА ПА ЦИ ТЕ ТИ (З)

По јам про из вод ног ка па ци те та. Вр сте ка па ци те та. Ме то де и 
тех ни ке утвр ђи ва ња ко ри шће ња про из вод них ка па ци те та. Рас по
ред ма ши на (рад них ме ста). Лан ча на про из вод ња.

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ОБЕЗ БЕ ЂЕ ЊА МА ТЕ РИ ЈА ЛА  
ЗА ПРО ИЗ ВОД ЊУ (2)

За ли хе. Скла ди шта, по јам, уло га и вр сте. Опре ма ње скла ди
шних про сто ра, сме штај и чу ва ње ро бе у скла ди шту. Основ не раз
ме ре и па ра ме три скла ди шта, по ка за те љи скла ди шног про сто ра.

УНУ ТРА ШЊИ ТРАН СПОРТ (3)

По јам о са о бра ћа ју и тран спор ту. Тран спорт ни то ко ви. Прин
ци пи ор га ни за ци је уну тра шњег тран спор та. По јам ком би но ва ног 
тран спор та. Основ ни зах те ви у тран спорт ним ма ни пу ла ци ја ма. 
Кри те риј еко но мич но сти при из бо ру тран спорт них уре ђа ја. Тран
спорт на сред ства. Основ ни тех нич ки по ка за те љи (тех нич ки ка па
ци тет, екс пло а та ци о ни ка па ци тет). Ауто ма ти за ци ја тран спор та и 
тро шко ви тран спор та.

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ОБЕЗ БЕ ЂЕ ЊА ПРО ИЗ ВОД ЊЕ АЛА ТИ МА (2) 

Оштре ње и од ра жа ва ње ала та. Скла ди ште ње ала та и снаб де
ва ње рад них ме ста.

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ОДР ЖА ВА ЊЕ МА ШИ НА (4) 

Си сте ми од ра жа ва ња. План скипре вен тив ни си стем одр жа ва
ња. Ци клус од ра жа ва ња ма ши на. Ин фор ма ци о ни си стем за одр жа
ва ње ма ши на.

ОСНОВ НИ ЕЛЕ МЕН ТИ СТУ ДИ ЈЕ РА ДА (5) 

Ана ли за си сте ма чо векма ши на. Уре ђе ње рад ног ме ста. 
Сред ства, ин стру мен ти и до ку мен та ци ја за про у ча ва ње ра да. Ком
плек сна ме то да оп ти ма ти за ци је чо век – ма ши на:

– ме ре ње ра да, по јам нор ме и вр сте нор ме;



– ме то де за утвр ђи ва ње нор ме (ме ре ње вре ме на, при ме ном 
стан дард них еле ме на та, ме то да тре нут ним за па жа њи ма, ис ку стве но).

ЕКО НОМ СКИ ПО КА ЗА ТЕ ЉИ ПО СЛО ВА ЊА (5) 

Утро шци ра зних об ли ка ра да и тро шко ва. Ка рак тер про мен
љи во сти тро шко ва. Је ди нич ни и укуп ни тро шко ви. QС ди ја грам. 
По ка за те љи по слов них и про из вод них ре зул та та. Еко но мич ност, 
рен та бил ност, про дук тив ност.

ПО СЛОВ НОПРО ИЗ ВОД НИ ИН ФОР МА ЦИ О НИ СИ СТЕМ (7) 

Но си о ци ин фор ма ци ја и то ко ви ин фор ма ци ја. Им пле мен та
ци ја по слов но про из вод ног ин фор ма ци о ног си сте ма. Про гра ми 
за по слов нопро из вод ни ин фор ма ци о ни си стем. Ор га ни за ци о на 
до ку мен та ци ја: рад ни на лог, рад на ли ста, тре бо ва ње, по врат ни ца 
ма те ри ја ла.

ИН ДУ СТРИЈ СКИ МЕ НАЏ МЕНТ (8)

Ор га ни за ци ја, ме наџ мент и пред у зет ни штво. Ин ду стриј ско 
окру же ње и по слов на по ли ти ка. Про цес ру ко во ђе ња. Ути цај ни 
фак то ри у фа зи од лу чи ва ња и фа зи спро во ђе ња. Мо ти ва ци ја и по
на ша ње љу ди. Сти ло ви ме наџ мен та. Ком пју тер ска по др шка.

СТРА ТЕ ГИЈ СКИ МЕ НАЏ МЕНТ И МАР КЕ ТИНГ (4) 

На уч нотех нич ки про грес, тр жи ште и по слов на фи ло зо фи ја 
пред у зе ћа. Мар ке тинг. Упра вљач ки ин фор ма тив ни си стем за стра
те гиј ско од лу чи ва ње.

СИ СТЕМ КВА ЛИ ТЕ ТА (7)

По јам и де фи ни са ње про из во да и ква ли те та. Уло га ме наџ
мен та у си сте му ква ли те та. Ор га ни за ци ја си сте ма ква ли те та.

ЕР ГО НО МИ ЈА (5)

Основ ни пој мо ви и пред мет про у ча ва ња. Фак то ри рад них 
усло ва. Ер го ном ско про јек то ва ње рад ног ме ста и ин ду стриј ског 
про из во да. Ер го ном ски стан дар ди. Си стем чо векком пју тер. Ер го
ном ски аспект та ста ту ре, екра на и пра те ће опре ме.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

На став ни пред мет ор га ни за ци ја ра да је са ста вљен та ко да 
пред ста вља, са јед не стра не, над град њу струч них пред ме та, а са 
дру ге да је струч ну осно ву за ре а ли зо ва ње дру гих пред ме та. Због 
то га је овај пред мет при ре а ли за ци ји по треб но по ве зи ва ти с дру
гим струч ним пред ме ти ма, а на ро чи то с пред ме ти ма чи ја је ре а
ли за ци ја пред ви ђе на са ра чу на ри ма и тех но ло шким по ступ ци ма.

При ре а ли за ци ји на став не ма те ри је по треб но је гра ди во не
пре кид но ве зи ва ти за еко ном ске спе ци фич но сти ра да и про из вод
њу у ма шин ској стру ци.

Би ло да се ра ди о тех ноор га ни за ци о ном сег мен ту, сег мен ту 
еко но ми је, или сег мен ту за шти те на ра ду, са др жа је про гра ма тре
ба из ла га ти и ту ма чи ти уз што ве ће при ла го ђа ва ње кон крет ним и 
прак тич ним усло ви ма и мо гућ но сти ма шко ле и ње ног окру же ња.

На при ме ру кон крет ног пред у зе ћарад не сре ди не по ка за ти 
ути цај тех но ло ги је про из вод ње на еко ло шки си стем и оце ни ти ни
во за шти те на ра ду.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње 

по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен
та ци ју.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ прак тич не на ста ве је да уче ни ци овла да ју еле мен тар
ним ве шти на ма и уме ћи ма за оба вља ње тех но ло шких опе ра ци ја и 
по сту па ка и на тај на чин да се оспо со бе да прак тич но при ме њу ју 
сте че на зна ња из струч них пред ме та.

Задаци прак тич не на ста ве су:
– упо зна ва ње са ала том, при бо ром и ма ши на ма;
– упо зна ва ње са про из вод ним ра дом у усло ви ма про из вод ње 

ма ши на и об ра де ме та ла;
– оспо со бља ва ње за еко но мич но ко ри шће ње ма те ри ја ла, чу

ва ње ала та, при бо ра, ма ши на и дру ге опре ме у про из вод њи;
– овла да ва ње основ ним ве шти на ма руч не об ра де и ма шин ске 

об ра де и скла па ње ма ши на;
– оспо со бља ва ње за рад у про це су одр жа ва ња ма ши на и уре

ђа ја;
– сти ца ње на ви ка за при ме ну ме ра за шти та на ра ду и ко ри

шће ња за штит них сред ста ва;
– схва та ње зна ча ја ква ли те та у про из вод њи и одр жа ва њу ма

ши на;
– да уче ни ци на у че да це не про из вод ни рад и схва те зна чај 

мај стор ства из вр ши ла ца као јед ног од усло ва за ква ли тет ну про из
вод њу у ма шин ству и об ра ди ме та ла;

– да уче ни ци упо зна ју осно ве ин ду стриј ских по стро је ња и 
њи хо ву функ ци ју;

– да се уче ни ци оспо со бе за ак тив но уче ство ва ње у про це су 
ор га ни зо ва не про из вод ње;

– да уче ни ци овла да ју еле мен ти ма тех но ло шких опе ра ци ја и 
про из вод ног ра да као осно вом за укљу чи ва ње у про из вод њу у ма
лим пред у зе ћи ма и за нат ским ра ди о ни ца ма;

– да уче ни ци стек ну основ на зна ња о ма ши на ма;
– да се уче ни ци упо зна ју са основ ним ин ду стриј ским по стро

је њи ма и њи хо вој при ме ни у ма ши но град њи и ме та ло пре ра ђи вач
кој ин ду стри ји.

ПР ВИ РАЗРЕД 
(0+3 ча са не дељ но, 0+108 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (3)

За да так прак тич не на ста ве. Упо зна ва ње ра ди о ни це и рад них 
ме ста за прак тич ну на ста ву. Упо зна ва ње са ме ра ма за шти те на ра
ду, Рас по ре ђи ва ње на рад на ме ста. Чу ва ње ала та и ма ши на. Рад на 
и тех но ло шка ди сци пли на. Чи шће ње и одр жа ва ње рад ног ме ста.

МЕ РЕ ЊЕ И КОН ТРО ЛИ СА ЊЕ (6)

За да так и зна чај ме ре ња и кон тро ли са ња. Вр сте мер них је
ди ни ца у СИ си сте му. Ме то де и гре шке ме ре ња. По де ла ме ри ла, 
ме ри ла за кон тро лу и ме ре ње ду жи не, раз мер ни ци (мер не тра ке, 
мер ни ле њи ри, мер не ле тве) ше ста ри за ме ре ње, по мич на ме ри ла, 
ду би но ме ри, ви си но ме ри. То ле ран циј ска ме ри ла. Ме ри ла за кон
тро лу и ме ре ње угло ва, уга о ни ци, угло ме ри (пре клоп ни и обич ни 
ме ха нич ки, уни вер зал ни, оп тич ки). Ме ри ло за за зо ре и за о бље ња. 
Ме ре ње по мич ним ме ри лом.

ОЦР ТА ВА ЊЕ И ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ (3)

За да так и зна чај оцр та ва ња и обе ле жа ва ња. Алат и при бор 
за оцр та ва ње и обе ле жа ва ње: рад ни сто, пло че за оцр та ва ње, при
зме, игле, па ра лел на цр та ла, обе ле жи ва чи, ше ста ри сло ва, бро је ви 
и ша бло ни. При пре ма по вр ши не за оцр та ва ње. Оштре ње ала та за 
оцр та ва ње и обе ле жа ва ње.



Оцр та ва ње јед но став них об ли ка по ша бло ну или по узор ку. 
Оцр та ва ње и обе ле жа ва ње јед но став них де ло ва, по цр те жу.

ТУР ПИ ЈА ЊЕ (6)

Об ра да тур пи ја њем као тех но ло шка опе ра ци ја. Вр ста и об ли
ци тур пи ја (по де ла тур пи ја пре ма об ли ку пре се ка и пре ма бро ју 
на се ка).На са ђи ва ње тур пи ја. Тех ни ка тур пи ја ња. Одр жа ва ње тур
пи ја. Ма ши не за тур пи ја ње.

Тур пи ја ње рав них по вр ши на. Кон тро ла и ме ре ње.
Тур пи ја ње ли мо ва. Оба ра ње иви ца.
Тур пи ја ње отво ра и жле бо ва. Кон тро ла.
Тур пи ја ње об лих по вр ши на. Кон тро ла.

СЕ ЧЕ ЊЕ И РЕ ЗА ЊЕ (3)

За да так и вр сте се че ња и од се ца ња. Ала ти за се че ње и од се
ца ње. Вр сте че ки ћа и се ка ча. На са ђи ва ње др жа ча че ки ћа. Ру ко ва
ње че ки ћем. Тех ни ка ра да се ка чем. Се че ње ма ка за ма. Одр жа ва ње 
сред ста ва ра да. Под ма зи ва ње и чи шће ње. Ме ре за шти те на ра ду.

Се че ње се ка чем.
Се че ње ме ха нич ким ма ка за ма.

ОД СЕ ЦА ЊЕ ТЕ СТЕ РА МА (3)

Вр сте лу ко ва и ли сто ва за руч не те сте ре. Тех ни ка ра да. Ре за
ње руч ном те сте ром, пло ча стих обра да ка, це ви, про фи ла.

ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ ЛИ МО ВА И ПРО ФИ ЛА (6)

Зна чај и при ме на по ступ ка. Ис пра вља ње ма те ри ја ла, тех ни ка 
руч ног ис пра вља ња, ма шин ско ис пра вља ње. Ме ре за шти те.

Ис пра вља ње тра ка, ли мо ва и шип ка стог ма те ри ја ла.
Са ви ја ње у хлад ном и то плом ста њу ра зних ма те ри ја ла при

руч ним ала том и ма ши на ма.

ЗА КИ ВА ЊЕ (3)

Ве зе за ки ва њем, раз мак за кив ки и ко рак. Вр сте за ки ва ња. 
Ала ти за за ки ва ње.

Руч но за ки ва ње ли мо ва.

БУ ШЕ ЊЕ И УПУ ШТА ЊЕ (3)

Бу ше ње као тех но ло шка опе ра ци ја. Бу ши ли це руч не и елек
трич не. Ала ти за бу ше ње и упу шта ње; оштре ње бур ги ја. При бор 
за сте за ње ре зног ала та, при бор за сте за ње обрат ка. Ме ре за шти те.

Бу ше ње руч ном и елек трич ном бу ши ли цом.

РЕ ЗА ЊЕ НА ВО ЈА (6)

Алат и при бор за руч но ре за ње на во ја. Тех ни ка руч ног уре зи
ва ња и на ре зи ва ња на во ја. При пре ма по вр ши не. По сту пак ма шин
ског ре за ња на во ја.

Руч но ре за ње спо ља шњег и уну тра шњег на во ја. Кон тро ла.
Уре зи ва ње на во ја у ру пи.
Ре за ње на во ја на ма ши ни. Кон тро ла.

ПО ВР ШИН СКА ЗА ШТИ ТА (6)

По јам и вр сте ко ро зи је. На чи ни за шти те пре вла че њем. При
пре ма по вр ши на за за шти ту пре вла че њем. Кон зер ва ци ја де ло ва и 
про из во да. Ме ре за шти те.

За шти та пре вла че њем са при пре мом по вр ши не.

ЛЕ МЉЕ ЊЕ (6)

Ру ко ва ње ала том и при бо ром за ме ко ле мље ње. При пре ма де
ло ва за ме ко ле мље ње. Ру ко ва ње при бо ром и опре ме за твр до ле
мље ње. При пре ма де ло ва за твр до ле мље ње. Ру ко ва ње при бо ром 
за твр до ле мље ње.

Твр до ле мље ње де ло ва. Ме ре за шти те при ле мље њу.

ЗА ВА РИ ВА ЊЕ (6)

Ру ко ва ње при бо ром и опре мом за елек тро луч но за ва ри ва ње.
За ва ри ва ње де ло ва елек тро луч ним по ступ ком.

Ме ре за шти те при за ва ри ва њу.
Ру ко ва ње опре мом и при бо ром за га сно за ва ри ва ње.
Га сно за ва ри ва ње де ло ва.
Га сно се че ње ли ма.
Ме ре за шти те.

СА СТА ВЉА ЊЕ И РА СТА ВЉА ЊЕ МА ШИ НА И ЊИ ХО ВИХ 
СКЛО ПО ВА (6) 

Са ста вља ње ма ши на (мон та жа) као тех но ло шки про цес за 
до би ја ње про из во да. Ра ста вља ње и са ста вља ње ма ши на и њи хо
вих скло по ва у про це су одр жа ва ња ма ши на. Ала ти и при бо ри за 
ра став љва ње и са ста вља ње, на ме на и на чин упо тре бе. Де мон стра
ци ја ру ко ва ња кљу чем, од вр та чем, кле шти ма, свла ка чем. Тех но
ло шки по сту пак ра ста вља ња и са ста вља ња. Ба зни део (под склоп). 
Ме ре за шти те.

Ра ста вља ње, пра ње и чи шће ње.
Пре глед оште ће но сти или за ме не де ло ва.
Са ста вља ње, под ма зи ва ње, за шти та.

ЛИ ВЕ ЊЕ (3)

Ру ко ва ње ала том н при бо ром за руч ну из ра ду пе шча них ка
лу па.

Из ра да је згра. Мо де ли и мо дел не пло че. Ску пља ње од ли ва ка.
Руч на из ра да ка лу па у ма њим ка луп ни ци ма са јед но став ним 

мо де ли ма.
Скла па ње ка лу па, по де о на ра ван, ли вач ки на ги би, улив ни си

сте ми.
Ме ре за шти те при ли ве њу.

КО ВА ЊЕ (3)

Упо зна ва ње ко вач ког ала та и при бо ра. Упо зна ва ње са по ступ
ком за гре ва ња, ко вач ким пе ћи ма, ко вач ком ва тром и по сле ди ца ма 
не пра вил ног за гре ва ња.

Сло бод но руч но ко ва ње.
Сло бод но ко ва ње на ме ха нич ким че ки ћи ма.
Ме ре за шти те на ко ва њу.

ИЗ РА ДА ДЕ ЛО ВА ОД ЛИ МА (3)

Се че ње ли ма на по лу жним ма ка за ма и ме ха нич ким ма ка за ма 
са пра вим но же ви ма.

Из ра да де ло ва од ли ма на екс цен тар пре са ма по мо ћу ала та за 
про се ца ње и про би ја ње, ала та за са ви ја ње и ала та за из вла че ње. 
Ме ре за шти те при ра ду на ма ка за ма и пре са ма.

ТЕР МИЧ КА ОБ РА ДА (3)

Ру ко ва ње опре мом за тер мич ку об ра ду. Ути цај тем пе ра ту ре 
от пу шта ња на твр до ћу. Ис пи ти ва ње про ка љи во сти. Упо зна ва ње са 
по ступ ком це мен та ци је. Ис пи ти ва ње це мен то ва них де ло ва. Ме ре 
за шти те при тер мич кој об ра ди.

Тер мич ка об ра да, ка ље ње и от пу шта ње јед но став них ала та и 
де ло ва.

ОБ РА ДА ОД СЕ ЦА ЊЕМ (3)

За штит не ме ре при об ра ди на те сте ра ма. При пре ма те сте ре 
(кру жне и оквир не) за об ра ду. Ру ко ва ње. Ре зни алат. Одр жа ва ње, 
под ма зи ва ње и чи шће ње.

Од се ца ње об рад ка ма шин ском оквир ном те сте ром.

ОБ РА ДА НА СТО НОЈ, СТУБ НОЈ, РА ДИ ЈАЛ НОЈ  
БУ ШИ ЛИ ЦИ (3) 

За штит не ме ре при об ра ди на бу ши ли ци. При пре ме бу ши ли
це за об ра ду (по ста вља ње и сте за ње ре зног ала та и сте зног при бо
ра и др.). Ру ко ва ње ма ши ном, (по кре та ње и за у ста вља ње ма ши не, 
про ме на бро ја обр та ја, ру ко ва ње по моћ ним кре та њем и др.).

Бу ше ње, про ши ри ва ње, упу шта ње и раз вр та ње отво ра ци лин
дрич них и ко нич них.

Пра ће ње ха ба ња бур ги је. Оштре ње бур ги је.



ОБ РА ДА НА КРАТ КО ХОД НОЈ РЕН ДИ САЉ ЦИ (3) 

За штит не ме ре при об ра ди на крат ко ход ној рен ди саљ ци. 
При пре ме крат ко ход не рен ди саљ ке за об ра ду (по ста вља ње и сте
за ње ре зног ала та и сте зног при бо ра и др.). Ру ко ва ње ма ши ном 
(пу шта ње и за у ста вља ње ма ши не, ру ко ва ње по моћ ним кре та њем).

Об ра де рав них по вр ши на (хо ри зон тал них и ко сих).

ОБ РА ДА НА УНИ ВЕР ЗАЛ НОМ СТРУ ГУ (9)

За штит не ме ре при об ра ди. При пре ма уни вер зал ног стру га за 
об ра ду (по ста вља ње ре зних ала та: но же ва, ала та за за бу ши ва ње, 
за бу ше ње и др.; по ста вља ње сте зног при бо ра, гра нич ни ка, ли не те 
и др.) Ру ко ва ње стру гом (по кре та ње и за у ста вља ње, про ме на бро ја 
обр та ја, ру ко ва ње по моћ ним кре та њем и др.).

Спољ на ци лин дрич на об ра да, сте пе на сто и ко нич но стру га
ње, уну тра шња об ра да.

Бу ше ње и за бу ши ва ње.
Стру га ње из ме ђу ши ља ка. Пра ће ње ха ба ње но же ва.
Пра ће ње об ли ка стру го ти не.
Оштре ње но же ва.

ОБ РА ДА НА УНИ ВЕР ЗАЛ НОЈ ГЛО ДА ЛИ ЦИ (6) 

За штит не ме ре. При пре ма гло да ли це (по ста вља ње ре зног 
ала та, по ста вља ње сте зног при бо ра, по де о ног апа ра та, гла ве за 
вер ти кал но гло да ње и др.). Ру ко ва ње гло да ли цом (по кре та че и за
у ста вља ње, ру ко ва ње по моћ ним кре та њем, про ме на бро ја обр та ја, 
ру ко ва ње по де о ним апа ра том и др.).

Гло да ње рав них по вр ши на.
Гло да ње жле бо ва.
Гло да ње при ме ном по де о ног апа ра та (об ра да зуп ча ни ка и сл.).
Пра ће ње ха ба ње гло да ла.

ОБ РА ДА НА БРУ СИ ЛИ ЦИ (6)

За штит не ме ре. При пре ма бру си ли це (за рав но или окру гло 
бру ше ње, по ста вља ње сто ли це, по ста вља ње сте зног при бо ра). 
Упо зна ва ње са из бо ром то ци ла.

Бру ше ње рав них или ци лин дрич них по вр ши на (спо ља шњих 
или уну тра шњих).

ДРУ ГИ РАЗРЕД 
(0 + 12 ча со ва не дељ но, 0 + 432 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (6)

Упо зна ва ње са на став ним пла ном и са др жа ји ма про гра ма. 
Оп ти чар ска пред у зе ћа. Сер ви си. За шти та на ра ду.

Упо зна ва ње по сло ва у оп ти ци.
За шти та на ра ду (осно ве за шти те на ра ду, вр сте опа сно сти и 

за шти та од њих).

ЛУ ПА (30) 

По де ла.
На ме на, са став ни де ло ви.

ЛИ БЕ ЛА (42) 

По де ла.
На ме на ли бе ле. Са став ни де ло ви. Ге о ме триј ски еле мен ти ли

бе ле. Ци лин дрич не или це ва сте ли бе ле. Кру жне ли бе ле.
Оп тич ка ста кла. Обо је на ста кла. Пи рекс ста кла. Кварц но ста

кло. Тех нич ко нео р ган ско ста кло. Тер мич ко ста кло. Ор ган ско ста
кло. Млеч но ста кло.

ОП ТИЧ КИ ИН СТРУ МЕН ТИ (60)

По де ла.
Лу па. Те ле ско пи. Руч ни дво глед. Пе ри скоп. Ар ти ље риј ски те

ле скоп. Па но ра ма.

Ми кро скоп. Го ни о ме тар. Ми кро фо то граф. Уре ђај за до би ја ње 
и уве ћа ва ње сли ка. Филм ска (ки но). Ка ме ра. Про јек ци о ни апа рат. 
Ни вап ман. Да љи но мер. Ре фрак то ме тар.

ПРИ ЗМА И ПЛАН – ПА РА ЛЕЛ НЕ ПЛО ЧЕ (60) 

Пра во у гла при зма, пре сли ка ва ње пра во у га о не при зме. По ро
ва при зма. Пен та го нал на при зма. До ве о ва при зма. Шми то ва при
зма. Кров на при зма. Чи зма ста при зма. План па ра лел не пло че. Ста
кле ни клин. Фил те ри.

ТЕ ЛЕ СКОП (66)

По де ла те ле ско па (дур би ни, ре фрак то ри, ка топ тич ки дур би ни).
Објек ти ви и оку ла ри те ле ско па (си стем со чи ва и оку ла ра) де ло

ви објек ти ва. Де ло ви оку ла ра. Хај ген сов оку лар. Рам зде нов оку лар.
Ула зна и из ла зна со чи ва те ле ско па. Основ не ка рак те ри сти ке 

те ле скоп ских си сте ма. Вид но по ље и вид ни угао те ле ско па. Моћ 
раз ла га ња те ле ско па. Ке и ле ров или астро ном ски дур бин (те ле
скоп). Оби чан зе маљ ски или те ре стрич ки дур бин. Га ли ле јев или 
хо ланд ски дур бин (те ле скоп). Те ле скоп (дур бин) с при зма ма (руч
ни дво глед). Њут нов те ле скоп. Хер ше лов те ле ско пи. Ге ор ги јев 
те ле скоп. Ка згра нов те ле скоп. Пе ри скоп (јед но став ни). Под мор
нич ки пе ри скоп. Те ле скоп пе ри скон ског ти па (ар ти ље риј ски те
ле скоп). Па но ра ма (пе ри скоп ски те ле скоп с по крет ном гла вом). 
Па но ра ма „ОЕКС”. Па но ра ма М1. Ахро ма ти зо ва ни ду блет (Ахро
мат ска при зма, Ахро мат ско со чи во). Оп тич ки си стем с елек тро оп
тич ким пре тва ра чи ма и по ја чи ва чи ма сли ке.

КО ЛИ МА ТОР (78)

При ме на ко ли ма то ра, са став ни де ло ви ко ли ма то ра. Ауто ко ли
ма тор (са став ни де ло ви, на ме на).

МИ КРО СКОП (90)

Ми кро ско пи, по јам и вр сте. Би о ло шки (ме ди цин ски) ми
кро ско пи. Лу ми не сцент ни ми кро ско пи. Ми кро ско пи за УВ и ИР
област. Ме та ло граф ски ми кро ско пи. По ла ри за ци о ни ми кро ско пи. 
Сте ре о скоп ски ми кро ско пи. Ми кро ско пи за упо ре ђи ва ње. Моћ 
раз два ја ња (раз ла га ња) ми кро ско па. Оп тич ка ше ма ми кро ско па. 
Уве ћа ње ми кро ско па. Ра све та ми кро ско па у све тлом и там ном по
љу. Ке ле ро ва ра све та. Абе ов си стем. Ул тра ми кро ско пи. Тин де лов 
ефе кат. Ми кро фо то гра фи ја и ми кро про јек ци ја. Од ре ђи ва ње ди оп
три је со чи ва.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(0 + 14 ча со ва не дељ но, 0 + 448 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (2)

Упо зна ва ње са на став ним пла ном, са др жа јем про гра ма и ли
те ра ту ром.

Упо зна ва ње са за шти том на ра ду.

ФИЛМ СКЕ КА МЕ РЕ (138)

По јам и на ме на филм ске ка ме ре. Де ло ви ка ме ре. Функ ци о
ни са ње ка ме ре. Осве тља ва ње фил ма. Тран спорт фил ма. Објек ти ви 
фо то а па ра та и ки но ка ме ре. Основ не ка рак те ри сти ке објек ти ва.

Пан кре ат ски објек ти ви.
Фо ку си ра ње објек ти ва фо то а па ра та и ки нока ме ре. Фор мат 

фил ма.
Ви деока ме ра и те ле ви зор. Прин цип те ле ви зиј ског пре но са 

сли ке на да љи ну. Те ле ви зиј ска ка ме ра. Те ле ви зорпри јем ник те ле
ви зиј ске сли ке. Ви де о ри кор дер. Про јек тор те ле ви зиј ске сли ке.

ПРО ЈЕК ТОР (154)

Епи ско пи. Са став ни де ло ви. Про цес функ ци о ни са ња. По сту
пак за ме не до тра ја лих де ло ва.

Ди ја про јек то ри – са став ни де ло ви, про цес функ ци о ни са ња, 
от кла ња ње ква ро ва и за ме на до тра ја лих де ло ва.



Епи ди ја скоп, са став ни де ло ви. Про цес функ ци о ни са ња, от
кла ња ње ква ро ва и за ме на до тра ја лих де ло ва.

Гра фо скоп, са став ни де ло ви. Про цес функ ци о ни са ња, от кла
ња ње ква ро ва и за ме на до тра ја лих де ло ва. За да так по ла ри за то ра, 
ти по ви по ла ри за то ра, пор табл гра фо ско па, ро то про јек тор (са став
ни де ло ви и по сту пак одр жа ва ња).

Ки но про јек тор за филм ске тра ке ши ри не 8 mm, 16 mm и 35 mm.
Ки но про јек тор „ME OC LUB 16ME OP TA” прин цип ра да, са

став ни де ло ви, по сту пак одр жа ва ња, за ме на до тра ја лих де ло ва, са
став ни де ло ви, по сту пак одр жа ва ња, за ме на до тра ја лих де ло ва.

Про јек то ри за филм 2x8 mm, на ме на про јек то ра.
Ки но ма то граф, прин цип ра да. Про цес функ ци о ни са ња, от

кла ња ње ква ро ва и за ме на до тра ја лих де ло ва.
Ин тер на ка блов ска те ле ви зи ја, са став ни де ло ви, по сту пак 

одр жа ва ња, за ме на до тра ја лих де ло ва.
Уре ђа ји за по ве ћа ње фо то гра фи ја. основ ни еле мен ти оп тич ке 

ше ме, по сту пак за ме не до тра ја лих де ло ва.

ДА ЉИ НО МЕ РИ (154)

Функ ци ја и зна чај да љи но ме ра. Угло мер ни ин стру мен тите
о до ли ти.

Ни вел ма ни, на ме на, кла си фи ка ци ја ни вел ма на пре ма тач но сти.
Ме ре ње ра сто ја ња по мо ћу ин стру ме на та ко ји се на зи ва ју оп

тич ки да љи но ме ри (те ле ме три). По сту пак ме ре ња па ра лак се. Сте
ре о скоп ски да љи но мер, по сту пак при ме не (па сив ни оп тич ки да
љи но ме ри). Ак тив ни оп тич ки да љи но ме ри. При ме на ла се ра при 
функ ци о ни са њу ра да ра. По сту пак ме ре ња да љи не.

Да њи но ме ри са ци лин дрич ним со чи ви ма и ста кле ним кли но
ви ма. Основ не вр сте да љи но ме ра: са осно ви цом на ци љу, са осно
ви цом на зе мљи, са осно ви цом у ин стру мен ту.

Мо но ку лар ни да љи но ме ри. На чин функ ци о ни са ња, са став ни 
де ло ви, по сту пак одр жа ва ња и за ме на до тра ја лих де ло ва.

Кли на сти ком пен за то ри, прин ци пи ра да кли на стог обрт ног 
ком пен за то ра.

Ком пен за тор са по крет ним со чи вом ве ли ке жи жне да љи не.
Вр сте мо но ку лар них да љи но ме ра. Ти по ви да љи но ме ра пре ма 

из гле ду сли ке.
Сте ре о скоп ски да љи но ме ри. Би на ку лар но гле да ње. Сте ре о

скоп ски ефе кат. Прин ци пи јел на ше ма стер со скоп ског да љи но ме ра.
Вр сте сте ре о скоп ских да љи но ме ра, раз ли ке из ме ђу сте ре

о скоп ских и мо но ку лар них да љи но ме ра. Тач ност да љи но ме ра са 
осно ви цом у ин стру мен ту. Лич на гре шка по сма тра ча. Ути цај ат
мос фер ских и дру гих усло ва на рад да љи но ме ра. Ат мос фер ских 
усло ва. Кла си фи ка ци ја да љи но ме ра. Ком плет.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Про грам је са чи њен та ко да омо гу ћи по ступ но са вла да ва ње 
по чет них зна ња, уме ња и ве шти на руч не и ма шин ске об ра де, спа
ја ња, са ста вља ња и ра ста вља ња ма ши на.

Вре ме по по гла вљи ма да то је ори јен та ци о но. Про грам се ре а
ли зу је та ко да се на увод но и при прем но из ла га ње тро ши ма њи део 
вре ме на. Нај ве ћи део вре ме на тре ба утро ши ти на из во ђе њу опе
ра ци ја и по сту па ка. То је на зна че но по себ ним ста во ви ма на кра ју 
сва ког по гла вља. Прак тич ни рад тре ба не пре кид но по ве зи ва ти са 
гра ди вом из струч них пред ме та.

Уче ни ке про ве сти кроз ра ди о ни це и ка би не те, по мо гућ но сти 
по се ти ти пред у зе ће или са јам тех ни ке и та ко их упо зна ти са ма ши
на ма, ала ти ма и при бо ри ма.

Прак ти чан рад из ве сти по мо гућ но сти на упо треб ном ма те
ри ја лу. Ни је оба ве зно сва по гла вља ре а ли зо ва ти стро го по на ве
де ном ре до сле ду. Ре а ли за ци ју про гра ма, по по тре би, при ла го ди ти 
мо гућ но сти ма снаб де ва ња ма те ри ја лом и опре мом, од но сно мо
гућ но шћу ко ри шће ња рас по ло жи вих сред ста ва ра да, а при др жа ва
ти се пред ви ђе них вре ме на.

Прак тич ним ра дом и упо зна ва њем по сту па ка ли ве ња и ко ва
ња уче ни ци тре ба да се упо зна ју са овим вр ста ма при пре ма ка и 
усло ви ма за њи хо ву еко но мич ну при ме ну.

Уз прак тич но ис пи ти ва ње ма те ри ја ла и ис пи ти ва ње тач но сти 
ма ши на алат ки ра де се пи сме ни из ве шта ји – ве жбе са ре зул та ти ма 
ис пи ти ва ња.

Уз прак ти чан рад на ма ши на ма алат ка ма уче ни ци тре ба да са
гле да ју и са вла да ва ју:

– на чи не сте за ња и ба зи ра ња и ути цај на тач ност об ра де (сте
за ње че љу сти ма, сте за ње из ме ђу ши ља ка, упо тре ба ли не те, сте за
ње у спе ци јал ном сте зном при бо ру и др.);

– уло гу и зна чај ме ро дав них ре жи ма на еко но мич ност об ра
де и на ква ли тет по вр шин ске об ра де (ду би на ре за ња, ко рак бр зи на 
по моћ ног кре та ња, еко ном ска бр зи на ре за ња) за раз ли чи те ма те ри
ја ле и раз ли чи те вр сте об ра де.

Ча со ви за блок на ста ву да ти су та ко да се олак ша ор га ни зо ва
ње по се та пред у зе ћи ма по по тре би.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен
та ци ју.

Образовни профил: БРО ДО МОН ТЕР

ОСНОВЕ БРОДОГРАДЊЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на став ног пред ме та је да бро до мон тер стек не зна ња о 
бро ду као це ли ни, ра ди лак шег раз у ме ва ња рад них за да та ка ко ји се 
оства ру ју у оста лим пред ме ти ма уже струч ног под руч ја.

Задаци на ста ве осно ве бро до град ње су:
– сти ца ње зна ња о објек ти ма тр го вач ке и рат не мор на ри це;
– упо зна ва ње са основ ним ка рак те ри сти ка ма бро да;
– сти ца ње зна ња о бро до ма шин ском ком плек су бро да;
– сти ца ње зна ња о основ ној опре ми бро да;
– раз ви ја ње код уче ни ка ин те ре со ва ња за стру ку.

ПР ВИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но,72 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (1)

Упо зна ва ње уче ни ка са са др жа јем на став ног пред ме та и по
треб ном струч ном ли те ра ту ром

2. ОСНОВ НИ ПОЈ МО ВИ О ФОР МИ БРО ДА (4) 

Де фи ни ци ја бро да.
По де ла бро да по ду жи ни, ши ри ни, ви си ни.
Вод на ли ни ја, пер пен ди ку ла ри.
Ди мен зи је бро да: ду жи на, ши ри на, ви си на.
Над град ња бро да: ка штел, мост, ка сар, па луб не ку ћи це.

3. ИСТО РИЈ СКИ РАЗ ВОЈ БРОДАРСTВА И БРО ДО ГРАД ЊЕ (8)

Бро до ви на ве сла.
Бро до ви на је дра.
Бро до ви на ме ха нич ки по гон до Дру гог свет ског ра та.
Раз вој бро до ва од Дру гог свет ског ра та до да на шњих да на.



4. ОСО БИ НЕ БРО ДА (5)

На ви га ци о на свој ства.
Екс пло а та ци о на свој ства.
Тех нич коеко ном ске осо би не бро да.
Ан глосак сон ске је ди ни це ко је се ко ри сте у бро до град њи.

5. ПО ДЕ ЛА БРО ДО ВА (4)

Осно ве за по де лу бро до ва.
По де ла пре ма ве ли чи ни бро да.
По де ла пре ма на ме ни.
По де ла пре ма обла сти пло вид бе и ма те ри ја лу град ње.
По де ла пре ма вр сти про пул зо ра и из во ђе њу над град ње.

6. ТИ ПО ВИ БРО ДО ВА (18)

Бро до ви за пре воз су вог те ре та (ге не рал ног, ра су тог).
Бро до ви за пре воз теч ног те ре та – тан ке ри.
Бро до ви за пре воз кон теј не ра.
RОRО бро до ви, LАSН бро до ви, SЕА ВЕЕ бро до ви.
Пут нич ки бро до ви, тра јек ти.
Бр зи бро до ви, ре мор ке ри.
Бро до ви тех нич ке фло те: ба ге ри, плов не ди за ли це.
Ва тро га сни бро до ви, бро до ви за спа ша ва ње.
Бро до ви све ти о ни ци, бро до ви снаб де ва чи.
Реч ни бро до ви: по ти ски ва чи, те гља чи, бар же, те гле ни це, са

мо хот ке.
Рат ни бро до ви: бој ни бро до ви, кр ста ри це, но са чи ави о на, ра

за ра чи, фре га те, кор ве те, де сант ни бро до ви, ми но лов ци, ми но по
ла га чи, па трол ни, под мор ни це (са кла сич ним по го ном,са ну кле ар
ним по го ном).

Реч ни рат ни бро до ви.

7. ПРЕД СТА ВЉА ЊЕ БРОД СКЕ ФОР МЕ (14)

Глав не ди мен зи је бро да ду жи на, ши ри на, ви си на.
Сло бо дан бок бро да.
Плим со ло ва мар ка, за га зни це.
Скок и пре лук па лу бе.
Пре се ци тру па: вод не ли ни је, те о рет ска ре бра, уз ду жни це.
Ко е фи ци јен ти под вод не фор ме бро да.

8. СТА БИ ЛИ ТЕТ БРО ДА (18)

Си ле ко је де лу ју на брод: уз гон, де пла сман.
Усло ви плов но сти.
Де фи ни ци ја и по де ла ста би ли те та.
Ме та цен тар, ме та цен тар ска ви си на.
Ста ња рав но те же бро да.
По преч ни ста би ли тет.
Ста би ли тет об ли ка и фор ме.
Ста би ли тет је дри ли ца, ста би ли тет под мор ни це.
Кри ва по лу ге ста би ли те та.
Уз ду жни ста би ли тет, трим бро да.
Ути цај сло бод них по вр ши на теч но сти на ста би ли тет.

ДРУ ГИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

1. УВОД (1)

Упо зна ва ње уче ни ка са са др жа јем на став ног пред ме та и по
треб ном струч ном ли те ра ту ром

2. ОТ ПОР И ПРО ПУЛ ЗИ ЈА БРО ДА (4) 

Де фи ни ци ја и по де ла от по ра. 
Ком по нен те укуп ног от по ра. 
Де фи ни ци ја и ти по ви про пул зо ра. 
Брод ски то чак. 
Про пе лер. 
Мла зни про пул зор.

3. ГЛАВ НЕ БРОД СКЕ ПО ГОН СКЕ МА ШИ НЕ (18) 

Осо би не и вр сте глав них по гон ских ма ши на.
Пар не ма ши не: ка рак те ри сти ке ра да, при ме на.
Пар ни ко тло ви: уло га и по де ла.
Пар не клип не ма ши не: са став ни де ло ви, прин цип ра да.
Пар не тур би не: са став ни де ло ви, прин цип ра да.
Мо то ри са уну тра шњим са го ре ва њем: де ло ви, по де ла.
Прин цип ра да че тво ро такт них мо то ра СУС.
Прин цип ра да дво такт них мо то ра СУС.
Га сне тур би не: са став ни де ло ви, прин цип ра да, при ме на.
Ну кле ар ни по гон бро да.
Ве за глав не по гон ске ма ши не и про пул зо ра.
Вра тил ни под.
Брод ске коп че.
Елек трич ни пре нос сна ге.
Хи дра у лич ни пре нос сна ге.
Про пул зи ја уре ђа јем – SСНОТТЕL.

4. ПО МОЋ НЕ БРОД СКЕ МА ШИ НЕ (13)

Де фи ни ци ја и по де ла пум пи.
Прин цип ра да и ка рак те ри стич не ве ли чи не пум пи.
Клип не пум пе.
Цен три фу гал не пум пе.
Струј не пум пе.
Зуп ча сте пум пе.
Виј ча не пум пе.
Крил не пум пе
Де фи ни ци ја и по де ла ком пре со ра.
Прин цип ра да и де ло ви клип них ком пре со ра.
Прин цип ра да и де ло ви ро та ци о них ком пре со ра.
Вен ти ла то ри: де фи ни ци ја, по де ла, прин цип ра да.

5. БРОД СКИ ЦЕВ НИ СИ СТЕ МИ (10)

Де фи ни ци ја и по де ла брод ских цев них си сте ма. 
Де ло ви це во во да: це ви, цев ни спо је ви, цев ни еле мен ти, цев на 

ар ма ту ра.
Си сте ми во де за пи ће, пра ње и уми ва ње.
Са ни тар ни си стем.
Ка љу жни си стем.
Ба ласт ни си стем.
Ха ва риј ски си стем.
Про тив по жар ни си стем.
Га ше ње по жа ра на бро ду.
Цев ни си сте ми на тан ке ри ма.

6. ПА ЛУБ НА ОПРЕ МА БРО ДА (18)

Опре ма за си дре ње: уло га, де ло ви.
Си дра: уло га, ти по ви.
Си дре ни ла нац, лан ча ник.
Си дре на ви тла, што пер.
Опре ма за вез бро да: уло га, де ло ви.
Ужад, би тве, зе ва че, ока, па на ма око.
При те зна ви тла, ауто мат ско при те зно ви тло.
Уре ђај за пре то вар те ре та: јар бо ли, са ма ри це, брод ске ди за

ли це.
Опре ма за спа ша ва ње: уло га, де ло ви.
Чам ци за спа ша ва ње, спла во ви за спа ша ва ње.
Пр слу ци за спа ша ва ње, по ја се ви за спа ша ва ње.
Со хе за спу шта ње ча ма ца.
Уре ђа ји за те гље ње и по ти ски ва ње бро до ва.
Брод ске огра де: ре шет ка ста, пу на.
Брод ска сте пе ни шта, мер де ви не, си зо ви.

7. БРОД СКА НА ВИ ГА ЦИ О НА ОПРЕ МА (4)

На ви га ци о на све тла.
Уре ђа ји за ме ре ње бр зи не и пре ђе ног пу та.
Уре ђа ји за ме ре ње ду би не.



Звуч на сиг на ли за ци ја.
Сред ства ве зе на бро ду.
Ра да ри, ком па си.

8. ГРЕ ЈА ЊЕ И ВЕН ТИ ЛА ЦИ ЈА НА БРО ДО ВИ МА (4)

Пар но гре ја ње, елек трич но гре ја ње, во де но гре ја ње. При род
на вен ти ла ци ја, ве тро лов ке. При нуд на вен ти ла ци ја.

НА ЧИН ИЗ ВР ША ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

Про грам се за сни ва на иде ји да се код уче ни ка, по ред сти ца
ња пред ста ве о бро ду као објек ту, раз ви је љу бав и ин те ре со ва ње за 
стру ку. Ча со ве би тре ба ло др жа ти у спе ци ја ли зо ва ним учи о ни ца ма 
у ко ји ма има ма ке та и фо то гра фи ја ра зних ти по ва бро до ва.

На став ник би тре ба ло да пра ти све но ви не у бро до град њи 
кроз струч не ча со пи се: „Ship & Bo at”, „Na val Ar chi tect”, „Мotor 
Ship” и да их укљу чу је у на став ни про грам.

Пре ма мо гућ но сти ма, уче ни ке тре ба од ве сти у при ста ни ште, 
ма ри ну, зи мов ник бро до ва и слич на ме ста.

КОНСТРУКЦИЈА СА МОНТАЖОМ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на став ног пред ме та кон струк ци ја са мон та жом је сти ца
ње зна ња, о кон струк ци ји и мон та жи бро да, по треб них за са вла да
ва ње про гра ма прак тич не на ста ве.

Задаци на ста ве кон струк ци ја са мон та жом су:
– упо зна ва ње уче ни ка са по ступ ци ма елек тро луч ног за ва ри

ва ња ко ји се при ме њу ју у бро до град њи;
– упо зна ва ње уче ни ка са по ступ ци ма ре за ња ме та ла;
– упо зна ва ње уче ни ка са по ступ ци ма и ала ти ма у пред мон та

жи и мон та жи тру па бро да;
– оспо со бља ва ње уче ни ка да ко ри сти и чи та тех нич ку до ку

мен та ци ју у про це су град ње брод ског тру па.

ДРУ ГИ РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 108 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
1. УВОД (1)

Упо зна ва ње уче ни ка са пла ном и про гра мом пред ме та и са 
по треб ном струч ном ли те ра ту ром.

2. МА ТЕ РИ ЈА ЛИ ЗА ГРАД ЊУ БРОД СКОГ ТРУ ПА (8)

Свој ства и вр сте ма те ри ја ла за град њу бро да.
Че лик:де фи ни ци ја и осо би не.
Оби чан бро до гра ђе вин ски че лик, бро до гра ђе вин ски че лик 

по ве ћа не чвр сто ће.
Че лич ни ли мо ви и про фи ли: вр сте и озна ча ва ње.
Оста ли ма те ри ја ли у бро до град њи: ле гу ре алу ми ни ју ма, др

во, ста кло пла сти ка, ар ми ра ни бе тон.

3. ЧВР СТО ЋА БРО ДА (6)

Оп те ре ће ња ко ја де лу ју на брод ску кон струк ци ју.
Чвр сто ћа бро да: де фи ни ци ја и по де ла.
Уз ду жна чвр сто ћа: брод плу та на мир ној во ди, брод пра во на 

та ла се, брод ко со на та ла се.
По преч на чвр сто ћа, ло кал на чвр сто ћа.
По де ла кон струк тив них еле ме на та пре ма функ ци ји у чвр сто

ћи бро да.

4. СИ СТЕ МИ ГРАД ЊЕ БРОД СКОГ ТРУ ПА (4)

По преч ни си стем град ње брод ског тру па. Уз ду жни си стем 
град ње брод ског тру па. Ме шо ви ти си стем град ње брод ског тру па.

5. СИ ГУР НОСТ КОН СТРУК ЦИ ЈЕ БРО ДА (3)

Над зо ри над град њом бро да: тех нич ки над зор, над зор ра ди 
кла си фи ка ци је.

Кла си фи ка ци о на дру штва, озна ке кла се пре ма РЕ ГИ СТРУ.

6. КО БИ ЛИ ЦА БРО ДА (4)

Де фи ни ци ја, уло га, про сти ра ње и по ста вља ње ко би ли це бро да.
Ти по ви ко би ли ца: гред на, пљо сна та.
Оста ли ти по ви ко би ли ца: ла мел на, спо ља шња.

7. СПОЉ НА ОПЛА ТА (5)

Уло га и по де ла спољ не опла те. Озна ча ва ње ли мо ва спољ не 
опла те. Мр тви вој опла те. Де бљи на ли мо ва спољ не опла те.

8. ЈЕД НО СТРУ КО ДНО БРО ДА (8)

Па сма (про ве зе дна): де фи ни ци ја, уло ге, вр сте. Кон струк тив
на из во ђе ња сре ди шњег па сма. Кон струк тив на из во ђе ња боч них 
па сма. Ре бре ни це на јед но стру ком дну. Кон струк ци ја уз ду жно оре
бре ног јед но стру ког дна.

9. ДВО СТРУ КО ДНО (ДВОД НО) (10)

Де фи ни ци ја, уло га и про сти ра ње двод на.
Де фи ни ци ја, уло га и кон струк тив на из во ђе ња еле ме на та 

двод на: хрп те ни ца, ту не ли у двод ну, боч ни уз ду жни но са чи двод
на. ре бре ни це уз ду жно оре бре ног двод на (пу не, отво ре не, не про
пу сне). ре бре ни це по преч но оре бре ног двод на (пу не, оквир не, 
олак ша не, не про пу сне), уз ду жња ци двод на, по кров двод на.

10. КОН СТРУК ЦИ ЈА БО КА БРО ДА (5)

Си сте ми оре бре ња бо ка бро да: уз ду жни, по преч ни, ме шо ви
ти. По преч на ре бра: обич на, оквир на.

Оста ле вр сте по преч них ре ба ра: ме ђу па луб на ре бра, ви со ка 
ре бра, ме ђу ре бра.

Боч не про ве зе (стрин ге ри), уз ду жна ре бра.

11. КОН СТРУК ЦИ ЈА ПА ЛУ БА БРО ДА (12) 

Уло га но мен кла ту ра и по де ла па лу ба.
Кон струк ци ја др ве них опла та па лу ба.
Кон струк ци ја че лич них опла та па лу ба.
Си сте ми оре бре ња па лу ба.
По преч ни си стем оре бре ња.
Спо не, па луб не под ве зе, сту бо ви.
Уз ду жни си стем оре бре ња.
Уз ду жња ци па лу бе, оквир не спо не (трав свер зе).

12. ГРО ТЛА (2)

Кон струк ци ја гро тла бро да. По клоп ци гро та ла.

13. ПРЕ ГРА ДЕ НА БРО ДУ (5)

Уло га и по де ла пре гра да.
Ми ни ма лан број по преч них не про пу сних пре гра да.
Кон струк ци ја рав них пре гра да.
Кон струк ци ја ко ри го ва них пре гра да.

14. СТА ТВЕ (3)

Де фи ни ци ја, уло га и ма те ри јал за из ра ду ста тви. Кон струк ци
ја пра мач них ста тви. Кон струк ци ја кр ме них ста тви.

15. ЗА ВА РИ ВА ЊЕ – УВОД (4)

Де фи ни ци ја за ва ри ва ња, кра так исто ри јат за ва ри ва ње, при
ме на за ва ри ва ња у бро до град њи. Основ на по де ла за ва ри ва ња. Пре
глед по сту па ка елек тро луч ног за ва ри ва ња.

16. ОП ШТЕ О УРЕ ЋА ЈИ МА ЗА ЕЛЕК ТРО ЛУЧ НО  
ЗА ВА РИ ВА ЊЕ (10)

Основ ни пој мо ви из елек тро тех ни кеелек трич ни по тен ци јал, 
елек трич на стру ја, елек трич ни на пон, про вод ни ци, изо ла то ри, елек
трич ни от пор, Омов за кон, елек трич ни рад, елек трич на сна га, јед
но смер на стру ја, на из ме нич на стру ја и ње ни основ ни па ра ме три.

Елек трич ни лук, пре нос ме та ла у елек трич ном лу ку.



Из во ри елек трич не стру је за за ва ри ва ње.
Тран сфор ма тор за за ва ри ва ње.
Пре тва рач за за ва ри ва ње.
Ис пра вљач за за ва ри ва ње.

17. ДО ДАТ НИ МА ТЕ РИ ЈАЛ ЗА РЕЛ ЗА ВА РИ ВА ЊЕ (4)

Функ ци је и по де ла елек тро да.
Тех но ло шке ка рак те ри сти ке и озна ча ва ње елек тро да.
Основ на пра ви ла за из бор елек тро да.
Чу ва ње и скла ди ште ње елек тро да.

18. ТЕХ НИ КА РЕЛ ЗА ВА РИ ВА ЊА (5)

При пре ма основ ног ма те ри ја ла за за ва ри ва ње. При пре ма 
стра ни ца жље ба.

Из во ђе ње рел за ва ри ва ња у ра зним по ло жа ји ма: хо ри зон тал
ни, вер ти кал ни, хо ри зон тал новер ти кал ни, над глав ни.

19. ЗА ВА РИ ВА ЊЕ У ЗА ШТИ ТИ СО2 (3)

Де фи ни ци ја и при ме на за ва ри ва ња у за шти ти СО2 – Тех ни ка 
за ва ри ва ња у за шти ти СО2.

20. КОН ТРО ЛА ЗА ВА РЕ НИХ СПО ЈЕ ВА (3)

Кон тро ла за ва ре них спо је ва без ра за ра ња. Кон тро ла за ва ре
них спо је ва са ра за ра њем.

21. ДЕ ФОР МА ЦИ ЈЕ ПРИ ЗА ВА РИ ВА ЊУ (3)

Оп ште о де фор ма ци ја ма ко је на ста ју за ва ри ва њем. Осно ве 
укла ња ња де фор ма ци ја у бро до град њи.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 96 ча со ва го ди шње)

1. УВОД (1)

Упо зна ва ње на став ног про гра ма и пла на ре а ли за ци је про гра
ма, уџ бе ни ка, струч не; ли те ра ту ре и дру гих сред ста ва по треб них 
за на ста ву.

2. ЧИ ТА ЊЕ ЦР ТЕ ЖА И ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ (12) 

Про пи си у ве зи са при ка зи ва њем еле ме на та бро да. Озна ча
ва ње еле ме на та брод ске кон струк ци је на цр те жи ма. Озна ча ва ње 
ша во ва на цр те жи ма. Озна ча ва ње спо је ва брод ских еле ме на та. Чи
та ње ра ди о нич ких цр те жа. Тех но ло шка до ку мен та ци ја и ње на раз
ра да. Обе ле жа ва ње:ала ти за обе ле жа ва ње,по ступ ци обе ле жа ва ња 
и мар ки ра ња, до зво ље на од сту па ња.

3. ПРИ ПРЕ МА МА ТЕ РИ ЈА ЛА ЗА ГРАД ЊУ БРО ДА (4) 

Скла ди ште ли мо ва и про фи ла. Рав на ње ли мо ва. Чи шће ње ли
мо ва и про фи ла. Ра ди о нич ки пре маз ли мо ва и про фи ла.

4. РЕ ЗА ЊЕ МЕ ТА ЛА (15)

Осно ви те о ри је га сног ре за ња. Га сни пла мен. Га со ви за ауто
ге но ре за ње.

Бо це, ста ни це н ин ста ла ци је за цен трал ни раз вод га со ва. Ре
дук ци о ни вен тил. Го ри о ник за ре за ње. Ауто ма ти за ци ја га сног ре
за ња. Елек тро луч но ре за ње, ре за ње пла змом. Ме ха нич ко ре за ње 
ме та ла.

Ма ка зе за ме ха нич ко се че ње ли мо ва: ги љо ти на ма ка зе, диск 
ма ка зе, пре са за про би ја ње ру па.

5. АУТО ГЕ НО ЗА ВА РИ ВА ЊЕ (5)

Ка рак те ри сти ке га сног за ва ри ва ња.
Опре ма за га сно за ва ри ва ње.
Пла мен за за ва ри ва ње, го ри о ник за за ва ри ва ње.
Тех ни ка га сног за ва ри ва ња.

6. ПРИ ПРЕ МА МА ТЕ РИ ЈА ЛА ЗА ПРЕД МОН ТА ЖУ (4) 

Са ви ја ње ли мо ва на ваљ ку.
Об ли ко ва ње ли мо ва на пре си.
Об ли ко ва ње про фи ла то плим и хлад ним по ступ ком.

7. ПРЕД МОН ТА ЖА ТРУ ПА (25) 

Кра так исто риј ски при каз раз во ја пред мон та же.
Пред но сти пред мон та же.
По де ла пред мон та же.
Прос то ри за пред мон та жу тру па.
Опре ма ра ди о ни це за пред мон та жу гру па (ро штиљ, ди за ли

це, по зи ци о не ри, руч ни алат).
Из ра да скло по ва.
Рав на ње де фор ми са них скло по ва.
Из ра да па не ла (рав них, за кри вље них).
Из ра да по вр шин ских сек ци ја.
Окре та ње по вр шин ских сек ци ја.
Из ра да ка рак те ри стич них по вр шин ских сек ци ја: сек ци ја па

лу бе, сек ци ја пре гра де, сек ци је спољ не опла те.
Из ра да за пре мин ских сек ци ја.
Ти пич не за пре мин ске сек ци је: сек ци ја двод на, сек ци ја прам

ча ног и кр ме ног пи ка.
Из ра да пр сте на стих сек ци ја.
Тран спорт сек ци ја.
Рад не ске ле у пред мон та жи.
Мон та жа де ло ва опре ме у фа зи пред мон та же.

8. МОН ТА ЖА ТРУ ПА (30)

По вр ши не за мон та жу тру па – исто риј ски раз вој, по де ла. Уз
ду жни на воз. По преч ни на воз.

По вр ши не за из ра ду ма лих бро до ва. Су ви док. Од ре ђи ва ње 
основ не ли ни је за мон та жу тру па. Од ре ђи ва ње основ не рав ни за 
мон та жу тру па. На чи ни град ње брод ског тру па – пи ра ми дал ни, 
град ња у сло је ви ма, пр сте на сти.

Уград ња и при ла го ђа ва ње сек ци ја на ле жа ју. Уград ња и при
ла го ђа ва ње сек ци ја двод на.

Уград ња по вр шин ских сек ци ја дна.
Уград ња и при ла го ђа ва ње по преч них пре гра да.
Уград ња и при ла го ђа ва ње сек ци ја боч не опла те.
Уград ња и при ла го ђа ва ње сек ци ја па лу бе.
Са ста вља ње пр сте на стих сек ци ја.
Мон та жа сек ци ја прам ца и кр ме.
Пра ви ла у тех но ло ги ји град ње бро да – од сту па ње од про ра чу

на тих ди мен зи ја, отва ра ње при вре ме них отво ра.
Ме ђу соб но спа ја ње сек ци ја на ле жа ју са по себ ним освр том 

на ре до след и пра ви ла за ва ри ва ња.
До пу ште на од сту па ња и ве ли чи не де фор ма ци ја при мон та жи 

бро да.
По сту пак са при вре ме но за ва ре ним ко ма ди ма.
Кон тро ла у мон та жи: ис пи ти ва ње за ва ра, про ве ра кон струк

ци је, ис пи ти ва ње не про пу сно сти пре гра да, па лу ба и тан ко ва, про
ве ра глав них ди мен зи ја бро да.

НА ЧИН ИЗ ВР ША ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

Са вла да ва ње на став них те ма овог про гра ма омо гу ћу је из во
ђе ње са др жа ја про гра ма прак тич не на ста ве. Због то га је по треб но 
ре а ли за ци ју про гра ма обо га ти ти са ра ди о нич ком до ку мен та ци јом 
бро до гра ди ли шта, а на ро чи то се од но си на кон струк тив не еле мен
те. Та ко ђе је нео п ход но да пред мет ни на став ник пред ста ви уче ни
ци ма кон струк тив не еле мен те, као и де ло ве бро да (сек ци је тру па) 
у изо ме три ји. Ни је по треб но из во ди ти про ра чу не кон струк ци ја, 
већ уче ни ца ма тре ба да ти ве ли ки број прак тич них са ве та у ве зи са 
из ра дом де ло ва бро да.

У дру гом раз ре ду у нај ве ћем де лу про грам об ра ђу је кон
струк ци ју бро да. По зна ва ње кон струк ци је бро да је нео п ход но, јер 
се бро до мон тер у свом ра ду ба ви из ра дом кон струк тив них еле ме
на та, угра ђи ва њем тих еле ме на та у сек ци је тру па и мон та жом сек
ци ја на на во зу.



Елек тро луч но за ва ри ва ње об ра ђу је се са ре ла тив но ма ло 
ча со ва од укуп ног фон да, и по треб но је да из те обла сти уче ник 
стек не оп шта зна ња, да се до бро упо зна са при пре мом ма те ри ја ла 
за за ва ри ва ње у свим мо гу ћим по ло жа ји ма, да се до бро упо зна са 
опре мом за за ва ри ва ње и са са мом тех ни ком за ва ри ва ња, али увек 
тре ба има ти на уму да он ни је за ва ри вач и да се у по слу не ће ба ви
ти из во ђе њем за ва ре них спо је ва, већ ви ше при пре мом за за ва ри ва
ње и из во ђе њем при ва ри ва ња.

У тре ћем раз ре ду са др жај про гра ма об ра ђу је тех но ло ги ју из
ра де брод ског тру па и то бро до ва тр го вач ке мор на ри це („ве ли ка 
бро до град ња”).

Те ме из обла сти чи та ња ра ди о нич ке до ку мен та ци је тре ба об
ра ди ти те мељ но, са до ста при ме ра из стру ке. На ро чи то тре ба обра
ти ти па жњу на чи та ње бро до гра ђе вин ских кон струк тив них цр те жа 
на ко ји ма се на ла зе не стан дард не озна ке, ти пич не за бро до град њу.

Те ме из обла сти пред мон та же и мон та же та ко ђе су ве о ма ва
жне. Уче ни ке тре ба упо зна ти не са мо са тех но ло ги јом из ра де сек
ци ја већ и са ра ди о ни ца ма и опре мом ра ди о ни ца. По себ но тре ба 
те мељ но об ра ди ти окре та ње сек ци ја и тран спорт сек ци ја као и ис
пра вља ње мо гу ћих де фор ма ци ја јер су то нај о се тљи ви ји по сло ви 
при из ра ди брод ског тру па.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју .

ТЕХНОЛОГИЈА БРОДОГРАДЊЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на став ног пред ме та тех но ло ги ја бро до град ње је да уче
ник стек не зна ња о тех но ло шком по ступ ку град ње бро да и струк
ту ри бро до гра ди ли шта, и за јед но са оста лим струч ним пред ме ти
ма до би је ком плет ну сли ку о град њи бро да.

Задаци на ста ве тех но ло ги је бро до град ње су:
– упо зна ва ње уче ни ка са при прем ним ра до ви ма у из град њи 

брод ског тру па;
– упо зна ва ње са ра ди о ни ца ма и ор га ни за ци јом бро до гра ди

ли шта;
– сти ца ње зна ња о опре ма њу брод ског тру па;
– сти ца ње зна ња о за вр шним ра до ви ма у из ра ди бро да:
– сти ца ње основ них зна ња о одр жа ва њу брод ског тру па.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 64 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (1)

Упо зна ва ње на став ног про гра ма и пла на ре а ли за ци је про гра
ма. уџ бе ни ка, струч не ли те ра ту ре и дру гих сред ста ва по треб них за 
на ста ву.

2. ОП ШТА ПРА ВИ ЛА ТЕХ НО ЛО ГИ ЈЕ БРО ДО ГРАД ЊЕ (4)

Опис бро до гра ђе вин ских ме то да за из град њу бро до ва. Основ
ни рас по ред ра до ва код град ње че лич них, др ве них, и бро до ва од 
ста кло пла сти ке. Струк ту ра бро до гра ди ли шта и вр сте глав них и 
по моћ них ра до ни ца. Тран спорт ни уре ђа ји и ди за ли це бро до гра ди
ли шта.

3. ПРИ ПРЕМ НИ РА ДО ВИ (27)

При прем ни ра до ви из ван бро до гра ђе вин ског оде ље ња (из ра
да тех нич ке до ку мен та ци је бро да).

При прем ни ра до ви у бро до гра ђе вин ском оде ље њу:

3.1. Трасирање бродских линија (5)

Тра сер ни ца – ло ка ци ја, осве тље ње, ве ли чи на. Под тра сер ни
це. Алат и при бор ко ји се ко ри сти у тра сер ни ци. Цр та ње брод ских 
ли ни ја у при род ној ве ли чи ни. При прем ни ра до ви по мо ћу ну ме
рич ке ме то де.

3.2. Развијање елемената трупа (8)

Уцр та ва ње ли ни ја ша во ва на на црт ре ба ра. Из ра да спе ци фи
ка ци је ли мо ва опла те. Пре но ше ње ли ни ја ра зних еле ме на та са по
да тра сер ни це на ша бло не. Основ не ли ни је ко је слу же за про ве ру 
тач но сти уград ње. Раз ви ја ње еле ме на та тру па: раз ви ја ње боч ног 
па сма, раз ви ја ње боч не про ве зе, раз ви ја ње под па луб не под ве зе, 
раз ви ја ње по преч не пре гра де (рав не и ко ри го ва не) раз ви ја ње уз
ду жне пре гра де.

3.3. Израда шаблона (8)

Оп ште о из ра ди ша бло на. Из ра да ша бло на за са ви ја ње спољ
не опла те. Из ра да ша бло на за ре бре ни це. Из ра да ша бло на за спо
не. Из ра да про стор них ша бло на за рад на пре си. Про стор ни мо де
ли. На црт – ша бло ни. Сме штај и чу ва ње ша бло на.

3.4. Трасирање елемената у хали предмонтаже (5)

Оп шта пра ви ла тра си ра ња. Из вла че ње ли ни ја као по че так 
тра си ра ња ли мо ва. Тра си ра ње еле ме на та по мо ћу ша бло на. Ле тви
це за тра си ра ње об ли ка и ве ли чи не де та ља од ли ма. Ски ца кро је ња, 
на руџ бе на мар ка, ра ди о нич ка мар ка. Кон трол на озна ка еле ме на та 
и до зво ље на од сту па ња. Тра си ра ње еле ме на та на алу ми ни ју му. 
Алат за тра си ра ње еле ме на та на ли мо ви ма и про фи ли ма.

4. ОБ РА ДА ГРА ЂЕ ВИН СКИХ ДЕ ЛО ВА ТРУ ПА (3) 

Тех но ло шка по де ла бро да с об зи ром на про цес град ње. Ток 
ин фор ма ци ја у про це су об ра де ли мо ва и про фи ла. Ула зна кон тро
ла ли мо ва и про фи ла. Пре у зи ма ње и раз вр ста ва ње ли мо ва и про
фи ла. При пре ма ли мо ва и про фи ла за об ра ду. Об ра да гра ђе вин
ских де ло ва тру па.

5. ТЕХ НО ЛО ШКА ИЗ РА ДА ЕЛЕ МЕ НА ТА БРОД СКЕ  
КОН СТРУК ЦИ ЈЕ (5)

Из ра да еле ме на та ме тал ног бро да. Са ста вља ње на на во зу.
Из ра да бро до ва од ста кло пла сти ке: тех но ло шки про цес из ра

де ста кло пла сти ке, из ра да мо де ла и ка лу па, из ра да ча ма ца руч ним 
кон такт ним по ступ ком.

Из ра да др ве них бро до ва: гра ђе вин ски ма те ри јал за чам це, из
ра да тру па чам ца, из ра да опла те, из ра да ре ба ра, ре бре ни ца и спо
на. одр жа ва ње др ве них ча ма ца.

6. МОН ТА ЖА ПРО ПУЛ ЗИ О НИХ И ПО МОЋ НИХ УРЕ ЋА ЈА (4)

Мон та жа глав них про пул зи о них уре ђа ја: мон та жа глав ног 
мо то ра, при јем и ис пи ти ва ње мо то ра код мон та же. Сме штај ко тло
ва у ко тлов ским про сто ри ја ма. Мон та жа по моћ них брод ских мо
то ра. Мон та жа кор ми лар ских уре ђа ја. Мон та жа си дре ног уре ђа ја.

7. ЕЛЕКТРО МОН ТА ЖНИ РА ДО ВИ НА БРО ДУ (6)

Вр сте елек трич них брод ских цен тра ла, ка па ци тет брод ских 
елек трич них цен тра ла. Елек тро о пре ма бро да: раз вод не та бле, пре
тва ра чи, ис пра вља чи. Брод ска елек трич на мре жа: вр сте елек трич
них ка бло ва, на чин по ста вља ња елек трич них ка бло ва на бро ду.

8. ПО РИ НУ ЋЕ БРО ДА (2)

По ступ ци пу шта ња у во ду и вр сте при па да ју ћих уре ђа ја. По
преч но по ри ну ће. Уз ду жно по ри ну ће.



9. ОПРЕ МА ЊЕ БРО ДА (3)

Вр сте и ре до след опрем них ра до ва. Мон та жа це во во да на 
бро ду. Об ла га ње и опре ма ње про сто ри ја. По ста вља ње то плот не 
изо ла ци је.

10. ПРИ МО ПРЕ ДА ЈА БРО ДА (3)

Обим и ре до след про ба код при мо пре да је бро да. Проб на во
жња. Пре да ја бро да. Га рант ни рок бро да.

11. ОДР ЖА ВА ЊЕ БРОД СКОГ ТРУ ПА (6)

Ка рак те ри стич ни на по ни и де фор ма ци је бро да у то ку екс пло
а та ци је. Де фор ма ци је брод ског тру па ко је мо гу на ста ти у то ку екс
пло а та ци је.

Ре дов ни и спе ци јал ни пре гле ди брод ског тру па пре ма зах те
ви ма ква ли фи ка ци о них за во да. Одр жа ва ње под вод ног де ла тру па. 
По треб на рад на до ку мен та ци ја за до ко ва ње бро да. Пре глед опла те 
бро да. Одр жа ва ње гра ђе вин ских де ло ва тру па.

НА ЧИН ИЗ ВР ША ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

Про грам об у хва та: оп шта пра ви ла тех но ло ги је град ње бро да. 
тех но ло шке по ступ ке при пре ме за град њу бро да, оп ште пој мо ве 
о опре ми бро до гра ди ли шта, уоп ште но о из ра ди ша бло на и об ра
ди гра ђе вин ских де ло ва тру на, по вр шно о из ра ди еле ме на та бро да, 
из ра ди сек ци ја тру па и њи хо вој мон та жи на на во зу (ове су те ме 
са мо крат ко спо ме ну те, да се не гу би кон ти ну и тет град ње бро да, 
а де таљ но су об ра ђе не у пред ме ту кон струк ци ја са мон та жом). У 
про гра му су крат ко об ра ђе не и те ме по ри ну ћа бро да, ко је се де
таљ ни је об ра ђу ју у пред ме ту опре ма на во за и до ко ва, као и те ме 
ве за не за мон та жу про пул зи о них уре ђа ја, елек тро мон та жне ра до ве 
на бро ду, опре ма ње бро да, при мо пре дај на ис пи ти ва ња и одр жа ва
ње брод ског тру па. Ре до след са др жа ја од го ва ра тех но ло шком про
це су у но во град њи бро да. Град ња ме тал ног тру па чи ни ве ћи део 
фон да, а ма њи део фон да ча со ва пред ви ђен је за тех но ло шке по
ступ ке из ра де др ве них и бро до ва од ста кло пла сти ке.

По себ ну па жњу тре ба по све ти ти при прем ним ра до ви ма у 
бро до гра ђе вин ском оде ље њу. Ове те ме се по себ но не об ра ђу ју 
ни у јед ном про грам ском са др жа ју, а не за о би ла зан су део у из ра
ди брод ских еле ме на та. Те ме об ра ђи ва ти до вољ но де таљ но, та ко 
да уче ник на кра ју пре по зна је ша бло не, озна ке ти пич не за бро до
гра ди тељ ство, као и на чи не вр ше ња кон тро ле у ме ђу фа за ма из ра де 
еле ме на та бро да и де ло ва брод ског тру па.

Вер бал на из ла га ња до пу ни ти аде кват ним об ја шње њи ма уз 
ко ри шће ње гра фо фо ли ја, се ри ја фо то гра фи ја и мо де ла по је ди нач
них брод ских еле ме на та и сек ци ја тру па. По треб но је ор га ни зо ва
ти по се ту јед ном бро до гра ди ли шту, где би се мо гла ре а ли зо ва ти 
очи глед на на ста ва та ко да уче ник до би је ком плет ну сли ку о из гле
ду, ор га ни за ци ји и по сло ви ма бро до гра ди ли шта.

ОПРЕМА НАВОЗА И ДОКОВА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на став ног пред ме та опре ма на во за и до ко ва јс да уче ник 
стек не зна ња о рад ним по вр ши на ма за из ра ду брод ског тру па и о 
по ри ну ћу бро да ко ја су по треб на за ре а ли за ци ју прак тич не на ста ве.

Задаци на ста ве опре ма на во за и до ко ва су:
– упо зна ва ње са на во зи ма и до ко ви ма;
– упо зна ва ње са опре мом на во за и до ко ва;
– упо зна ва ње са тех но ло шким по ступ ком до ко ва ња и из до ко

ва ња бро до ва;
– упо зна ва ње са тех но ло шким по ступ ком из вла че ња и по ри

ну ћа бро да;
– упо зна ва ње са си гур но сним ме ра ма при до ко ва њу, из до ко

ва њу и из вла че њу бро да.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 64 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (1)

Упо зна ва ње на став ног про гра ма и пла на ре а ли за ци је про гра
ма, уџ бе ни ка, струч не ли те ра ту ре и дру гих сред ста ва по треб них за 
на ста ву.

2. НА ВОЗ (12)

Тер ми но ло ги ја по вр ши на на ме ње них за бро до гра ђе вин ске 
свр хе: диљ, на воз, пред на воз, са о ник, пред са о ник, те мељ са о ни ка, 
ста зе са о ни ка, слип. Вр сте ди ље ва и њи хо ве глав не раз ли ке.

Глав не ди мен зи је и сме штај на во за. Кон струк тив но из во ђе ње 
на во за. Уз ду жни и по преч ни на воз, и њи хо ва из во ђе ња. Сли по ви.

Опре ма на во за за уз ду жно по ри ну ће: из вед бе кли зних ста за; 
под у пи ра чи из ме ђу са о нич них но са ча; ве за из ме ђу по је ди них де
ло ва са о ни ца; из вед бе гор њих са о ни ца; кли но ви са о ни ца; под у пи
ра ње зад њих де ло ва бро да; ко чи о не спра ве, ко чи о не спра ве од др
ве та, хи дра у лич не ко чи о не спра ве, ко чи о не спра ве од ко но па 

Зглоб ни ле жа ји.
Ко че ње код по ри ну ћа: шти то ви за ко че ње на но га ви ца ма код 

по ри ну ћа; ко че ње пе тља ма; ко че ње уте зи ма; ко че ње по мо ћу све
жње ва ла на ца; плов ни штит за ко че ње.

Ин стру мен ти за кон тро лу оп те ре ће ња код по ри ну ћа. Кон
струк тив не из вед бе уре ђа ја за по ри ну ће код по преч них на во за: 
гор њи део пот по ра за пу шта ње; кли зне ста зе; ста зе за пре ме шта
ње: кли зне са о ни це; мех нич ка ко чи о на спра ва са пал цем. Оста ла 
опре ма уз ду жних и по преч них на во за, ужад и лан ци, под у пи ра чи. 
пот кла де са зглав ком, пот кла де са по су дом са пе ском, и по моћ ни 
си дре ни уре ђај за по ри ну ће, по ти сни сту бо ви, оч ни за врт њи.

3. ПО РИ НУ ЋЕ (10)

Про ра чун по ри ну ћа. При пре ме за по ри ну ће. Сред ства за 
под ма зи ва ње. Ис пи ти ва ње сред ста ва за под ма зи ва ње. На но ше ње 
сред ста ва за под ма зи ва ње. Де бљи на сло ја за под ма зи ва ње.

Опис по ри ну ћа: по преч но по ри ну ће; уз ду жно по ри ну ће.
Ме ха ни зам по ри ну ћа.
Од ре ђи ва ње ши ри не са о ни ца.

4. СКЕ ЛЕ (3)

По ста вља ње ске ла око бро да у град њи и при ли ком ре мон та. 
Усло ви ко ји ма мо ра ју од го ва ра ти ске ле. Кон струк тив не из вед бе 
ске ла. Одр жа ва ње ске ла. Си гур но сне ме ре при ра ду на ске ла ма.

5. ДО КО ВИ (10)

Су ви до ко ви. Кон струк тив не из вед бе су вих до ко ва. Плов
ни до ко ви. Кон струк тив не из вед бе плов них до ко ва. Ком би но ва ни 
пон тон ски до ко ви. Ка па ци тет до ко ва. Одр жа ва ње до ко ва.

6. ОПРЕ МА ДО КО ВА (8)

Дре на же до ко ва. Са ни тар ни уре ђа ји до ко ва. Пумп не ста ни це 
до ко ва. Основ ни прин ци пи ра да пум пи ко је се при ме њу ју код до
ко ва. Си гур но сне ме ре на до ко ви ма.

7. ДО КО ВА ЊЕ (7)

По сту пак при ли ком до ко ва ња и из до ко ва ња.
Про пи си за до ко ва ње:
Про пи си пре до ко ва ња (ула ска бро да у док); про пи си при ли

ком из до ко ва ња (из ла ска бро да из до ка) бро да.

8. СИН ХРО ЛИФ ТО ВИ (5)

Кон струк тив на ре ше ња плат фор ми за ди за ње и спу шта ње 
бро да. Уре ђа ји за ди за ње и спу шта ње плат фор ми. Ин стру мен ти 
за кон тро лу ди за ња и по ри ну ћа. Из вед бе ко ли ца за пре ме шта ње 



бро да. По вр ши не син хро лиф то ва за по прав ку бро да. Над стре шни
це на под руч ју син хро лиф то ва. Опре ма по вр ши на за ре монт. Упо
ре ђе ње еко но мич но сти син хро лиф то ва у од но су на до ко ве.

9. БРО ДО ГРА ЂЕ ВИН СКЕ ДИ ЗА ЛИ ЦЕ (5)

Фик сне ди за ли це за опре ме бро до ва. Пор тал не ди за ли це за 
по слу жи ва ње на во за. Но гар ке. Плов не ди за ли це. Пор тал не ди за
ли це опрем них оба ла. Ди зел мо тор не ди за ли це са гу ме ним точ ко
ви ма. Ру ко ва ње ди за ли ца ма. Одр жа ва ње ди за ли ца.

10. ПЛАН ОП ТЕ РЕ ЋЕ ЊА (КО РИ ШЋЕ ЊА) НА ВО ЗА (3)

Утвр ђи ва ње пла на ко ри шће ња на во за. Го ди шњи план про из
вод ње за на во зе. Број по ри ну ћа и пре ма град ње на на во зи ма.

НА ЧИН ИЗ ВР ША ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

Про грам об у хва та об ра ду те ма из обла сти рад них по вр ши на 
бро до гра ди ли шта, од но сно по вр ши на за из ра ду брод ског тру па, те 
из обла сти по ри ну ћа (спу шта ње бро да у во ду), као и те ме из обла сти 
до ко ва ња и из до ко ва ња бро да. Ове по вр ши не су ка рак те ри стич ни 
део бро до гра ди ли шта, по њи ма се бро до гра ди ли ште пре по зна је. А 
то је по треб но да на став ник под јед на ко де таљ но об ра ди те ме ве за не 
за реч но и мор ско бро до гра ди ли ште. По што је на воз у мно го слу ча
је ва рад но ме сто бро до мон те ра, по треб но је да се де таљ но об ра ди 
при ме на на во за и ме ха ни зми по ри ну ћа бро да. Под јед на ко тре ба по
све ти ти па жњу до ко ви ма (су вим и плов ним) и ње го вој опре ми.

С об зи ром на фонд ча со ва (2 ча са не дељ но), обим са др жа ја не 
до пу шта де таљ ни је ту ма че ње свих пи та ња ве за них за про ра чун по
ри ну ћа. Об ја сни ти уче ни ци ма по сту пак по ри ну ћа (фа зе и по преч ног 
уз ду жног по ри ну ћа), али не упу шта ти се пре те ра но у те о риј ски про
ра чун и ана ли зу си ла ко је де лу ју на брод у то ку спу шта ња. Ме ђу тим, 
ипак уче ни ци ма тре ба спо ме ну ти све мо гу ће по ја ве у то ку по ри ну ћа 
и украт ко об ја сни ти ме то де из бе га ва ња не же ље них по сле ди ца.

Зна чај но је оства ри ти ко ре ла ци ју са оста лим струч ним пред
ме ти ма, чи ји се са др жа ји до пу њу ју са овим пред ме том. То на ро
чи то ва жи за пред ме те кон струк ци ја са мон та жом и тех но ло ги ја 
бро до град ње, та ко да уче ник на кра ју шко ло ва ња има увид у ме сто 
бро до мон те ра у про це су из ра де брод ског тру па.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ прак тич не на ста ве је сти ца ње зна ња, рад них ве шти на и 
на ви ка по треб них за оба вља ње по сло ва и са мо ста лан рад бро до
мон те ра.

Задаци прак тич не на ста ве су:
– упо зна ва ње са ала том, при бо ром и ма ши на ма;
– оспо со бља ва ње уче ни ка за еко но мич но ко ри шће ње ма те ри

ја ла, чу ва ње ала та, при бо ра, ма ши на и дру ге опре ме у про из вод њи;
– овла да ва ње основ ним ве шти на ма руч не об ра де и ма шин ске 

об ра де на по сло ви ма у из ра ди и мон та жи еле ме на та тру па;
– да оспо со би уче ни ка да ру ку је ра ди о нич ким ма ши на ма за о

бли ко ва ње и ме ха нич ко ре за ње;
– овла да ва ње тех но ло шким по ступ ци ма за ва ри ва ња и га сног 

ре за ња;
– да оспо со би уче ни ка да мо же да оба вља рад не за дат ке у 

бро до гра ђе вин ској ра ди о ни ци и на мон та жи бро да;
– да оспо со би уче ни ка да зна да чи та и раз у ме на цр те, цр те же;
– да оспо со би уче ни ка да цр та и обе ле жа ва ша бло не;
– да оспо со би уче ни ка да ма ни пу ли ше ди за лич ним ала ти ма 

и уре ђа ји ма, руч ним по ди за чи ма, кон трол ним ала ти ма и ин стру
мен ти ма;

– да оспо со би уче ни ка да при мон та жи кон струк ци је на ме
шта и при па ја ме ђу соб не брод ске сек ци је на ме сту где се фор ми ра 
брод на на во зу;

– да уче ни ци упо зна ју тех но ло шке по ступ ке из вла че ња и по
ри ну ћа бро до ва;

– сти ца ње на ви ка за при ме ну ме ра за шти те на ра ду и ко ри
шће ња за штит них сред ста ва.

ПР ВИ РАЗРЕД 
(0+4 ча са не дељ но, 144 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (2)

За да так и зна чај прак тич не на ста ве. Упо зна ва ње ра ди о ни це и 
рад них ме ста за прак тич ну на ста ву. Рас по ре ђи ва ње на рад но ме сто 
уз по треб на сред ства ра да н за шти те на ра ду. Пра вил но ко ри шће
ње и чу ва ње сред ства ра да. Упо зна ва ње сред ста ва за шти те на ра ду. 
Чи шће ње и одр жа ва ње рад ног ме ста.

2. МЕ РЕ ЊЕ И КОН ТРО ЛИ СА ЊЕ (12)

За да так и зна чај ме ре ња и кон тро ли са ња. Вр сте мер них је ди
ни ца СИ си сте ма. Ме то де и гре шке ме ре ња. По де ла ме ри ла. Ме ри
ла за кон тро лу и ме ре ње ду жи на: раз мер ни ци (мер не тра ке, мер ни 
ле њи ри и мер не ле тве), ше ста ри за ме ре ње, по мич на ме ри ла, ду би
но ме ри и ви си но ме ри. Ме ри ла за кон тро лу ме ре ња угло ва: уга о ни
ци, угло ме ри (пре клоп ни, обич ни ме ха нич ки, уни вер зал ни) и ша
бло ни. Ме ри ла за кон тро лу рав но сти по вр ши на, ме ри ла за за зо ре и 
за о бље ња. Чу ва ње и одр жа ва ње мер них и кон трол них ала та.

3. ПРИ БО РИ ЗА СТЕ ЗА ЊЕ И ПРИ ДР ЖА ВА ЊЕ (3)

За да так и зна чај сте за ња и при др жа ва ња при об ра ди. Пра ви ла 
сте за ња. По де ла при бо ра за сте за ње. Уни вер зал ни при бо ри за сте
за ње (сте ге, ша пе, сте за не гла ве и маг не ти).

4. ОЦР ТА ВА ЊЕ И ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ (6)

За да так и зна чај оцр та ва ња и обе ле жа ва ња. Алат и при бор за 
оцр та ва ње и обе ле жа ва ње (рад ни сто, пло ча за оцр та ва ње, при зме, 
игле, па ра лел на цр та ла, обе ле жа чи, ше ста ри, сло ва, бро је ви и ша
бло ни).

При пре ма по вр ши не за оцр та ва ње. По сту пак оцр та ва ња и 
обе ле жа ва ња (оцр та ва ње и обе ле жа ва ње са цр те жа, оцр та ва ње по
мо ћу ша бло на и по узор ку). Оштре ње ала та за оцр та ва ње и обе ле
жа ва ње.

5. ТУР ПИ ЈА ЊЕ (8)

При ме на по сту па ка. Вр сте и об ли ци тур пи ја ња (по де ла тур
пи ја пре ма на ме ни, об ли ку пре се ка и се чи ву и пре ма бро ју на се ка). 
На са ђи ва ње тур пи ја. Тех ни ка ра да при тур пи ја њу (тур пи ја ње рав
них, и об лих по вр ши на, тур пи ја ње отво ра и жље бо ва, тур пи ја ње 
ли мо ва и ски да ње иви ца). Одр жа ва ње тур пи ја. Ма ши не за тур пи ја
ње (глав ни де ло ви и по сту пак ра да).

6. ОДВА ЈА ЊЕ СЕ ЧЕ ЊЕМ И ОД СЕ ЦА ЊЕМ (8) 

За да так и вр сте се че ња и од се ца ња. Рад че ки ћем и се ка чем 
(вр ста че ки ћа, на са ђи ва ње, др жа ње че ки ћа и ру ко ва ње че ки ћем. 
Тех ни ка ра да се ка чем. Оштре ње се ка ча). Се че ње ма ка за ма. Од
се ца ње те сте ром: од се ца ње руч ном те сте ром. Вр сте лу ко ва и ли
сто ва. Тех ни ка ра да и по сту пак те сте ри са ња пло ча стих обра да ка, 
ли мо ва, це ви и ра зних про фи ла. Од се ца ње ма шин ском оквир ном 
те сте ром (прин цип ра да и ру ко ва ња). Одр жа ва ње сред ста ва ра да, 
под ма зи ва ње и чи шће ње.

Ме ре за шти те при се че њу и од се ца њу.

7. ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ ЛИ МА И ПРО ФИ ЛА (7)

Зна чај и при ме на по ступ ка. Ис пра вља ње ма те ри ја ла (тех ни ка 
руч ног ис пра вља ња тра ка, ли мо ва, осо ви на и оста лог. Ма шин ско 
ис пра вља ње). Са ви ја ње и об ли ко ва ње ма те ри ја ла (ли мо ва, жи це, 
це ви, про фи ла и опру га).

Ме ре за шти те на ра ду.

8. СПА ЈА ЊЕ (12)

За да так спа ја ња, кла си фи ка ци ја ме то да и по сту па ка. Спа ја
ње за ки ва њем (вр сте за ко ви ца и са ста ва ка. Алат и по сту пак руч ног 



за ки ва ња). Спа ја ње ле мље њем (вр сте ле мо ва, сред ства за чи шће
ње и за гре ва ње. По сту пак ме ког и твр дог ле мље ња). Елек тро луч но 
за ва ри ва ње (уре ђа ји и при бор за елек тро луч но за ва ри ва ње). Елек
тро де и вр сте за ва ра при елек тро луч ном за ва ри ва њу. Тех ни ка ра да 
при елек тро луч ном за ва ри ва њу. Сред ства за шти те на ра ду.

9. БУ ШЕ ЊЕ, УПУ ШТА ЊЕ И РЕ ЗА ЊЕ НА ВО ЈА (10)

По јам и свр ха бу ше ња и упу шта ња. Ала та за бу ше ње и упу
шта ње. Бу ши ли це (сто не и стуб не). При бор за сте за ње ала та и 
обрат ка. Рад ни по ступ ци при бу ше њу и упу шта њу. Оштре ње спи
рал них бур ги ја. Ре за ње на во ја (алат и при бор за руч но ре за ње на
во ја). По сту пак ре за ња уну тра шњих и спо ља шњих на во ја. Одр жа
ва ње бу ши ли ца.

Ме ре за шти те на ра ду.

10. РЕН ДИ СА ЊЕ (4)

При ме на по сту па ка, по де ла рен ди саљ ки и њи хо ве ка рак те
ри сти ке. Прин цип ра да крат ко ход не рен ди саљ ке. Ала ти за рен ди
са ње. Из бор ре жи ма об ра де (в,н,с) у за ви сно сти од вр сте но жа и 
ма те ри ја ла обрат ка. При пре ма ма ши не за рад (по сту пак сте за ња 
обрат ка и но жа и по де ша ва ње ма ши не за рад). По сту пак рен ди
са ња хо ри зон тал них, вер ти кал них и ко сих по вр ши на. Одр жа ва ње 
рен ди саљ ки (чи шће ње и под ма зи ва ње).

Ме ре за шти те на ра ду.

11. СТРУ ГА ЊЕ (12)

При ме на по сту па ка, по де ла стру го ва и њи хо ве ка рак те ри
сти ке. опис де ло ва и прин цип ра да уни вер зал ног стру га. Ала ти за 
стру гар ску об ра ду – но же ви. При пре ма ма ши не за рад (по сту пак 
по ста вља ња и сте за ња обрат ка и но жа, из бор ре жи ма об ра де и по
де ша ва ње ма ши не за рад). Об ра да раз ли чи тих про фи ла на стру гу 
(ци лин дрич них и чсо них по вр ши на, за бу ши ва ње и бу ше ње, стру га
ње ко нич них по вр ши на, спо ља шњих жље бо ва и од се ца ње на стру
гу). Хла ђе ње ала та при стру га њу. Чи шће ње и одр жа ва ње стру га.

Ме ре за шти те на ра ду при стру га њу.

12. ГЛО ДА ЊЕ (13)

При пре ма по ступ ка, по де ла гло да ли це и њи хо ве ка рак те ри
сти ке. Опис де ло ва и прин цип ра да уни вер зал не хо ри зон тал не гло
да ли це. Ала ти за гло да ње – гло да ло. При пре ма гло да ли це за рад 
(по сту пак по ста вља ња и сте за ња обрат ка и гло да ла, из бор ре жи ма 
об ра де и по де ша ва ње ма ши не за рад). Об ра да по вр ши на гло да њем 
(рав них хо ри зон тал них по вр ши на, по вр ши на под углом и про фи
ли са них по вр ши на). Из ра да жље бо ва. Хла ђе ње ала та при гло да њу. 
Чи шће ње и одр жа ва ње гло да ли це.

Ме ре за шти те на ра ду при гло да њу.

13. БРУ ШЕ ЊЕ (13)

При пре ма по ступ ка, по де ла бру си ли ца и њи хо ве ка рак те ри
сти ке. Опис де ло ва и прин цип ра да бру си ли це за рав но бру ше ње. 
Ала ти за бру ше ње – то ци ла. При пре ма бру си ли це за рад (по сту пак 
по ста вља ња и сте за ња обрат ка и то ци ла, из бор ре жи ма об ра де и 
по де ша ва ње ма ши не за рад). По сту пак бру ше ња рав них по вр ши
на. Хла ђе ње ала та при гло да њу. Чи шће ње и одр жа ва ње бру си ли це.

Ме ре за шти те на ра ду при бру ше њу.

14. ПО ВР ШИН СКА ЗА ШТИ ТА (6)

По јам и вр ста ко ро зи ја. На чин за шти те пре вла че њем. Ме ре 
за шти те на ра ду на по вр шин ској за шти ти.

15. УПО ЗНА ВА ЊЕ МА ШИ НА И ЊИ ХО ВИХ ФУНК ЦИ ЈА (10)

Кла си фи ка ци ја ма ши на: по гон ске и рад не ма ши не, тран спорт
не ма ши не и уре ђа ји, са о бра ћај не ма ши не (ка рак те ри сти ке. на ме
на и одр жа ва ње). Опис и прин цип ра да тур би на, клип них ма ши на, 
ком пре со ра, вен ти ла то ра, пум пи, ди за ли ца и пре но си ли ца, тран
спор те ра и еле ва то ра (функ ци о ни са ње ма ши на и кон тро ла ра да).

16. СА СТА ВЉА ЊЕ И РА СТА ВЉА ЊЕ МА ШИ НА  
И ЊИ ХО ВИХ ДЕ ЛО ВА (10)

Са ста вља ње ма ши на као по сту пак до би ја ња но вог про из во да 
(мон та жа). Ра ста вља ње и са ста вља ње ма ши на и њи хо вих де ло ва 
у окви ру одр жа ва ња ма ши на у екс пло а та ци ји. Зна чај одр жа ва ња, 
тре ње и ха ба ње кон такт них по вр ши на. По јам и вр сте скло по
ва. Спа ја ње раз дво ји вим ве за ма. Алат и при бор за са ста вља ње и 
ра ста вља ње (кљу че ви, уви ја чи, кле шта, из би јач, свла ка чи). Тех
но ло шки по сту пак ра ста вља ња и са ста вља ња (пре глед уре ђа ја, 
ра ста вља ње и озна ча ва ње де ло ва, пра ње и под ма зи ва ње де ло ва, 
кон тро ла ис прав но сти, за ме на и са ста вља ње).

17. ТЕР МИЧ КА И ТЕР МО ХЕ МИЈ СКА ОБ РА ДА (8) 

За да так и зна чај тер мич ке и тер мо хе миј ске об ра де. Основ ни 
пој мо ви о жа ре њу, ка ље њу, от пу шта њу, це мен та ци ји и ни три ра њу. 
Ка ље ње јед но став них руч них ала та у во ди и уљу.

ДРУ ГИ РАЗРЕД 
(0 + 12 ча со ва не дељ но, 432 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
1. УВОД (6)

Упо зна ва ње на став ног про гра ма и пла на ре а ли за ци је про гра
ма, уџ бе ни ка и дру гих сред ста ва за на ста ву, рад ног ме ста и сред
ста ва за за шти ту на ра ду.

2. ПРИ ПРЕМ НИ РА ДО ВИ ЕЛЕК ТРО ЗА ВА РИ ВА ЊА (60)

Рад тур пи јом, рад на тур пи ја њу рав них по вр ши на и под уг
лом. Рад ала том и при бо ром за елек тро за ва ри ва ње. Рад апа ра ти ма 
за за ва ри ва ње. Одр жа ва ње уре ђа ја и при бо ра за за ва ри ва ње. При
пре ма ма те ри ја ла за за ва ри ва ње и из бор до дат ног ма те ри ја ла. Рад 
на по де ша ва њу па ра ме та ра за за ва ри ва ње. Елек тро луч но и га сно 
за ва ри ва ње кон струк ци ја у мон та жи. Мон та жа као и спа ја ње за ва
ри ва њем уз при ме ну за штит них ме ра и сред ста ва.

3. ОБЛАСТ РУЧ НО ЕЛЕК ТРО ЛУЧ НОГ ЗА ВА РИ ВА ЊА (72)

Ус по ста вља ње, одр жа ва ње и пре ки да ње елек трич ног лу ка 
При па ја ње са став них де ло ва рад ног ко ма да. Во ђе ње пи што ља за 
за ва ри ва ње. Из во ђе ње ко рен ског за ва ри ва ња. Из во ђе ње су че о них 
за ва ре них спо је ва. Су че о ни спој у хо ри зон тал ном, вер ти кал ном и 
у по ло жа ју из над гла ве. Из во ђе ње уга о них за ва ре них спо је ва. За
ва ри ва ње це ви.

4. ЗА ВА РИ ВА ЊЕ ПОД ЗА ШТИТ НИМ СЛО ЈЕМ ГА СА СО2 (24)

Уре ђа ји за рад под за штит ним сло јем га са СО2. За ва ри ва ње 
под за штит ним сло јем га са СО2.

5. АУТО ГЕ НО СЕ ЧЕ ЊЕ (78)

Рад ала том и при бо ром за се че ње по мо ћу го ри о ни ка (ауто ге но). 
При прем ни ра до ви за ауто ге но се че ње. Из во ђе ње ауто ге ног се че ња.

6. МЕ ХА НИЧ КО РЕ ЗА ЊЕ И СА ВИ ЈА ЊЕ (60) 

Упо зна ва ње са ма ши на ма за ре за ње ли мо ва и про фи ла. Упо
зна ва ње са ма ши на ма за са ви ја ње ли мо ва и про фи ла. Об ли ко ва ње 
ли мо ва и про фи ла на ма ши на ма за рав на ње, са ви ја ње и ре за ње.

7. МА ШИ НЕ, УРЕ ЂА ЈИ И РУЧ НИ АЛАТ (24) 

Кра но ви, пре се, ваљ ци, ма ка зе. Ди за ли це и руч ни алат.

8. ИЗ РА ДА ЕЛЕ МЕ НА ТА (108)

Из ра да ре ба ра, спо на, ре бре ни ца и ко ле на. 
Из ра да оквир них ре ба ра и спо на.
Из ра да па сми, про ве за, под ве за и упо ра.
Из ра да по сто ља глав них и по моћ них мо то ра, као и дру гих по

сто ља.
Из ра да пра жни ца гро тла,



ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(0 + 14 ча со ва не дељ но, 448 ча со ва го ди шње + 60 ча со ва у бло ку)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (2)

Упо зна ва ње на став ног про гра ма и пла на ре а ли за ци је про гра
ма, уџ бе ни ка и дру гих сред ста ва за на ста ву, рад ног ме ста и сред
ста ва за за шти ту на ра ду.

2 . ИЗ РА ДА ПО ВР ШИН СКИХ СЕК ЦИ ЈА (56)

Из ра да сек ци ја дна бро да. Из ра да пре гра да (по преч не – уз
ду жне). Из ра да боч них сек ци ја. Из ра да па луб них сек ци ја. Из ра да 
еле ме на та над гра ђа. Из ра да не струк тур них тан ко ва.

3. ПО ЗИ ЦИ О НЕ РИ И ПО СТЕ ЉИ ЦА (42)

Из ра да по зи ци о не ра за кри ве за пре мин ске сек ци је. Из ра да 
по сте љи ца за мон та жу брод ског тру па.

4. МОН ТА ЖА КРИ ВИХ СЕК ЦИ ЈА (84)

Мон та жа сек ци ја дна бро да. Мон та жа боч них сек ци ја. Мон
та жа па луб них сек ци ја.

5. МОН ТА ЖА ЗА ПРЕ МИН СКИХ БЛОК – СЕК ЦИ ЈА (84)

Мон та жа сек ци је прам ча ног пи ка. Мон та жа сред њих сек ци ја 
(па ра лел ни сред њак). Мон та жа сек ци је кр ме ног пи ка.

6. МОН ТА ЖА БРОД СКОГ ТРУ ПА (76)

Си стем мон та же тру па: пи ра ми дал ни, острв ски, блокси стем.

7. ИЗ РА ДА И МОН ТА ЖА САП НИ ЦЕ (20)

Из ра да еле ме на та сап ни це. По зи ци о нер за мон та жу сап ни це. 
Мон та жа сап ни це. Мон та жа глав чи не на сап ни цу.

8. МОН ТА ЖА И ОПРЕ МА ЊЕ ОД ВОД НОГ ДЕ ЛА (28) 

Мон та жа ста тве не це ви и скро ко ва. Кон струк тив ни пре глед 
тру па бро да на во до не про пу сност.

9. ПО РИ НУ ЋЕ БРО ДА (28)

При пре ма бро да за по ри ну ће. Под вла че ње ко ли ца. Под би ја
ње бро да. Спу шта ње бро да на ко ли ца. Раз вла че ње ужа ди и ко ту ра
опа си ва ње бро да. Ра зни си сте ми мре жа за по ри ну ће бро да. До вла
че ње бро да до ко си не. Пре па си ва ње. Пре лаз пре ко ко си не. Си лаз 
низ ко си ну. По ри ну ће до мо мен та пли ва ња. При хва та ње бро да ве
зи ва ње за оба лу. Ра спре ма ње ужа ди и ко ли ца.

10. ИЗ ВЛА ЧЕ ЊЕ БРО ДА НА НА ВОЗ (28)

При пре ма ње бро да за из вла че ње. Раз вла че ње ужа ди и ко ту
ра ча. Спу шта ње ко ли ца – плат фор ме у во ду. На ме шта ње бро да на 
плат фор му, из вла че ње бро да на на воз. Раз вла че ње бро да у на во зу. 
Клец но ва ње и под би ја ње бро да. Из вла че ње ко ли ца ис под бро да. 
Де мон та жа под вод не опре ме. Обез бе ђе ње бро да во дом, стру јом и 
про тив по жар ном за шти том.

НА СТА ВА У БЛОК (60) 

Рад на раз ли чи тим по сло ви ма из град ње бро да пре ма усло ви 
и зах те ви ма те ку ће тех но ло ги је бро до гра ди ли шта.

НА ЧИН ИЗ ВР ША ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

Про грам је са чи њен та ко да уче ни ци стек ну увид у де ло круг 
по сло ва и рад них за да та ка што ве ћег бро ја обра зов них про фи ла 
зна ња у под руч ју ра да ма шин ство и об ра да ме та ла, са по себ ним 
освр том на за ни ма ња за сту пље на у бро до гра ђе вин ској про из вод њи.

Прак тич на на ста ва уво ди уче ни ке у сфе ру из вр ши лач ког и 
про из вод ног ра да, у ам би јент ма шин ске и бро до гра ђе вин ске ра ди
о ни це, у ко јој се про цес обра зо ва ња од ви ја у дру гим усло ви ма и са 
дру га чи јим ме то да ма и сред стви ма ра да од оних ко је су уче ни ци 
до та да сре та ли. За то у са мом по чет ку уче ни ци тре ба да упо зна ју 
прин ци пе и пра ви ла по на ша ња у ра ди о ни ци, рад ну и тех но ло шку 
ди сци пли ну, сред ства и ме ре за шти те на ра ду и њи хо ву при ме ну.

Прак тич ни рад уче ни ка мо ра би ти осми шљен, а сва ка ак тив
ност ра зу мљи ва. Ти ме се под сти че мо ти ви са ност за рад и ства ра
лач ке спо соб но сти уче ни ка, оства ру је ефи ка сност и бо љи ква ли
тет ра да.

Да би се то по сти гло прак ти чан рад мо ра би ти. у свим сво
јим фа за ма, ана ли зи ран и раз ја шњен. Не по сред ној из вр ши лач кој 
ак тив но сти – де мон стра ци ји на став ни ка при но вој ве жби уче ни ка, 
мо ра да прет хо де (у за ви сно сти од ка рак те ра и сло же но сти рад ног 
по ступ ка и сред ста ва ра да) об ја шње ње тех нич котех но ло шких по
сту па ка увек тре ба ин си сти ра ти на по што ва њу про пи са о за шти ти 
на ра ду, на при ме ни ме ра штед ње енер ги је, ма те ри ја ла, ала та, при
бо ра и ма ши на.

Про грам прак тич не на ста ве мо же да се оства ру је при ме ном 
про из вод них ди дак тич ких ве жби у це ли ни или укљу чи ва њем у 
про из вод ни рад у по је ди ним сег мен ти ма про гра ма. У сва ком слу
ча ју на став ник вр ши ди дак тич ку раз ра ду за хва та и опе ра ци ја до 
сло же ни јих ра до ва. Пред ви ђа те о риј ску под ло гу ко ју осла ња и 
ко ре ла ци ја са са зна њи ма ко ја су уче ни ци до не ли из основ не шко
ле или их сти чу па ра лел но у окви ру са др жа ја тех нич ког цр та ња, 
тех но ло ги је ма те ри ја ла, ме ха ни ке, тех нич ке фи зи ке, тех но ло ги је 
об ра де и ма те ма ти ке. Због то га на став ник мо ра да по зна је са др жа
је ових пред ме та и да оства ру је стал ну са рад њу са на став ни ци ма 
ових струч них пред ме та.

Са др жа је јед не те мат ске це ли не ни је нео п ход но увек оства ри
ва ти у це ло сти па за тим пре ла зи ти на дру гу. Мо гу ће је у за ви сно
сти од ка рак те ра ве жби или про из вод ног ра да, на ста ву оства ри ва ти 
ком би но ва но са дру гим са др жа ји ма (по ступ ци ма, опе ра ци ја ма) у 
ду жем пе ри о ду. Рад не за дат ке у по гле ду њи хо ве сло же но сти тре ба, 
по мо гућ ству, при ла го ђа ва ти ни воу оспо со бље но сти уче ни ка.

Прак тич ну на ста ву, по пра ви лу, тре ба ор га ни зо ва ти у школ
ској ра ди о ни ци за I раз ред. У II и III раз ре ду прак тич на на ста ва се 
ор га ни зу је у пред у зе ћи ма – бро до гра ди ли шти ма.

Ра ди што ефи ка сни јег оства ри ва ња про гра ма сва ки уче ник 
мо ра има ти сво је рад но ме сто и од го ва ра ју ћи алат и при бор.

При оце ни ра да уче ни ка па жњу тре ба обра ти ти на: тач ност из
ра де, ква ли тет об ра де, уред но одр жа ва ње рад ног ме ста, ра ци о нал но 
ко ри шће ње ма те ри ја ла и енер ги је, чу ва ње ала та, при бо ра, уре ђа ја и 
ма ши на и пра вил но ко ри шће ње сред ста ва за шти те на ра ду.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

Образовни профил: БРО ДО МЕ ХА НИ ЧАР 

БРОДСКИМОТОРИ СУС

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та брод ски мо то ри СУС је сти ца ње зна
ња о раз во ју, зна ча ју, функ ци о нал ним ка рак те ри сти ка ма и при ме ни 



мо то ра СУС, као пред у сло ва за бо љу осми шље ност прак тич ног 
ра да у ру ко ва њу мо то ри ма и њи хо вом одр жа ва њу.

Задаци на ста ве пред ме та брод ски мо то ри СУС су:
– сти ца ње зна ња о прин ци пу и ци клу су ра да мо то ра СУС;
– сти ца ње зна ња о кон струк ци о ним ка рак те ри сти ка ма по је

ди них де ло ва мо то ра СУС;
– сти ца ње зна ња о уре ђа ји ма мо то ра и њи хо вим функ ци ја ма;
– оти ца ње зна ња о сер ви си ра њу мо то ра СУС;
– сти ца ње зна ња о на чи ну стар то ва ња и одр жа ва ња мо то ра СУС;
– по зна ва ње вр сте и свој ста ва уља за под ма зи ва ње мо то ра СУС;
– сти ца ње зна ња о спе ци фич ним ка рак те ри сти ка ма брод ских 

ди зел мо то ра;
– оспо со бља ва ње уче ни ка за са мо стал но ко ри шће ње од го ва

ра ју ћих при руч ни ка и стан дар да.

II РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (3)

Де фи ни ци ја мо то ра СУС. До бре и ло ше стра не мо то ра СУС. 
Раз вој мо то ра у све ту и код нас. Зна чај мо то ра као по гон ске ма ши
не. Схе мат ски при каз мо то ра са јед ним и ви ше ци лин да ра. По јам 
рад ног про сто ра, ход не и ком пре си о не за пре ми не и сте пе на хо да 
мо то ра.

2. ПРИН ЦИ ПИ РА ДА МО ТО РА СУС (5)

Фа зе ра да мо то ра. Рад ни ци клус 4такт ног мо то ра. На чин па
ље ња го ри ве сме ше. Ка рак те ри сти ке и опис ра да 4такт ног ото и 
ди зелмо то ра. Ка рак те ри сти ке и опис ра да 2такт ног ото и ди зел
мо то ра.

3. ГЛАВ НИ ДЕ ЛО ВИ И СКЛО ПО ВИ МО ТО РА (20)

Не по крет ни де ло ви мо то ра: ци лин дар ска гла ва, ци лин дар ски 
блок, ци лин дар ске ко шу љи це, гор ње и до ње ку ћи ште, по кло пац и 
зап ти ва чи мо то ра.

По крет ни де ло ви мо то ра: клип, клип ни пр сте но ви, осо ви ни
ца кли па, оси гу ра чи осо ви ни це, клип ња ча, ле жи шта клип ња че, ле
жи шта ко ле на стог вра ти ла, ко ле на сто вра ти ло, за ма јац мо то ра.

4. ГО РИ ВА ЗА МО ТО РЕ (4)

Ка рак те ри сти ке го ри ва за ото и ди зелмо то ре (то плот на моћ, 
ис пар љи вост, ви ско зи тет, ок тан ски и це тан ски број и са др жај при
ме са). Вр сте и озна ка го ри ва по ЈУСу. Ма ни пу ла ци ја са го ри вом, 
скла ди ште ње, ме ре за шти те.

5. ПО МОЋ НИ УРЕ ЂА ЈИ МО ТО РА (2)

Пре глед по моћ них уре ђа ја мо то ра нео п ход них за рад и њи хо
ве ка рак те ри сти ке.

6. УРЕ ЂА ЈИ ЗА ПРО МЕ НУ ПУ ЊЕ ЊА РАД НОГ ПРО СТО РА (8)

Раз вод ни ме ха ни зам 4такт ног мо то ра: бре га сто вра ти ло, по
гон вра ти ла, по ди за чи, шип ке по ди за ча, клац ка ли це по ди за ча, вен
тил (уси сни из дув ни), опру ге вен ти ла, оси гу ра чи вен ти ла, вен тил
ски раз вод за 4такт не мо то ре.

Ис пи ра ње и пу ње ње 2такт них мо то ра и схе ма раз во да.
Пу ње ње ото и ди зел мо то ра под при ти ском (ком пре сор, тур

бо ком пре сор и хлад њак).

7. УРЕ ЂА ЈИ ЗА НА ПА ЈА ЊЕ ОТОМО ТО РА ГО РИ ВОМ (5)

Схе ма уре ђа ја за на па ја ње ото мо то ра го ри вом. Ин ста ла ци
ја: ре зер во ар са при па да ју ћим еле мен ти ма, це во вод, пре чи ста чи за 
го ри во. Уре ђај за спра вља ње сме ше – кар бу ра тор. Прин цип ра да 
про стог кар бу ра то ра, рад ствар ног кар бу ра то ра, са став ни де ло
ви кар бу ра то ра. Пре чи ста чи ва зду ха. Уси сни и из дув ни ко лек тор. 
При гу ши ва чи бу ке.

8. НА ПА ЈА ЊЕ ДИ ЗЕЛМО ТО РА ГО РИ ВОМ (5)

Схе ма уре ђа ја за на па ја ње ди зелмо то ра го ри вом. Ин ста ла ци
ја: ре зер во ар, це во вод ни ског при ти ска, пум па ни ског при ти ска – 
до бав на пум па, пре чи ста чи за го ри во, пум па ви со ког при ти ска са 
еле мен ти ма, це во вод ви со ког при ти ска и бри згаљ ке.

9. УРЕ ЂА ЈИ ЗА ПА ЉЕ ЊЕ СМЕ ШЕ ОТОМО ТО РА (6)

Вр сте уре ђа ја за па ље ње сме ше отомо то ра (ба те риј ско, маг
нет ско, елек трон ско). Опис и функ ци ја ра да ба те риј ског па ље ња са 
при па да ју ћим еле мен ти ма. Уре ђа ји за снаб де ва ње мо то ра и при
кључ них по тро ша ча стру јом (ди на мо ма ши на, ал тер на тор, ре глер). 
Кон тро ла и одр жа ва ње уре ђа ја за па ље ње отомо то ра.

10. УРЕ ЂАЈ ЗА ПОД МА ЗИ ВА ЊЕ МО ТО РА (6)

Свр ха и зна чај под ма зи ва ња. Ин ста ла ци ја за под ма зи ва ње мо
то ра: пум па, пре чи ста чи, кон тр ло ни уре ђа ји и ре гу ла то ри.

Кла си фи ка ци ја мо тор ног уља по ви ско зи те ту и сер ви сним 
ка рак те ри сти ка ма. Одр жа ва ње и кон тро ла уре ђа ја за под ма зи ва ње 
мо то ра.

11. УРЕ ЂА ЈИ ЗА ХЛА ЂЕ ЊЕ МО ТО РА (5)

Ва зду шно и во де но хла ђе ње мо то ра. Ин ста ла ци ја во де ног 
хла ђе ња: из ме њи вач то пло те – хлад њак, пум па, тер мо стат, це во
вод, ме рач тем пе ра ту ре во де. Теч ност за хла ђе ње мо то ра. Одр жа
ва ње и кон тро ла уре ђа ја за хла ђе ње мо то ра.

12. УРЕ ЂА ЈИ ЗА СТАР ТО ВА ЊЕ МО ТО РА (3)

Вр сте стар то ва ња мо то ра. Опис и функ ци ја уре ђа ја за стар то
ва ње. Стар то ва ње елек тро по кре та чем, руч но стар то ва ње и стар то
ва ње по моћ ним мо то ром.

III РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 96 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. КЛА СИ ФИ КА ЦИ ЈА МО ТО РА СУС (2)

Кла си фи ка ци ја мо то ра по прин ци пу ра да, бр зо ход но сти, сте
пе ну пу ње ња, па ље њу го ри ве сме ше, ме сту уград ње, кон струк тив
ним ре ше њи ма по гон ским, екс пло а та ци о ним и дру гим ка рак те ри
сти ка ма.

2. СНА ГА МО ТО РА СУС (4)

Ин ди ка тор ска сна га мо то ра и по јам сред њег ин ди ка тор ског 
при ти ска. Од ре ђи ва ње ин ди ка тор ске сна ге мо то ра. Ме ха нич ки гу
би ци сна ге мо то ра, ме сто на ста ја ња и на чин од ре ђи ва ња гу би та ка.

Ефек тив на сна га мо то ра, по јам сред њег ефек тив ног при ти ска и 
на чин од ре ђи ва ња ефек тив не сна ге. Спе ци фич на сна га мо то ра. По
јам ра жи ма ра да мо то ра и ефек тив не сна ге мо то ра у екс пло а та ци ји.

3. КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ ПО НА ША ЊА МО ТО РА СУС У РА ДУ (6)

По јам ре жи ма ра да мо то ра и ефек тив не сна ге мо то ра у екс
пло а та ци ји. Спо ља шње ка рак те ри сти ке ефек тив не сна ге. Про
пе лер ске ка рак те ри сти ке ис ко ри шће ња сна ге. Од ре ђи ва ње сна ге 
мо то ра и от по ра про пе ле ра са гра фич ким при ка зом. Ре гу ла то ри и 
ре гу ла ци ја ра да мо то ра.

4. ЕКО НОМ СКИ ПА РА МЕ ТРИ МО ТО РА (5)

Ча сов на и спе ци фич на по тро шња го ри ва. Од ре ђи ва ње ча сов
не и спе ци фич не по тро шње. Сте пе ни ко ри сно сти мо то ра (ме ха
нич ки, ин ди ка тор ски, ефек тив ни и њи хо ве ме ђу соб не за ви сно сти).

5. ЕНЕР ГИЈ СКИ (ТО ПЛОТ НИ) БИ ЛАНС МО ТО РА (4)

Од ре ђи ва ње, рас по де ла и ис ко ри шће ње енер ги је у мо то ру 
СУС. Упро шћен гра фич ки при каз рас по де ле енер ги је. Ди ја грам 
при ка за за ви сно сти ис ко ри шће ња енер ги је од оп те ре ће ња мо то ра.



6. СПЕ ЦИ ФИЧ НО СТИ БРОД СКИХ ДИ ЗЕЛМО ТО РА (8)

Основ не ка рак те ри сти ке брод ских ди зелмо то ра. Да љин ске 
ко ман де брод ских мо то ра, сиг на ли за ци ја, ре гу ла ци ја, ма ни пу ла ци
ја и ма не ври са ње мо то ром.

7. НА ПА ЈА ЊЕ БРОД СКИХ ДИ ЗЕЛМО ТО РА ГО РИ ВОМ (8)

Схе ма ин ста ла ци је на па ја ња брод ских ди зелмо то ра го ри вом 
при ме ном ла ког и те шког го ри ва. Опис са став них де ло ва си сте ма за 
на па ја ње, њи хо ва кон тро ла и одр жа ва ње. На чи ни за про ме ну ко ли
чи не го ри ва (до зи ра ње го ри ва у за ви сно сти од оп те ре ће ња мо то ра).

8. ПОД МА ЗИ ВА ЊЕ БРОД СКИХ ДИ ЗЕЛМО ТО РА  
ГО РИ ВОМ (6)

Схе ма под ма зи ва ња брод ских ди зелмо то ра са су вим уљ ним 
ко ри том. Опис уре ђа ја за под ма зи ва ње (пум пе, пре чи ста чи, из ме
њи ва чи то пло те, ме ра чи ни воа и при ти ска, си гур но сни вен тил и 
сл.). По тро шња уља и вре ме за ме не уља.

9. ХЛА ЂЕ ЊЕ БРОД СКИХ ДИ ЗЕЛМО ТО РА (6)

Не по сред но и по сред но хла ђе ње брод ског мо то ра во дом. Схе
ма хла ђе ња брод ског мо то ра. Ин ста ла ци ја при мар не и се кун дар не 
во де. Кон тро ли са ње хла ђе ња.

10. СТАР ТО ВА ЊЕ БРОД СКИХ ДИ ЗЕЛМО ТО РА (4)

Ин ста ла ци ја за стар то ва ње брод ских мо то ра ком при ми ра ним 
ва зду хом: бо це, ком пре со ри, вен ти ли. Опис и рад ауто мат ског раз
вод ног и си гур но сног вен ти ла.

11. ПРЕ ХРА ЊИ ВА ЊЕ БРОД СКИХ ДИ ЗЕЛМО ТО РА (7)

Пре хра њи ва ње мо то ра и сте пен пу ње ња. Ин ста ла ци ја за пу
ње ње – схе ма. Пред но сти пре хра њи ва ног мо то ра. Пре хра њи ва ње 
мо то ра по мо ћу ком пре со ра. Спре за ње ком пре со ра.

12. УГРАД ЊА МО ТО РА У БРОД (5)

Опис и ме сто ма шин ског про сто ра за мо тор. По сто ље за мо
тор – те мељ (опис и кон струк тив но ре ше ње те ме ља). Пре нос сна ге 
од мо то ра до про пе ле ра (схе ма пре но са са опи сом са став них де ло
ва). Ал тер на ти ве по го на брод ског про пе ле ра (бро да).

13. БРОД СКЕ КОП ЧЕ (3)

Опис и функ ци ја коп чи са ко ну сним зуп ча ни ци ма и коп чи са 
ре дук то ром.

14. ПРО ВЕ РА, КОН ТРО ЛА И ИС ПИ ТИ ВА ЊЕ МО ТО РА (8)

Кон тро ла мо то ра пре стар то ва ња, по сле сва ке ин тер вен ци је и 
у то ку ра да. Ма ни фе ста ци је смет њи у ра ду, на чин от кла ња ња.

Ис пи ти ва ње мо то ра на проб ном сто лу. При кључ ци проб ног 
сто ла, очи та ва ње ка рак те ри сти ка при ра ду мо то ра.

15. ЕКС ПЛО А ТА ЦИ ЈА И ОДР ЖА ВА ЊЕ БРОД СКИХ  
МО ТО РА (16)

Тех нич ке ка рак те ри сти ке мо то ра и упут ство за екс пло а та ци
ју. Те ку ће одр жа ва ње мо то ра у ра ду. Ор га ни за ци ја одр жа ва ња и 
вре мен ски план одр жа ва ња (план скопре вен тив ни си стем одр жа
ва ња). Ин ве сти ци о но одр жа ва ње мо то ра ре монт). До ку мен та ци ја 
нео п ход на за ре мон то ва ње мо то ра. Кон тро ли са ње мо то ра по оба
вље ном ре мон ту и нео п ход не ин тер вен ци је. Ути цај мо то ра СУС на 
за га ђи ва ње чо ве ко ве сре ди не и ме ре за су зби ја ње.

16. КОН ЗЕР ВА ЦИ ЈА И ДЕ КОН ЗЕР ВА ЦИ ЈА МО ТО РА (4)

На чин кон зер ва ци је за кра ћи и ду жи пе ри од ста ја ња мо то ра, 
сред ства кон зер ва ци је. На чин де кон зер ва ци је и при пре ма мо то ра 
за упо тре бу.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Про грам пред ме та брод ски мо то ри СУС у скло пу на став ног 
пла на и про гра ма, пред ста вља кључ ни струч ноте о риј ски пред мет, 
за обра зо ва ни про фил, те му у на ста ви тре ба да ти од го ва ра ју ћи 
зна чај. По де љен је у две по ве за не це ли не (II и III раз ред), с тим 
што у II раз ре ду об у хва та основ не ка рак те ри сти ке ото и ди зелмо
то ра (вр сте, прин цип ра да, функ ци ју, кон струк ци ју, на ме ну и др.) а 
у III раз ре ду, по ред ана ли зе еко ном ских па ра ме та ра мо то ра, од ре
ђи ва ња сна ге, То плот ног би лан са и др., де таљ ни је об ра ђу је спе ци
фич но сти ди зелмо то ра (мо то ра ко ји пред ста вља ју обје кат про фе
си о нал ног ра да уче ни ка).

При оства ри ва њу про гра ма тре ба на сто ја ти да уче ни ци пр
вен стве но схва те прин ци пе на ко ји ма се за сни ва рад СУС мо то
ра, на ме ну по је ди них уре ђа ја и њи хо ву уза јам ну функ ци о нал ну 
по ве за ност. Усва ја њем ових зна ња уче ни ци ће са раз у ме ва њем 
при ћи про ве ри, кон тро ли, ис пи ти ва њу и одр жа ва њу мо то ра. Због 
спе ци фич но сти про гра ма, у оства ри ва њу на ста ве је нео п ход но ко
ри шће ње очи глед них на став них сред ста ва, на ро чи то мо де ла, ма ке
та и узо ра ка мо то ра и њи хо вих де ло ва ка ко би те о риј ске по став ке 
прин ци па ра да мо то ра би ле ра зу мљи ви је уче ни ци ма. Због то га је 
нео п ход но да се на ста ва оства ру је у ка би не ту за мо то ре или спе ци
ја ли зо ва ној учи о ни ци.

С об зи ром на то да су брод ски ди зелмо то ри нај ва жни ји по
гон ски објек ти бро да, по гла вље про гра ма о њи ма тре ба ду бље и 
ши ре об ра ди ти.

Са прак тич ном на ста вом, ко ја већ у II раз ре ду об у хва та про
бле ма ти ку мо то ра СУС, тре ба оства ри ти ди рект ну по ве за ност, па и 
по је ди не де ло ве про гра ма овог пред ме та ра ди очи глед но сти оства
ри ва ти у ра ди о ни ци ко ри сте ћи ори ги нал не мо то ре и уре ђа је.

На ста ву тре ба за сни ва ти на зна њи ма тер мо ди на ми ке сте че
ним у I раз ре ду у окви ру пред ме та тех нич ка фи зи ка а у II раз ре ду 
је ускла ђи ва ти са про гра ми ма пред ме та по моћ не брод ске ма ши не 
и уре ђа ји и пред ме та одр жа ва ња брод ских по стро је ња.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен
та ци ју.

ПОМОЋНЕ БРОДСКЕ МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та по моћ не брод ске ма ши не и уре ђа ји 
је сти ца ње зна ња о зна ча ју и функ ци ји ових ма ши на за оства ре ње 
пот пу не функ ци је бро да и за о кру же ње рад них ци клу са у екс пло а
та ци ји плов ног објек та.

Задаци на ста ве пред ме та по моћ не брод ске ма ши не и уре ђа ји су:
– сти ца ње зна ња о функ ци ји, на ме ни и прин ци пи ма ра да свих 

вр ста пум пи ко је се ко ри сте на бро ду;
– сти ца ње зна ња о функ ци ји, прин ци пи ма ра да, при ме ни ком

пре со ра и тур бо ком пре со ра;
– сти ца ње зна ња о на ме ни, прин ци пи ма ра да и на чи ну упо

тре бе оста лих по моћ них ма ши на и уре ђа ја (гре ја ње и вен ти ла ци ја, 
про пе ле ри, кор ми лар ски и си дре ни уре ђа ји, уре ђа ји за ву чу и др.);

– упо зна ва ње прин ци па и на чи на (ру ко ва ња и одр жа ва ње по
моћ них брод ских ма ши на и уре ђа ја.



III РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 64 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
1. УВОД (1)

По де ла и вр сте по моћ них брод ских ма ши на и уре ђа ја, њи хов 
зна чај за функ ци о ни са ње и екс пло а та ци ју бро да.

2. КЛИП НЕ ПУМ ПЕ (6)

По де ла, на ме на, опис и прин цип ра да кли зних пум пи. Основ
не ка рак те ри сти ке пум пи.

Јед но рад на, дво рад на и ди фе рен ци јал на клип на пум па.

3. ЦЕН ТРИ ФУ ГАЛ НЕ ПУМ ПЕ (4)

По де ла, прин цип ра да и на ме на цен три фу гал них пум пи. Кон
струк тив но из во ђе ње и уград ња.

4. СТРУЈ НЕ ПУМ ПЕ (6)

Во до струј ни и пка ро струј ни ејек то ри. Кон струк тив но из во ђе
ње, уград ња и при ме на.

Ин јек то ри, кон струк тив но из во ђе ње, при ме на.

5. РО ТА ЦИ О НЕ ПУМ ПЕ (8)

Зуп ча сте, ви јач не и крил не пум пепри ме на, кон струк тив но 
из во ђе ње, на чин ра да и уград ња.

6. КОМ ПРЕ СО РИ (8)

По де ла, при ме на и прин цип ра да ком пре со ра. Кон струк тив но 
из во ђе ње клип них ком пре со ра. Јед но сте пе ни и ви ше сте пе ни клип
ни ком пре со ри. Хла ђе ње ком пре со ра.

Ро та ци о ни и тур бо ком пре со ри. Прин цип ра да, кон струк тив но 
из во ђе ње.

7. ЦЕ ВО ВО ДИ (2)

Вр сте и на ме на це во во да.

8. ГРЕ ЈА ЊЕ НА БРО ДУ (2)

Пар но, во де но, ва зду шно и елек трич но гре ја ње. Из во ри енер
ги је, прин цип ра да, при ме на.

9. ПРЕ НОС ОБРТ НОГ МО МЕН ТА ОД МО ТО РА,  
ДО ПРО ПЕ ЛЕ РА (2)

Пре нос сна ге од мо то ра до про пе ле ра. Из ра да и на чин из во
ђе ња осо вин ског во да. Цен три ра ње осо вин ског во да.

10. ПРО ПЕ ЛЕ РИ (2)

Уло га, на чин из ра де, ма те ри јал и уград ња про пе ле ра у брод. 
Кор то ва сап ни ца.

11. МЛА ЗНИ ЦЕ (2)

Де фи ни ци ја, уло га и при ме на.
На чин ис ти ца ња теч но сти и вр сте мла зни ца.

12. КОП ЧЕ (4)

Уло га, вр сте, кон струк тив не ка рак те ри сти ке, ме ха нич ке и хи
дра у лич ке коп че. Прин цип ра да.

13. УРЕ ЂА ЈИ ЗА ВУ ЧУ (4)

Вуч ни уре ђа ји. Ви тла и мо то ви тла: вр сте, прин цип ра да, при
ме на.

14. ВЕН ТИ ЛА ЦИ ЈА НА БРО ДУ (2)

На ме на, по де ла и прин цип ра да вен ти ла то ра. Ак си јал ни и цен
три фу гал ни вен ти ла то ри. Кон струк тив но из во ђе ње вен ти ла то ра.

15. КОР МИ ЛАР СКИ УРЕ ЂА ЈИ (5)

По де ле и на ме на кор ми лар ских уре ђа ја.
Ме ха нич ки и хи дра у лич ни кор ми лар ски уре ђа ји.

16. СИ ДРЕ НИ УРЕ ЂА ЈИ И УРЕ ЂА ЈИ ЗА ВЕ ЗИ ВА ЊЕ (4)

При ме на, по де ла и кон струк ци ја си дра.
Си дре ни лан ци и спре ми шта, за по ри и ждре ла.
Со хе за ди за ње ча ма ца и уре ђај за ве зи ва ње бро да.

17. ПРО ТИВ ПО ЖАР НА ОПРЕ МА НА БРО ДУ (2)

Вр сте ва тро га сних апа ра та и уре ђа ја за га ше ње по жа ра и њи
хо во одр жа ва ње.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Про грам об у хва та по моћ не брод ске ма ши не и уре ђа је чи ја 
уло га има ве ли ки зна чај у укуп ном рад ном ци клу су и екс пло а та
ци ји плов ног објек та. За јед но са про гра мом пред ме та брод ски мо
то ри СУС омо гу ћа ва да уче ни ци овог обра зов ног про фи ла стек ну 
до вољ ну те о риј ску под ло гу за успе шно овла да ва ње прак тич ним 
по сло ви ма ру ко ва ња и одр жа ва ња ма ши на и уре ђа ја на бро ду.

Ин тер пре та ци ји на став не гра ђе тре ба при сту пи ти са јед на ком 
ва жно шћу за све те мат ске це ли не (има их 17). При то ме на сто ја
ти да уче ни ци схва те, пр вен стве но, прин цип ра да, основ не ка рак
те ри сти ке, по је ди нач но са став не де ло ве и на ме ну сва ке ма ши не 
и уре ђа ја ко ји су об у хва ће ни про гра мом. Нај бо љи на чин да се то 
по стиг не је ако се у на ста ви ко ри сте, не са мо ше мат ски при ка зи 
ма ши на и уре ђа ја, већ и њи хо ви мо де ли, узор ци, пре се ци и ори
ги нал ни де ло ви и уре ђа ји ко ји мо гу да се пу сте и у рад. Због то га 
је по треб но, по не кад, (у за ви сно сти од ме тод ске је ди ни це) на ста ву 
одр жа ти на бро ду или у брод ској ра ди о ни ци где се рад ма ши на и 
уре ђа ја мо же де мон стри ра ти.

При оства ри ва њу про гра ма на став ник тре ба да ко ри сти ра ни
је сте че на зна ња уче ни ка из ма шин ских еле ме на та, ме ха ни ке, тех
нич ке фи зи ке и др., да их по ве же и при ме ни на кон крет ним при ме
ри ма функ ци о нал них и кон струк циј ских ка рак те ри сти ка брод ских 
ма ши на.

Ускла ђе ност овог про гра ма са про гра мом прак тич не на ста ве 
је нео п ход но јер ре а ли за ци ја сва ке ње не те мат ске це ли не тре ба да 
прет хо ди од го ва ра ју ћим ак тив но сти ма на одр жа ва њу, скла па њу, 
рас кла па њу и ру ко ва њу брод ским ма ши на ма у окви ру прак тич не 
на ста ве.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен
та ци ју.

ОДРЖАВАЊЕ БРОДСКИХ ПОСТРОЈЕЊА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та одр жа ва ње брод ских по стро је ња је 
сти ца ње струч ноте о риј ских зна ња по треб них за успе шно схва та
ње тех но ло шких за ко ни то сти и на чи на одр жа ва ња ма ши на и по
стро је ња на бро ду и њи хо ве при ме не у не по сред ном из вр ши лач
ком ра ду.



Задаци на ста ве пред ме та одр жа ва ње брод ских по стро је ња су:
– упо зна ва ње пра ви ла ре ги стра ко ји ма су утвр ђе ни пре гле ди 

по стро је ња;
– сти ца ње зна ња о прин ци пи ма и на чи ну одр жа ва ња брод

ских по гон ских ма ши на, њи хо вих си сте ма и уре ђа ја, осо вин ског 
во да, про пе ле ра, брод ске коп че, ком пре со ра и др.;

– сти ца ње зна ња о кон тро ли са њу ра да по стро је ња и уре ђа ја и 
по треб ним ин тер вен ци ја ма;

– сти ца ње зна ња о вр ста ма и осо би на ма ма зи ва и го ри ва, њи
хо вој при ме ни и ути ца ју на рад мо то ра и уре ђа ја;

– оспо со бља ва ње за при ме ну тех нич котех но ло шке до ку мен
та ци је у одр жа ва њу.

III РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 64 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. МА ШИ НЕ И ЗНА ЧАЈ ЊИ ХО ВОГ ОДР ЖА ВА ЊА (2)

Тен ден ци је са вре ме ног раз во ја ма ши на. По ве ћа ње сте пе на 
ауто ма ти за ци је ма ши на на ба зи раз во ја хи дра у ли ке, пне у ма ти ке и 
елек тро ни ке.

Зна чај одр жа ва ња ма ши на. Одр жа ва ње као си стем и као 
функ ци ја про из вод ње. Тех нич котех но ло шки и еко ном ски чи ни о
ци одр жа ва ња.

2. ТРО ШЕ ЊЕ И ОБ НА ВЉА ЊЕ СА СТАВ НИХ ЕЛЕ МЕ НА ТА  
МА ШИ НА И УРЕ ЂА ЈА (4)

Про ме на ди мен зи ја, об ли ка и ква ли те та по вр ши не због ути
ца ја тро ше ња ма те ри ја ла (ха ба ње, ко ро зи ја и за мор ма те ри ја ла). 
Три бо ло ги ја као на у ка ко ја из у ча ва по ја ве тре ња, ха ба ња и под
ма зи ва ња. Кон такт не по вр ши не ма ши на и про цес ха ба ња. Под ма
зи ва ње ра ди сма ње ња тре ња и не же ље них по сле ди ца, као што су: 
ха ба ње, ви со ке тем пе ра ту ре, бу ка, не рав но мер но кре та ње и др. Си
сте ми за под ма зи ва ње. Вр сте и ка рак те ри сти ке ма зи ва.

Тех но ло шки по ступ ци оправ ке де ло ва ма ши на: за ва ри ва ње, 
на ва ри ва ње, при ме на пла зме, ле пље ње, ме та ли зи ра ње, твр до хро
ми ра ње, об ра да пла стич ним де фор ми са њем и ски да њем стру го ти
не (руч но и ма шин ски).

Пла ни ра ње одр жа ва ња пло ви ла, пла ни ра ње сред ста ва за одр
жа ва ње пло ви ла.

Упо зна ва ње во ђе ња тех нич ке и сер ви сне до ку мен та ци је.

3. ОДР ЖА ВА ЊЕ КА ПА ЦИ ТЕ ТА ПЛО ВИ ЛА (3)

Основ на по де ла пло ви ла уну тра шње пло вид бе.
Одр жа ва ње ка па ци те та пло ви ла пре ма оби му и вр сти.
Про пи си ре ги стра бро до ва (област ма шин ства).
Пла ни ра ње одр жа ва ња пло ви ла, пла ни ра ње сред ста ва за одр

жа ва ње пло ви ла.
Упо зна ва ње во ђе ња тех нич ке и сер ви сне до ку мен та ци је.

4. ОДР ЖА ВА ЊЕ ГЛАВ НИХ НЕ ПО КРЕТ НИХ ДЕ ЛО ВА МО ТО РА 
И МО ТОР НОГ МЕ ХА НИ ЗМА (4)

Прин ци пи и на чин одр жа ва ња ци лин дар ског бло ка, ци лин
дар ске гла ве, до ње и гор ње ку ћи це мо то ра.

Одр жа ва ње клип не гру пе, клип ња че, ко ле на стог вра ти ла, за
мај ца (нај че шћи ква ро ви и от кла ња ње).

5. ОДР ЖА ВА ЊЕ РАЗ ВОД НОГ МЕ ХА НИ ЗМА И УРЕ ЂА ЈА  
ЗА НА ПА ЈА ЊЕ ОТО И ДИ ЗЕЛМО ТО РА ГО РИ ВОМ (5)

Нај че шћи не до ста ци, њи хо во от кла ња ње и на чин одр жа ва ња 
(бре га ста осо ви на, опру ге, вен ти ла, вен ти ли и др.).

Одр жа ва ње уре ђа ја за на па ја ње отомо то ра го ри вом (ре зер во
ар за го ри во, це во вод за до вод го ри ва, пум пе за до вод го ри ва, пре
чи ста ча го ри ва, рас пли ња ча го ри ва са по моћ ним уре ђа ји ма).

Одр жа ва ње уре ђа ја за на па ја ње ди зелмо то ра го ри вом (танк, 
це во вод, пре чи ста чи за го ри во, пум па ни ског при ти ска, пум па ви
со ког при ти ска, бри зга чи).

6. ОДР ЖА ВА ЊЕ УРЕ ЂА ЈА ЗА ДО ВОД И КОН ТРО ЛУ  
КО ЛИ ЧИ НЕ ГО РИ ВА (4)

Нај че шћи не до ста ци, њи хо во от кла ња ње и на чин одр жа ва ња: 
рас пли ња ча са по моћ ним уре ђа ји ма, по гон ског тан ка и це во во да, по ка
зи ва ча го ри ва у тан ку, кон тро ла ис прав но сти уре ђа ја за до вод го ри ва.

Са го ре ва ње го ри ва у ци лин дру отомо то ра, ок тан ски број.
Са го ре ва ње го ри ва у ци лин дру ди зелмо то ра, це тан ски број.

7. ПОД МА ЗИ ВА ЊЕ МО ТО РА СУС (4)

Одр жа ва ње пум пе за под ма зи ва ње мо то ра (зуп ча ста и крил на 
пум па).

Спе ци фич но сти при под ма зи ва њу ото и ди зелмо то ра (брод
ског по стро је ња).

Одр жа ва ње уре ђа ја за кон тро лу уља у оп ти ца ју (ма но ме тар) 
нео п ход на опре ма за одр жа ва ње уља у оп ти ца ју (пре чи ста чи уља, 
хлад њак уља и се па ра тор).

8. ОДР ЖА ВА ЊЕ УРЕ ЂА ЈА ЗА ХЛА ЂЕ ЊЕ МО ТО РА СУС (4)

Нај че шћи ква ро ви, њи хо во от кла ња ње и одр жа ва ње си сте ма 
тер мо си фон ског и при нуд ног хла ђе ња, ис пи ти ва ње ис прав но сти 
тер мо ста та.

Одр жа ва ње пум пе за хла ђе ње мо то ра СУС (зуп ча сте, крил не 
и цен три фу гал не пум пе).

9. ОДР ЖА ВА ЊЕ УРЕ ЂА ЈА ЗА ПРИ ПРЕ МА ЊЕ ВА ЗДУ ХА ЗА 
ПО КРЕ ТА ЊЕ МО ТО РА СУС (3)

Нај ве ћи ква ро ви, њи хо во от кла ња ње и на чин одр жа ва ња: тур
бо ком пре со ра у по го ну и ван ње га, клип них ком пре со ра у по го ну 
и ван ње га, ис пир них пум пи, бо ца за ва здух, пум пи за ба лан си ра
ње плов ног објек та, про тив по жар не пум пе и ду ваљ ке, ре гу ла ци о
ног вен ти ла и це во во да.

10. ОДР ЖА ВА ЊЕ БРОД СКИХ КОП ЧИ И РЕ ДУК ТО РА (4)

От кла ња ње не до ста та ка и одр жа ва ње: ме ха нич ких, хи дра
у лич ких и елек трич них брод ских коп чи. Одр жа ва ње ре дук то ра у 
по го ну и ван по го на.

11. ОДР ЖА ВА ЊЕ ВИ ТЛА И ПРЕ НО СИ ЛА ЦА НА ПЛОВ НОМ 
ОБЈЕК ТУ (2)

Зна чај и уло га ви тла и пре но си ла ца и њи хо во одр жа ва ње.

12. НА ЧИ НИ ОДР ЖА ВА ЊА ОСО ВИН СКОГ ВО ДА, ПРО ПЕ ЛЕ
РА И СПОЈ НИ ЦЕ (4)

Одр жа ва ње пре но сне и од рив не осо ви не, осо вин ске це ви, но
са ча про пе лер ске осо ви не, коч ни це осо вин ског во да.

Одр жа ва ње про пе ле ра, од ре ђи ва ње успо на и скли за про пе ле ра.
Одр жа ва ње ле жа ја и спој ни це осо вин ског во да.

13. НА ЧИН ПРИ ПРЕ МЕ И ПРЕ ГЛЕ ДА МО ТОР НОГ  
ПО СТРО ЈЕ ЊА ЗА ПО ГОН (4)

При пре ма и пре глед мо тор ног по стро је ња на кон ду жег ми ро
ва ња или по прав ке, при пре ма и пре глед глав них мо то ра (по стро
је ња), при пре ма и пре глед цев них си сте ма (си сте ма за хла ђе ње, 
под ма зи ва ње и го ри во). При пре ма и пре глед мо тор ног по стро је ња 
на кон кра ћег ми ро ва ња.

14. ОДР ЖА ВА ЊЕ ЕЛЕК ТРО О ПРЕ МЕ И УРЕ БА ЈА ЗА ПА ЉЕ ЊЕ 
РАД НЕ МА ТЕ РИ ЈЕ (3)

Одр жа ва ње де ло ва си сте ма ба те риј ског па ље ња, ге не ра то ра и 
аку му ла то ра (олов ни и че лич ни), да љин ских ко ман ди мо то ра.

15. НА ЧИН ПО КРЕ ТА ЊА ПО СТРО ЈЕ ЊА У РАД (3)

Пу шта ње си сте ма у рад: руч но, елек трич но и ком при мо ва ним 
ва зду хом. Ре дук ци о ни вен тил за пу шта ње по стро је ња у рад са ме
ха нич ким и пне у мат ским отва ра њем.



16. ОП СЛУ ЖИ ВА ЊЕ И КОН ТРО ЛИ СА ЊЕ РА ДА МО ТОР НОГ 
ПО СТРО ЈЕ ЊА У ПО ГО НУ (3)

Оп слу жи ва ње и кон тро ли са ње ра да: гла ве мо то ра (по стро је
ња), си сте ма за хла ђе ње, си сте ма за под ма зи ва ње, си сте ма за го
ри во, ис пу сног си сте ма, по сту пак у во жњи са пре оп те ре ће ним мо
то ром, сни ма ње и чи та ње ин ди ка тор ских ди ја гра ма. Об у ста вља ње 
по го на мо тор ног по стро је ња.

17. ОДР ЖА ВА ЊЕ, ПО СЛУ ЖИ ВА ЊЕ И ПРЕ ГЛЕД ГЛАВ НИХ 
МО ТО РА И ПО МОЋ НИХ МЕ ХА НИ ЗА МА ВАН ПО ГО НА (4)

Ре дов но одр жа ва ње по стро је ња, по слу жи ва ње и одр жа ва ње 
по стро је ња за вре ме ду жег ми ро ва ња, ро ко ви пе ри о дич них пре гле
да по је ди них де ло ва мо то ра ко ји под ле жу од го ва ра ју ћем ре ги стру, 
по сту пак код при пре ме за ис пи ти ва ње бо ца за ком при ми ра ни ва
здух ко је под ле жу од го ва ра ју ћем ре ги стру.

18. НА ЧИН ОДР ЖА ВА ЊА ПЛОВ НОГ ОБЈЕК ТА (4)

Еле мен ти плов ног објек та ко ји су из ло же ни оште ће њи ма, из
ме на оште ће них еле ме на та и де ло ва че лич не кон струк ци је пло ви ла.

Зна чај и на чин кон зер ва ци је и бо је ња по је ди них де ло ва плов
ног објек та, при пре ма по вр ши не за кон зер ва ци ју и бо је ње (од ма
шћи ва ње, пе ски ра ње, по ли ра ње), вр сте пре ма за, и на чин на но ше ња.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Про грам об у хва та прин ци пе и на чи не одр жа ва ња брод ских 
ма ши на и по стро је ња и пред ста вља не по сред ну те о риј ску под ло гу 
за успе шно оства ри ва ње прак тич не на ста ве, од но сно за оба вља ње 
по сло ва у окви ру обра зов ног про фи ла.

Уче ни ци ма тре ба ука за ти на зна чај одр жа ва ња ма ши на, на 
тех но ло шке и еко ном ске раз ло ге про ду же ња ве ка тра ја ња ма ши
на и уре ђа ја, што се по сти же утвр ђе ним на чи ни ма одр жа ва ња ма
ши на у њи хо вој рад ној функ ци ји. Схва та њем овог зна ча ја уче ни ци 
сти чу мо ти ва ци ју, ка ко за про у ча ва ње ове про бле ма ти ке, та ко и за 
по што ва ње про пи са одр жа ва ња у прак тич ном ра ду.

Тро ше ње и об на вља ње са став них еле ме на та ма ши на и уре
ђа ја је те мат ска це ли на про гра ма ко ја тре ба да се об ра ди на ни воу 
раз у ме ва ња, јер је зна чај на за схва та ње узро ка на стан ка ква ро ва и 
за сто ја ма ши на.

На чи не и ме то де одр жа ва ња и по прав ки брод ског ди зел мо
то ра, као нај бит ни јег брод ског по гон ског ком плек са и ње го вих 
уре ђа ја, уче ни ци тре ба да са вла да ју па ни воу при ме не. Те мат ске 
це ли не о одр жа ва њу брод ског ди зелмо то ра и ње го вих уре ђа ја 
пред ста вља ју осно ву чи та вог про гра ма.

У ин тер пре та ци ји са др жа ја на став ник тре ба да се осла ња на 
сте че на зна ња уче ни ка из ра ни јих раз ре да, на ро чи то на зна ња из 
ма шин ских еле ме на та, ме ха ни ке, тех нич ке фи зи ке и брод ских мо
то ра СУС (II раз ред). Због то га је ду жан да ове про гра ме про у чи.

Са са др жа ји ма пред ме та брод ски мо то ри СУС, по моћ не 
брод ске ма ши не и уре ђа ји, ма шин ски еле мен ти и прак тич на на ста
ва, ко ји се оства ру ју па ра лел но, нео п ход но је ус по ста ви ти ко ре ла
ци ју и омо гу ћи ти по ве зи ва ње срод них пој мо ва и бо ље раз у ме ва ње 
усло вље но сти и по тре бе одр жа ва ња брод ских ма ши на.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну ; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен
та ци ју.

Образовни профил: БРО ДО МЕ ХА НИ ЧАР

ПРАКТИЧНА НАСТАВА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ прак тич не на ста ве је сти ца ње зна ња, рад них ве шти на 
и на ви ка по треб них за оба вља ње по сло ва и са мо ста лан из вр ши
лач ки рад у окви ру обра зов ног про фи ла и оспо со бља ва ње за бр зо 
укљу чи ва ње у про цес кон крет не тех но ло ги је одр жа ва ња и по прав
ке брод ских мо то ра, и дру гих брод ских ма ши на и уре ђа ја.

Задаци прак тич не на ста ве су:
– овла да ва ње тех но ло шким по ступ ци ма и ме то да ма ра ста

вља ња и са ста вља ња под скло по ва, скло по ва и еле ме на та брод ских 
мо то ра, тур бо ком пре со ра, пум пи и дру гих си сте ма и уре ђа ја;

– сти ца ње зна ња и уме ња по де ша ва ња и ис пи ти ва ња мо то ра 
и уре ђа ја на мо то ру;

– оспо со бља ва ње за пра вил ну упо тре бу, при ме ну и одр жа ва
ње сред ста ва ра да, њи хо во ра ци о нал но и еко но мич но ко ри шће ње 
уз са гле да ва ње њи хо ве ма те ри јал не вред но сти и ве ка тра ја ња;

– при ме на зна ња о пра вил ном по ста вља њу ди јаг но зе ква ро ва 
и на ста лих не до ста та ка у функ ци о ни са њу си сте ма;

– сти ца ње прак тич них зна ња и уме ња у ме ре њу и кон тро ли
са њу де ло ва у про це су ра да и оства ри ва њу ква ли тет ног функ ци о
ни са ња ма шин ских си сте ма на бро ду;

– сти ца ње зна ња и на ви ка за пра вил но ко ри шће ње сред ста ва 
за шти те на ра ду.

II РАЗРЕД 
(12 ча со ва не дељ но, 432 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
1. УВОД (2)

Упо зна ва ње про гра ма, струч не ли те ра ту ре и зах те ва рад ног 
под руч ја бро до ме ха ни ча ра. Упо зна ва ње ра ди о ни це и рад них ме ста. 
За ду жи ва ње рад ним ме стом, ала том и при бо ром. Рад на и тех но ло
шка ди сци пли на. Упо зна ва ње ме ра и сред ста ва за шти те на ра ду. Чи
шће ње и одр жа ва ње рад ног ме ста. Пра вил ник о ра ду у ра ди о ни ци.

2. МЕ РЕ ЊЕ И КОН ТРО ЛИ СА ЊЕ (10)

По мич на ме ри ла и ша бло ни (утвр ђи ва ње гра ди ва). Ме ри ла 
за кон тро лу ду жи не: ми кро ме три за спољ но и уну тра шње ме ре ње 
(ме ха нич ки и ди ги тал ни), гра нич на ме ри ла за кон тро лу осо ви на и 
ру па, гра нич на ме ри ла за кон тро лу ко ну са и на во ја, ета ло ни (план
па ра лел на ме ри ла) ком па ра то ри ме ха нич ки и ди ги тал ни, ме ри ла за 
ме ре ње и кон тро лу угло ва, гра нич на ме ри ла за кон тро лу ла сти ног 
ре па, три го но ме триј ска ме ри ла.

3. ПРИ ПРЕ МА МО ТО РА ЗА РЕ МОНТ (6)

Ви зу ел но упо зна ва ње мо то ра – че тво ро такт ног и дво так гног 
ото и ди зел. Пре глед мо то ра пре спољ њег чи шће ња. Пра ње и чи
шће ње мо то ра од ме ха нич ких не чи сто ћа. При пре ма ала та за де
мон та жу мо то ра.

4. ДЕ МОН ТА ЖА МО ТО РА (192)

Де мон та жа мо то ра са по сто ља, де мон та жа при па да ју ћих уре
ђа ја и скло по ва, пра ње и чи шће ње де мон ти ра них еле ме на та, сор
ти ра ње и пре глед. Кон то ла ис прав но сти еле ме на та, упи си ва ње 
утвр ђе ног ста ња у од го ва ра ју ће обра сце. Упо зна ва ње ових обра за ца 
ко ји се ко ри сте при де мон та жи, пре гле ду и кон тро ли де мон ти ра них 
еле ме на та. Ме ре ње, очи та ва ње и уно ше ње по да та ка у обра сце.

5. НЕ ПО КРЕТ НИ ДЕ ЛО ВИ МО ТО РА (42)

Блок мо то ра, пра ње и чи шће ње бло ка, чи шће ње ка мен ца у 
бло ку, пре глед и за ме на цин ча них про тек то ра, чи шће ње се ди шта 
ко шу љи ца, ме ре ње ци лин дрич но сти се ди шта ко шу љи ца, по ли ра
ње об ра ђе ног се ди шта ко шу љи це, пре глед се ди шта на на пр сли ну, 
кон тро ла пу ко ти не на бло ку и де фор ма ци је бло ка, при пре ма бло ка 
за мон та жу.



Ви зу ел ни пре глед ко ри та мо то ра, от кла ња ње не до ста та ка и 
мон та жа ко ри та.

6. ГЛА ВА МО ТО РА (78)

Пра ње и чи шће ње гла ве мо то ра, за ме на оште ће них се ди шта, 
утвр ђи ва ње пу ко ти на, об ра да се ди шта, про ве ра гла ве на хи дра у
лич ки при ти сак, за ме на до тра ја лих вен ти ла, пре глед и по прав ка 
упу сних и си гур но сних вен ти ла, пре глед и по прав ка но са ча клац
ка ли ца, пре глед и по прав ка ви ја ка са клац ка ли цом за ште ло ва ње 
за зо ра вен ти ла, пре глед и за ме на опру га вен ти ла.

Мон та жа при па да ју ћих еле ме на та пре уград ње гла ве на блок 
мо то ра. При те за ње гла ве мо то ра.

7. МЕ ХА НИ ЗАМ ЗА ПРО МЕ НУ ПУ ЊЕ ЊА (54)

Пре глед и кон тро ла ме ха нич ких пре но сни ка (ла на ца, лан ча ни
ка, зуп ча ник и по ста вља ње пре но сни ка). Ва ђе ње бре га стог вра ти ла, 
ме ре ње и кон тро ла ру ка ва ца са ле жи шти ма бре га стог вра ти ла, ме ре
ње оште ће но сти бре го ва, по де ша ва ње по крет них бре го ва, по де ша ва
ње угла пред па ље ња, оси гу ра ње бре го ва, уград ња бре га стог вра ти ла.

Кон тро ла кра је ва шип ки по ди за ча и за ме на до тра ја лих кра је
ва шип ки, кон тро ла про ход но сти отво ра на по ди за чу за под ма зи ва
ње, уград ња по ди за ча и шип ки.

8. КЛИП НИ МЕ ХА НИ ЗАМ (48)

Ва ђе ње кли па са клип ња чом, де мон та жа кли па, клип них пр
сте но ва и клип ња ча. Чи шће ње кли па и ка на ла за клип не пр сте но
ве, кон тро ла кли па и клип них пр сте но ва, кон тро ла ма ле и ве ли ке 
пе сни це, за ме на оште ће них де ло ва.

По ста вља ње клип них пр сте но ва, ве зи ва ње кли па са клип ња
чом, угра ђи ва ње клип ног ме ха ни зма, са при те за њем на ме ру.

III РАЗРЕД 
(11 ча со ва не дељ но, 352 ча са го ди шње + 60 ча со ва у бло ку)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. КО ЛЕ НА СТО ВРА ТИ ЛО (22)

Ва ђе ње вра ти ла, чи шће ње и кон тро ла ру ка ва ца и по сте љи це 
основ них ле жи шта, за ме на по сте љи це и уград ња вра ти ла. Кон тро
ла функ ци је вра ти ла на кон по ве зи ва ња са кли пом и клип ња чом и 
от кла ња ње мо гу ћих не до ста та ка.

2. КО ШУ ЉИ ЦА ЦИ ЛИН ДРА (55)

Ва ђе ње ко шу љи це из бло ка ци лин дра, чи шће ње ка мен ца и 
пр љав шти не, ме ре ње пре ма да тим обра сци ма (вен ца и оста лих 
преч ни ка) хо но ва ње ко шу љи це.

Пре глед и за ме на зап ти ва ча, по ста вља ње ко шу љи це у блок 
ци лин дра мо то ра, по ста вља ње кли па и клип ња че са при па да ју ћим 
де ло ви ма, про ве ра окрет но сти вра ти ла ра да кон тро ле ак си јал не 
по мер љи во сти клип ња че.

По ста вља ње по клоп ца на блок мо то ра – про зо ра. По ста вља
ње гла ве мо то ра и сте за ње на ме ру.

3. УРЕ ЂА ЈИ ЗА ХЛА ЂЕ ЊЕ (44)

Де мон та жа пум пи за во ду, кон тро ла и по прав ка. Кон тро ла 
спо је ва зап ти ва ча.

Де мон та жа и по прав ка из ме ши ва ча то пло те. Вен ти ла тор и 
кон тро ла ис прав но сти ра да.

По ве зи ва ње и мон та жа еле ме на та у це ли ну и ис пи ти ва ње си
сте ма на при ти сак.

4. УРЕ ЂАЈ ЗА ПОД МА ЗИ ВА ЊЕ (45)

Де мон та жа и пре глед пум пе за под ма зи ва ње (зуп ча ни ка, вра
ти ла пум пе, зап ти ва ча и пре лив ног вен ти ла пум пе). Мон та жа пум
пе са уград њом.

Пре глед, по прав ка и уград ња уси сне кор пе и из ме њи ва ча то
пло те уља.

Пре глед, кон тро ла, по прав ка и мон та жа пре чи ста ча уља.
Про ве ра ис прав но сти свих ин стру ме на та у си сте му. Из ду ва

ва ње си сте ма и за ме на уља.

5. УРЕ ЂА ЈИ ЗА НА ПА ЈА ЊЕ (44)

Тан ко ви и ре зер во а ри – пре глед, кон тро ла и чи шће ње. Пре
глед це во во да до до бав не пум пе, пре глед и кон тро ла до бав не пум
пе, оправ ка це во во да и пум пи, пре глед оправ ка и за ме на ра зних 
зап ти ва ча и пре чи ста ча го ри ва.

6. ПУМ ПА ВИ СО КОГ ПРИ ТИ СКА (33)

Де мон та жа пум пе, кон тро ла и по прав ка еле ме на та пум пе (за
ме на ре зер вних де ло ва).

Ре гла жа пум пе (ре гла жа при ти ска и до зи ра ње го ри ва пре ма 
да тим та бе ла ма пум пе).

Де мон та жа це во во да ви со ког при ти ска и бри зга ча. Утвр ђи ва
ње ис прав но сти це во во да и бри зга ча, за ме на умет ка опру ге зап ти
ва ча бри зга ча. Ис пи ти ва ње бри зга ча на при ти сак, до те ри ва ње при
ти ска, по ве зи ва ње пум пе це во во да и бри зга ча (са уград њом).

7. ТУР БО КОМ ПРЕ СО РИ (44)

Де мон та жа ком пре со ра, чи шће ње, пра ње и пре глед.
Ме ре ње ру ка ва ца и ле жи шта вра ти ла, про ве ра ла ви рин та, 

чи шће ње ку ћи шта од пр љав шти не и ка мен ца, чи шће ње, пра ње и 
хи дра у лич на про ве ра хлад ња ка за ва здух, мон та жа при па да ју ћих 
де ло ва уград ња тур бо ком пре со ра, про ве ра рад ног при ти ска.

8. СТАР ТО ВА ЊЕ (44)

Де мон та жа и мон та жа ин ста ла ци је, чи шће ње бо ца, пре глед и 
оправ ка вен ти ла на гла ви бо ца (об ра да се ди шта и про ве ра зап тив
но сти) про ве ра бо ца за при ти сак пре ма за ко ну су до ва под при ти
ском и про пи си ма ре ги стра. Пре глед кон тро ла и оправ ка са ба жда
ре њем вен ти ла си гур но сти. Про ве ра на при ти сак и блом би ра ње.

Раз вод ни ме ха ни зам ва зду ха од бо ца и упут них вен ти ла – 
пре глед де мон та жа, кон тро ла про ход но сти, кон тро ла раз вод не 
пло че, по прав ка и мон та жа.

Упут ни вен ти ли – ва ђе ње, де мон та жа, об ра да се ди шта и ку
ћи шта.

Об ра да вен ти ла, за ме на до тра ја лих де ло ва, мон та жа и уград ња.
Кон тро ла уре ђа ја стар то ва њем мо то ра. Пре глед и за ме на свих 

це во во да на мо то ру и при кључ ним уре ђа ји ма и за ме на зап ти ва ча.

9. БРОД СКЕ КОП ЧЕ (11)

Де мон та жа коп чи, пре глед вра ти ла, ле жи шта, оти сних пло ча, 
опру га. Мон та жа коп че, уград ња коп че, про ве ра функ ци о нал но сти.

По ста вља ње мо то ра на по сто ље у ма шин ском про сто ру (10).
Нео п ход не кон тро ле пре по ве зи ва ња мо то ра са те ме љом, 

при пре ма мо то ра за уград њу, по ве зи ва ње мо то ра, про ве ра уги ба по 
уград њи мо то ра, по ве зи ва ње мо то ра са вра ти лом про пе ле ра.

10. НА СТА ВА У БЛО КУ (60)

Рад на одр жа ва њу и по прав ци брод ских мо то ра и уре ђа ја пре
ма усло ви ма и зах те ви ма те ку ће тех но ло ги је пред у зе ћа.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.



Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен
та ци ју.

Образовни профил: МЕ ТА ЛО СТРУ ГАР

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та тех но ло ги ја обра зов ног про фи ла је 
сти ца ње струч но те о риј ских зна ња по треб них за успе шно схва
та ње тех но ло шког про це са и тех но ло шких за ко ни то сти при мен
љи вих у не по сред ном из вр ши лач ком ра ду у до ме ну обра зов ног 
про фи ла ме та ло стру гар. Она пред ста вља ју пред у слов за бо ље раз
у ме ва ње и осмишљeност прак тич ног ра да и успе шни је сти ца ње 
рад не оспо со бље но сти уче ни ка.

Задаци на ста ве пред ме та тех но ло ги ја обра зов ног про фи ла су:
– сти ца ње зна ња о кон струк ци о ним ка рак те ри сти ка ма стру

го ва, њи хо вој функ ци ји и те о риј ским осно ва ма об ра де, кла сич ној 
и са вре ме ној стру гар ској об ра ди;

– сти ца ње зна ња о кон струк ци о ним и ге о ме триј ским ка рак те
ри сти ка ма ала та за стру га ње, ње го вом по ста вља њу и сте за њу;

– про ши ри ва ње и сти ца ње зна ња о зна ча ју ме ре ња и кон тро
ли са ња, мер ним и кон трол ним ала ти ма, о по тре би и на чи ну пра ће
ња и утвр ђи ва њу ква ли те та об ра де;

– сти ца ње зна ња и оспо со бља ва ње за са мо стал но ко ри шће
ње тех нич ке до ку мен та ци је, за из бор оп ти мал ног ре жи ма об ра де, 
при ме ну стан дар да и спе ци јал них ала та.

II РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (1)

До мен по сло ва и за да та ка у окви ру обра зов ног про фи ла. Зна
чај и пер спек ти ве тех нич ко тех но ло шког раз во ја сред ста ва ра да.

2. СТРУ ГО ВИ И ОСНОВ НИ ПРИН ЦИ ПИ РЕ ЗА ЊА (7)

Основ ни прин ци пи об ра де стру га њем и фак то ри ре жи ма об
ра де. Вр сте стру го ва и њи хо ве ка рак те ри сти ке. Уни вер зал ни струг: 
кон струк тив не ка рак те ри сти ке, основ ни де ло ви и њи хо ва функ ци ја.

3. МЕ РЕ ЊЕ И КОН ТРО ЛИ СА ЊЕ (14)

Ми кро ме три, гра нич на ме ри ла за осо ви не и ру пе (ра чве и че
по ви), гра нич на ме ри ла за на вој и ко нус, план па ра лел на гра нич
на ме ри ла (ета ло ни), ком па ра то ри. Ме ри ла за ме ре ње и кон тро лу 
угло ва, алат ни ми кро скоп, про фил ни про јек тор, ме ре ње и кон тро
ла од сту па ња од ге о ме триј ског об ли ка, ме ре ње и кон тро ла угло ва и 
ко ну са, ме ре ње и кон тро ла хра па во сти. Чу ва ње и одр жа ва ње мер
них и кон трол них ала та.

4. СТРУ ГАР СКИ НО ЖЕ ВИ И ОШТРЕ ЊЕ (14)

Вр сте, ка рак те ри сти ке и озна ке стру гар ских но же ва по 
SRPSу. Ма те ри јал за из ра ду но же ва. Из бор но жа у за ви сно сти од 
вр ста опе ра ци је. Угло ви оштри це но жа. Од ре ђи ва ње угло ва у за
ви сно сти од вр сте ма те ри ја ла, обрат ка и вр сте об ра де. Оштре ње 
но же ва.

5. ПО МОЋ НИ ПРИ БО РИ (8)

Са мо цен три ра ју ћи сте за чи обрат ка, по зи ци о ни ра ње по мо ћу 
ши ља ка, по крет не и не по крет не ли не те, сте за чи у об ли ку обрт них 
пло ча, ела стич ни сте за чи обрат ка.

6. ОБ РА ДА ЦИ ЛИН ДРИЧ НИХ И СТЕ ПЕ НА СТИХ  
ПО ВР ШИ НА (8)

Сред ства за хла ђе ње и до вод сред ста ва за хла ђе ње у зо ну ре
за ња.

Основ ни еле мен ти ре жи ма ра да при стру га њу (v, s, n, tg). 
Про ра чун и из бор основ них еле ме на та при стру га њу ци лин дрич
них и сте пе на стих по вр ши на. Ме ре ње и кон тро ла.

7. ОБ РА ДА КО НУ СНИХ ПО ВР ШИ НА (8)

Ме то де стру га ња ко ну сних по вр ши на: за кре та њем ма лог уз
ду жног кли за ча; по ме ра њем ко њи ћа из осе рад ног вре те на стру га. 
Из бор ши ља ка за об ра ду ко ну са из ми ца њем ко њи ћа.

8. БУ ШЕ ЊЕ И ЗА БУ ШИ ВА ЊЕ (7)

По сту пак бу ше ња на стру гу. Оштре ње спи рал них бур ги ја. 
Вр сте за бу ши ва ча и сре ди шњих гне зда. Из бор за бу ши ва ча.

9. ОБ РА ДА УНУ ТРА ШЊИХ ПО ВР ШИ НА (7)

По ступ ци уну тра шње об ра де. На чин сте за ња обрат ка. Пра
вил но по ста вља ње но жа за об ра ду не про ла зних отво ра. Стру га ње 
уну тра шњег ко ну са. Оштре ње и на ме шта ње но жа за усе ца ње уну
тра шњих жле бо ва. По сту пак ме ре ња жле бо ва, отво ра и ру па.

III РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 96 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УПО ЗНА ВА ЊЕ ТЕХ НО ЛО ШКЕ ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈЕ (20)

Уло га тех но ло шке до ку мен та ци је у про це су про из вод ње и 
ње на на ме на. Тех но ло шка до ку мен та ци ја: опе ра ци о ни лист, ин
струк ци о ни лист, рад ни на лог, рад на ли ста, тре бо ва ње, про прат ни
ца, от прем ни ца, на руџ бе ни ца, из ве штај кон тро ле и знач ка ма те ри
ја ла. При ме ри раз ра де тех но ло шког по ступ ка при спо ља шњем и 
уну тра шњем стру га њу.

2. УПУ ШТА ЊЕ И РАЗ ВР ТА ЊЕ (10)

Вр сте упу шта ча. Ци цин дрич но и ко нич но упу шта ње. Вр ста 
раз вр та ча, до да ци за раз вр та ње. По сту пак раз вр та ња ма шин ским 
раз вр та чи ма.

3. НА РЕЦ КИ ВА ЊЕ НА СТРУ ГУ (2)

Вр сте на рец ки ва ња и ала ти. По сту пак на рец ки ва ња и алат ки. 
По сту пак на рец ки ва ња на уни вер зал ном стру гу.

4. ОБ РА ДА КУ ГЛЕ НА УНИ ВЕР ЗАЛ НОМ СТРУ ГУ (3)

По сту пак из ра де ку гле руч но по мо ћу по себ ног при бо ра.

5. ОБ РА ДА КО НУ СНИХ ПО ВР ШИ НА (7)

Уре ђа ји за ко пи ра ње и об ра да ко ну сних по вр ши на ко пи ра
њем. Об ра да кра ћих ко ну са усе ца њем. Ме ре ње и кон тро ла ко ну са.

6. ИЗ РА ДА НА ВО ЈА НА СТРУ ГУ (12)

Из ра да на во ја на стру гу по мо ћу ре зни ка и на ре зни це.
Из ра да тра пе зног и ме трич ног на во ја но жем. Из ра да на во ја 

са два и ви ше по че та ка.

7. ОБ РА ДА ЕКС ЦЕН ТА РА НА СТРУ ГУ (12)

Од ре ђи ва ње ве ли чи не под ме та ча за тре ћу че љуст при об ра ди 
екс цен тра. По сту пак урав но те же ња обрат ка при об ра ди на план
ској пло чи. Об ра да екс цен трич них обра да ка при чвр шће них на 
план ској пло чи са ви ше зах те ва. На чин кон тро ле екс цен тра.

8. ОБ РА ДА ПРИ МЕ НОМ ЛИ НЕ ТЕ (6)

Стру га ње у ста бил ној ли не ти: уз ду жна и че о на об ра да, усе ца
ње и оста ле об ра де у ли не ти.



9. ОБ РА ДА НА ПЛАН СКОЈ ПЛО ЧИ (4)

Стру га ње обрат ка у план ској пло чи: на чин при хва та ња, при
чвр шћи ва ње и цен три ра ње обрат ка. Из бор ре зног, мер ног и кон
трол ног ала та. Ме ре ње и кон тро ли са ње.

10. ОБ РА ДА НА РЕ ВОЛ ВЕР СТРУ ГУ (6)

При пре ма ре вол вер стру га за рад и прин цип ра да на ње му.

11. НУ АЛАТ НЕ МА ШИ НЕ (14)

По де ла НУ ма ши на. НУ стру го ви. Еко ном ска оправ да ност 
при ме не. Про цес об ра де на НУ стру го ви ма. Про гра ми ра ње НУ 
стру го ва. Да ље пер спек ти ве НУ алат них ма ши на.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ прак тич не на ста ве је сти ца ње зна ња, рад них ве шти на 
и на ви ка по треб них за оба вља ње по сло ва и са мо ста лан из вр ши
лач ки рад у окви ру обра зов ног про фи ла и оспо со бља ва ње за бр зо 
укљу чи ва ње у про цес кон крет не про из вод не тех но ло ги је.

Задаци прак тич не на ста ве су:
– овла да ва ње тех но ло шким по ступ ци ма стру га ња, ру ко ва њем 

стру го ви ма, њи хо вим по де ша ва њем и одр жа ва њем;
– оспо со бља ва ње за пра вил ну упо тре бу стру гар ског ала та и 

при бо ра, ра ци о нал но и еко но мич но ко ри шће ње сред ста ва за рад уз 
са гле да ва ње њи хо ве ма те ри јал не вред но сти и ве ка тра ја ња;

– при ме на зна ња о пра вил ном из бо ру ма те ри ја ла за из ра ду 
про из во да и оспо со бља ва ње за ње го во ра ци о нал но ко ри шће ње и 
сма ње ње от па да;

– сти ца ње прак тич них зна ња и уме ња у ме ре њу и кон тро ли
са њу де ло ва у про це су ра да и оства ри ва њу ква ли те та про из во да;

– сти ца ње зна ња и на ви ка за пра вил но ко ри шће ње сред ста ва 
за шти те на ра ду.

II РАЗРЕД 
(12 ча со ва не дељ но, 444 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (2)

Упо зна ва ње про гра ма, струч не ли те ра ту ре и зах те ва рад ног 
под руч ја ме та ло стру га ра. Упо зна ва ње ме та ло стру гар ске ра ди о
ни це и рад них ме ста. За ду жи ва ње ма ши ном, ала том и при бо ром. 
Рад на и тех но ло шка ди сци пли на. Упо зна ва ње ме ра и сред ста ва за
шти те на ра ду. Чи шће ње и одр жа ва ње рад ног ме ста. Пра вил ник о 
кућ ном ре ду.

2. УПО ЗНА ВА ЊЕ СТРУ ГА (18)

Упо зна ва ње де ло ва стру га. По ста вља ње, цен три ра ње и сте
за ње обрат ка. Ру ко ва ње ко ман да ма. По ста вља ње но жа у др жач и 
по де ша ва ње. Руч но и ме ха нич ко по ме ра ње но са ча ала та, про ме на 
бро је ва обр та ја и сме ра обр та ња. Очи та ва ње ве ли чи не по ме ра ња 
на мер ном до бо шу.

3. ЦИ ЛИН ДРИЧ НО И ЧЕ О НО СТРУ ГА ЊЕ (54)

При пре ма ма ши не. По ста вља ње, сте за ње и цен три ра ње 
обрат ка. Уз ду жно ци лин дрич но – спољ но и че о но стру га ње при ме
ном мер ног и кон трол ног ала та.

4. СТЕ ПЕ НА СТО СТРУ ГА ЊЕ И УСЕ ЦА ЊЕ ЖЛЕ БО ВА (112)

Стру га ње сте пе на стих обра да ка ши ља стим но жем и но жем за 
усе ца ње под углом од 90°. Оштре ње но жа за уз ду жно стру га ње и 
усе ца ње. Усе ца ње жле бо ва раз ли чи тих об ли ка. Ме ре ње по мич ним 
ме ри лом и ду би но ме тром.

5. ОБ РА ДА КО НУ СА (24)

При пре ма стру га, уре ђа ја и ала та за из ра ду ко ну са. Стру га ње 
ко ну са за о кре та њем ма лог кли за ча, из ми ца њем ко њи ћа и при ме
ном ко пир ног уре ђа ја. Кон тро ла ко ну са кон трол ни ком, угло ме ром 
и ша бло ном.

6. БУ ШЕ ЊЕ И ЗА БУ ШИ ВА ЊЕ (48)

При пре ма стру га, уре ђа ја и ала та за бу ше ње, за бу ши ва ње и 
упу шта ње. Бу ше ње ру па спи рал ним бур ги ја ма са ци лин дрич ном 
ко нич ном др шком. За бу ши ва ње сре ди шних гне зда. Ци лин дрич но 
и ко ну сно упу шта ње.

7. ИЗ РА ДА РУ ПА (48)

Стру га ње про ла зних ру па. Усе ца ње уну тра шњих жле бо ва, ме
ре ње и кон тро ла. По ста вља ње и цен три ра ње но жа и стру га ње сле пих 
ру па. По сту пак цен три ра ња пред ме та не пра вил ног об ли ка. Стру га ње 
ру па пре ма че пу то ле ран ци је (0,1–0,2 mm). Стру га ње ко ну сних ру па. 
Усе ца ње уну тра шњих жле бо ва ра зних про фи ла, ме ре ње и кон тро ла. 
(Стру га ње сле пих ру па). Стру га ње екс цен трич них ру па.

8. СТРУ ГА ЊЕ ИЗ МЕ ЂУ ШИ ЉА КА (24)

Стру га ње рад ног пред ме та из ме ћу ши ља ка уз по де ша ва ње 
ци лин дрич ност.

9. ИЗ РА ДА КУ ГЛЕ (24)

Об ра да за о бље ња (ку гле) сло бод но руч ним по ме ра њем су
пор та (де мон стра ци ја кре та ња ру ку).

10. ИЗ РА ДА НА ВО ЈА (66)

Ре за ње на во ја на ре зни ца ма и уре зни ца ма пра вил ним во ђе
њем. Ре за ње на во ја на стру гу но жем са и без из ла зног жле ба за 
нож. Ме ре ње и кон тро ли са ње.

11. РАД СА ПЛАН СКОМ ПЛО ЧОМ (24)

По ста вља ње план ске пло че. По зи ци о ни ра ње и при чвр шће ње 
рад ног пред ме та при ме ном игле и ком па ра те ра са стал ком. Об ра да 
раз ли чи тих пред ме та не пра вил ног ге о ме триј ског об ли ка.

III РАЗРЕД 
(14 ча со ва не дељ но, 448 го ди шње + 60 ча со ва у бло ку)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УПУ ШТА ЊЕ И РАЗ ВР ТА ЊЕ (35)

Ци лин дрич но и ко нич но упу шта ње. Раз вр та ње ма шин ским 
раз вр та чи ма. Оштре ње бур ги ја и бу ше ње пред ме та.

2. НА РЕЦ КИ ВА ЊЕ (6)

При ме ра по ступ ка на рец ки ва ња. Упо тре ба ала та за на рец ки
ва ње. Из бор ре жи ма ра да.

3. УЗ ДУ ЖНО ЧЕ О НО СТРУ ГА ЊЕ (55)

Из бор основ них еле ме на та ре жи ма ра да. При пре ма ма ши не. Уз
ду жно спољ но и че о но стру га ње при ме ном мер ног и кон трол ног ала та.

4. ОБ РА ДА СТЕ ПЕ НА СТИХ РАД НИХ ПРЕД МЕ ТА (92)

Из бор основ них еле ме на та ре жи ма ра да. Стру га ње сте пе на
стих рад них пред ме та ши ља стим но жем и но жем за усе ца ње (гру
бо и фи но) стру га ње.

5. ОБ РА ДА ОТВО РА (84)

Об ра да про ла зних и сте пе на стих отво ра. Об ра да ко ну сних 
отво ра. Усе ца ње уну тра шњих жле бо ва, ме ре ње и кон тро ла. Стру
га ње сле пих ру па – при ме ром од го ва ра ју ћег ала та (ду би но ме ри).



6. ОБ РА ДА КО НУ СА (45)

Стру га ње ко ну са по мо ћу ма лог кли за ча. Кон тро ла ко ну са по
мо ћу угло ме ра, кон трол ни ка и ша бло на. Стру га ње ко ну са сми ца
њем ко њи ћа.

7. ИЗ РА ДА НА ВО ЈА (45) 

Из ра да тра пе зног и ме трич ког на во ја но жем. Из ра да на во ја са 
два и ви ше по че та ка. Ме ре ње и кон тро ли са ње ко ра ка че шљем за 
на вој и сред њег преч ни ка уз при ме ну ми кро ме тра, или при ме ном 
кон трол ни ка за на вој.

8. УПО ТРЕ БА ЛИ НЕ ТЕ (28)

Стру га ње у ста бил ној ли не ти спо ља шња и уну тра шња уз ду
жна об ра да и об ра да че о них по вр ши на.

Стру га ње вит ких обра да ка при ме ном шиљ ка и по крет не ли
не те.

9. ОБ РА ДА НА ПЛАН СКОЈ ПЛО ЧИ (20)

По сту пак урав но те же ња обрат ка при об ра ди на план ској пло
чи. Об ра да екс цен трич них обра да ка са ви ше за хва та. Кон тро ла 
екс цен тра по мо ћу ком па ра те ра и по мич ног ме ри ла.

10. ЦЕН ТРИ РА ЊЕ ОБРАТ КА (28)

Цен три ра ње обрат ка по мо ћу шиљ ка, игле и ком па ра тер са та, 
при чвр шћи ва ње по мо ћу не за ви сно по мер љи вих че љу сти или по
мо ћу сте зних ша па са за врт њи ма, при ме на од го ва ра ју ћих мер них, 
ре зних и кон трол них ала та.

11. ПО СТА ВЉА ЊЕ РЕ ЗНИХ АЛА ТА (10)

По ста вља ње ре зних ала та (у од го ва ра ју ћу гла ву) по ре до сле
ду об рад них опе ра ци ја.

12. НА СТА ВА У БЛО КУ (60)

Рад на раз ли чи тим вр ста ма стру гар ске об ра де у окви ру те ку
ће тех но ло ги је пред у зе ћа.

Образовни профил: МЕ ТА ЛО ГЛО ДАЧ

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та тех но ло ги ја обра зов ног про фи ла је 
сти ца ње струч но те о риј ских зна ња по треб них за успе шно схва
та ње тех но ло шког про це са и тех но ло шких за ко ни то сти при мен
љи вих у не по сред ном из вр ши лач ком ра ду у до ме ну обра зов ног 
про фи ла ме та ло гло дач. Она пред ста вља ју пред у слов за бо ље раз
у ме ва ње и осми шље ност прак тич ног ра да и успе шни је сти ца ње 
рад не оспо со бље но сти уче ни ка.

Задаци на ста ве пред ме та тех но ло ги ја обра зов ног про фи ла су:
– сти ца ње зна ња о кон струк ци о ним ка рак те ри сти ка ма гло да

ли ца њи хо вој функ ци ји и те о риј ским осно ва ма об ра де, кла сич ној 
и са вре ме ној гло дач кој об ра ди;

– сти ца ње зна ња о кон струк ци о ним и ге о ме триј ским ка рак
ге ри сти ка ма ала та за гло да ње, ње го вом по ста вља њу, цен три ра њу 
и сте за њу;

– про ши ри ва ње и сти ца ње зна ња о зна ча ју ме ре ња и кон тро
ли са ња, мер ним и кон трол ним ала ти ма, о по тре би и на чи ну пра ће
ња и утвр ђи ва њу ква ли те та об ра де;

– сти ца ње зна ња и оспо со бља ва ње за са мо стал но ко ри шће
ње тех нич ке до ку мен та ци је, за из бор оп ти мал ног ре жи ма об ра де, 
при ме ну стан дар да и спе ци јал них ала та.

II РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
1. УВОД (1) 

До мен по сло ва и за да та ка у окви ру обра зов ног про фи ла. Зна
чај и пер спек ти ве тех нич котех но ло шког раз во ја сред ста ва ра да.

2. ГЛО ДА ЛИ ЦЕ И ОСНОВ НИ ПРИН ЦИ ПИ ГЛО ДА ЊА (6)

Основ ни прин ци пи об ра де гло да њем и фак то ри ре жи ма об
ра де. Вр сте гло да ли ца и њи хо ве ка рак те ри сти ке. Уни вер зал на гло
да ли ца. Кон струк ци о не ка рак те ри сти ке, основ ни де ло ви и њи хо ва 
функ ци ја. До дат ни уре ђа ји.

3. МЕ РЕ ЊЕ И КОН ТРО ЛИ СА ЊЕ (14)

Ми кро ме три, гра нич на ме ри ла за осо ви не и ру пе (ра чве и че
по ви), гра нич на ме ри ла за на вој и ко нус, план па ра лел на гра нич
на ме ри ла (ета ло ни), ком па ра то ри. Ме ри ла за ме ре ње и кон тро лу 
угло ва, алат ни ми кро скоп, про фил ни про јек тор, ме ре ње и кон тро
ла од сту па ња од ге о ме триј ског об ли ка, ме ре ње и кон тро ла угло ва и 
ко ну са, ме ре ње и кон тро ла хра па во сти. Чу ва ње и одр жа ва ње мер
них и кон трол них ала та.

4. АЛА ТИ ЗА ГЛО ДА ЊЕ (16)

Вр сте и по де ла гло да ла пре ма по ступ ку из ра де, на чи ну сте за
ња и об ли ку. Ма те ри јал за из ра ду гло да ла. Са мо ста лан из бор гло
да ла пре ма зах те ви ма обрат ка. Ви зу ел на оце на ис прав но сти гло да
ла. По сту пак оштре ња гло да ла. Хла ђе ње гло да ла.

5. ОБ РА ДА РАВ НИХ ПО ВР ШИ НА (8)

Про у ча ва ње цр те жа, кон тро ли са ње ме ра при прем ка и од ре
ђи ва ње ба зних по вр ши на. Ме то де по ста вља ња и сте за ња обрат ка и 
ре зног ала та. Об ра да че лом и оби мом гло да ла. Об ра да че о новаљ
ка стим гло да ли ма и ре зним гла ва ма с про мен љи вим зу би ма.

6. ОБ РА ДА ПОД УГЛОМ (11)

Гло да ње јед но став ним и дво стра ним уга о ним гло да ли ца ма. 
Гло да ње за о кре та њем обрат ка ди рект но на рад ном сто лу, за о кре
та њем рад ног сто ла, сте зног ала та, окрет них сте га, спе ци јал них 
ала та, по де о ног апа ра та и из ми ца њем сто ла. Од ре ђи ва ње угла гло
да ња код рав них и окру глих обра да ка. По ста вља ње и цен три ра ње 
обрат ка при ме ном угло ме ра, ком па ра то ра и за о кре та њем по де о ног 
апа ра та. Из ра да при зма тич них кли за ча и во ђи ца у об ли ку ла сти ног 
ре па (кон тро ла пре ко ваљ чи ћа). Гло да ње груд не по вр ши не гло да ла 
са јед но стра ним и дво стра ним уга о ним гло да лом. Об ра да по вр ши
на са ви ше раз ли чи тих угло ва.

7. ПО ДЕ О НИ АПА РАТ (18)

Вр сте, на чин ра да и при ме на по де о них апа ра та. По ста вља
ње и цен три ра ње по де о ног апа ра та. Гло да ње при ме ном ди рект ног 
де ље ња. Про ра чун јед но стру ке по де ле. Про ра чун ди фе рен ци јал не 
по де ле. По сту пак по де ша ва ња по де о ног апа ра та и зуп ча ни ка за ди
фе рен ци јал ну по де лу. Пра вил но ру ко ва ње и от кла ња ње мо гу ћих 
гре ша ка при ли ком из во ђе ња по де ле. Гло да ње обра да ка при ме ном 
по де о ног апа ра та.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 96 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УПО ЗНА ВА ЊЕ ТЕХ НО ЛО ШКЕ ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈЕ (25)

Уло га тех но ло шке до ку мен та ци је у про це су про из вод ње и 
ње на на ме на. Тех но ло шка до ку мен та ци ја: опе ра ци о ни лист, ин
струк тив ни лист, рад ни на лог, рад на ли ста, тре бо ва ње, про прат
ни ца, пре дат ни ца, от прем ни ца, на руџ бе ни ца, из ве штај кон тро ле и 
знач ка ма те ри ја ла.



2. ОБ РА ДА ОТВО РА НА ГЛО ДА ЛИ ЦИ (6)

Оп шти пој мо ви бу ше ња на гло да ли ци. По ступ ци бу ше ња на 
гло да ли ци. При пре ма и по ста вља ње ала та и обрат ка, бу ше ње и за
бу ши ва ње. Бу ше ње не то ле ри са них и то ле ри са них отво ра. Бу ше ње 
и упу шта ње отво ра под углом. Из ра да отво ра са екс цен тар гла вом. 
Исе ца ње отво ра код та њих обра да ка (ли мо ва). Из бор ре жи ма об ра
де код бу ше ња.

3. ИЗ РА ДА ЖЛЕ БО ВА (12)

Вр сте и об ли ци жле бо ва. По ста вља ње и цен три ра ње обрат ка 
(од стра њи ва ње ра ди јал них и ак си јал них уда ра). Из бор ре зног ала
та за жле бо ве. Из ра да спољ них и уну тра шњих жле бо ва на рав ном и 
окру глом обрат ку. Из ра да уну тра шњих жле бо ва за клин. Из ра да жле
бо ва на вра ти лу про фил ним гло да лом и ком би на ци јом пло ча стих и 
те сте ра стих гло да ла на уни вер зал ној хо ри зон тал ној гло да ли ци. Из
ра да раз ли чи тих жле бо ва са вре те на стим и пло ча стим гло да ли ма.

4. ИЗ РА ДА ЗА ВОЈ НИХ ЖЛЕ БО ВА (12)

Про ра чун про мен љи вих ве ли чи на за вој ни це. При пре ма гло
да ли це и по де о ног апа ра та за гло да ње за вој ни це. Из бор ре жи ма 
об ра де. Из ра да за вој ни це са јед ним или ви ше по че та ка, са ко ту ра
стим, леп ти ра стим и дру гим гло да ли ма.

5. ИЗ РА ДА ОЗУ БЉЕ ЊА (14)

При пре ма за из ра ду ци лин дрич них зуп ча ни ка са пра вим зу
би ма на уни вер зал ној хо ри зон тал ној гло да ли ци. Из бор мо ду ла и 
гло да ла (пло ча сто, мо дул но гло да ло). По сту пак цен три ра ња обрат
ка и до во ђе ње осе обрат ка у осу ре зног ала та. Из ра да лан ча ни ка и 
зуп ча сте ле тве. Из ра да зуп ча ни ка са ко сим и за вој ним зу би ма.

Озу бље ње ко нич них зуп ча ни ка са пра вим зу би ма. Из ра да пу
жа, пу жног точ ка и кан џа стих спој ки. Из ра да на во ја, Ар хи ме до ве 
спи ра ле и бре га сте пло че на уни вер зал ној хо ри зон тал ној гло да ли
ци. По сту пак по ста вља ња про мен љи вих зуп ча ни ка и гло да ла. Ре
жи ми об ра де.

6. ИЗ РА ДА ДЕ ЛО ВА СА ВИ ШЕ ОПЕ РА ЦИ ЈА (8)

Из бор сте зног, ре зног и мер ног ала та, ре жи ма об ра де и ба
зних по вр ши на. Из ра да ма шин ских де ло ва са две и ви ше опе ра ци
ја. Из ра да при хват них ала та за стру га ње, гло да ње, бу ше ње, ли ве ње 
и ала та за об ра ду де фор ма ци јом. Из ра да ре зних ала та.

7. СЛОГ ГЛО ДА ЛА (7)

По ста вља ње сло га гло да ла на ду гач ки трн за то ле ри са не ме
ре. По ста вља ње сте зног ала та и обрат ка. Об ра да ви ше по вр ши на 
са јед ним или ви ше про ла за.

8. НУ АЛАТ НЕ МА ШИ НЕ (12)

По де ла НУ ма ши на. НУ гло да ли це. Тех ноеко ном ска оправ
да ност при ме не. Про цес об ра де на НУ гло да ли ци. Про гра ми ра ње 
НУ гло да ли ца. Пер спек ти ве НУ алат них ма ши на.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ прак тич не на ста ве је сти ца ње зна ња, рад них ве шти на 
и на ви ка по треб них за оба вља ње по сло ва и са мо ста лан из вр ши
лач ки рад у окви ру обра зов ног про фи ла и оспо со бља ва ње за бр зо 
укљу чи ва ње у про цес кон крет не про из вод не тех но ло ги је.

Задаци прак тич не на ста ве су:
– овла да ва ње тех но ло шким по ступ ци ма гло да ња, ру ко ва њем 

гло да ли ца ма, њи хо вим по де ша ва њем и одр жа ва њем;
– оспо со бља ва ње за пра вил ну упо тре бу гло дач ког ала та и 

при бо ра, ра ци о нал но и еко но мич но ко ри шће ње сред ста ва за рад уз 
са гле да ва ње њи хо ве ма те ри јал не вред но сти и ве ка тра ја ња;

– при ме на зна ња о пра вил ном из бо ру ма те ри јал за из ра ду 
про из во да и оспо со бља ва ње за ње го во ра ци о нал но ко ри шће ње и 
сма ње ње от па да;

– сти ца ње прак тич них зна ња и уме ња у ме ре њу и кон тро ли
са њу де ло ва у про це су ра да и оства ри ва њу ква ли те та про из во да;

– сти ца ње зна ња и на ви ка за пра вил но ко ри шће ње сред ста ва 
за шти те на ра ду.

II РАЗРЕД 
(12 ча со ва не дељ но, 444 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (2)

Упо зна ва ње про гра ма, струч не ли те ра ту ре и зах те ва рад ног 
под руч ја ме та ло гло да ча. Упо зна ва ње ме та ло гло дач ке ра ди о ни це и 
рад них ме ста. За ду жи ва ње ма ши ном, ала том и при бо ром. Рад на и 
тех но ло шка ди сци пли на. Упо зна ва ње ме ра и сред ста ва за шти те на 
ра ду. Чи шће ње и одр жа ва ње рад ног ме ста. Пра вил ник о кућ ном ре ду.

2. УПО ЗНА ВА ЊЕ ГЛО ДА ЛИ ЦЕ (18)

Упо зна ва ње де ло ва гло да ли це. По ста вља ње, цен три ра ње и 
сте за ње обрат ка. Ру ко ва ње ко ман да ма. По ста вља ње но жа у др жач 
и по де ша ва ње. Руч но и ме ха нич ко по ме ра ње рад ног сто ла, про ме на 
бро је ва обр та ја и по ма ка. Исто смер но и су прот но смер но гло да ње.

3. АЛА ТИ ЗА ГЛО ДА ЊЕ (24)

При пре ма ње и по ста вља ње сте зног и ре зног ала та на гло да
ли ци (цен три ра ње обрат ка и уре ђа ја). Из бор ре жи ма гло да ња и 
гло да ње у за ви сно сти од ма те ри ја ла обрат ка и ре зног ала та.

Са мо ста лан из бор ала та пре ма зах те ви ма обрат ка. Ви зу ел на 
оце на ис прав но сти ре зног ала та.

4. ОБ РА ДА РАВ НИХ ПО ВР ШИ НА (90)

Об ра да рав них по вр ши на кљу на стим, че о новаљ ка стим и 
дру гим гло да ли ма. Фи но ћа ква ли те та об ра де.

По ста вља ње обрат ка на на чин ко ји од ре ђу је ис прав ност и па
ра лел ност об ра ђе не по вр ши не.

Ука зи ва ње на гре шке и њи хо во от кла ња ње.

5. ГЛО ДА ЊЕ ПОД УГЛОМ (30)

Гло да ње под углом за о кре та њем обрат ка (по ста вља ње и рад), 
за о кре та њем рад ног сто ла или не по сред но по ста вља ње обрат ка на 
сто гло да ли це.

Гло да ње под углом за о кре та њем вер ти кал не гла ве (по ста вља
ње и рад). Гло да ње уга о ним гло да ли ма.

6. ОСТА ЛИ РА ДО ВИ НА ГЛО ДА ЛИ ЦИ (55)

Од се ца ње, про се ца ње и усе ца ње са те сте ра стим и дру гим 
гло да ли ма.

Из бор и по ста вља ње ала та за бу ше ње отво ра у за ви сно сти од 
то ле ран ци је.

Бу ше ње спи рал ном бур ги јом. Про ши ри ва ње. Раз вр та ње. Упу
шта ње упу шта чем и леп ти ра стим гло да лом.

Уза стоп но бу ше ње не ко ли ко отво ра не си ме трич но рас по ре ђе
них у рав ни на обрат ку. Бу ше ње под углом.

7. ПО ДЕ О НИ АПА РАТ (55)

По ста вља ње и цен три ра ње по де о ног апа ра та. Гло да ње при
ме ном ди рект ног де ље ња.

Про ра чун, на ме шта ње про сте по де ле и гло да ње. Про ра чун 
ди фе рен ци јал не по де ле, по ста вља ње про мен љи вих зуп ча ни ка и 
гло да ње. Гло да ње мно го у га о них обра да ка при ме ном по де о них апа
ра та.

8. ИЗ РА ДА ЖЛЕ БО ВА (40)

Гло да ње жле бо ва за клин. Гло да ње ,,Т” жле бо ва, при зми и 
жле бо ва на вра ти ли ма. Рен ди са ње жле бо ва на уни вер зал ној гло
да ли ци при ме ном до дат ног уре ђа ја. Гло да ње сег мент них жле бо ва.



9. ИЗ РА ДА ЗУП ЧА НИ КА (80)

Из бор гло да ла за из ра ду зуп ча ни ка од ре ђе ног мо де ла и од ре
ђе ног бро ја зу ба. По ста вља ње, цен три ра ње и гло да ње ци лин дрич
ног зуп ча ни ка са пра вим зу би ма. Гло да ње зуп ча сте ле тве и спој ни
це. Гло да ње лан ча ни ка.

10. ГЛО ДА ЊЕ ЗА ВОЈ НИ ЦА (50)

При пре ма ње гло да ли це за гло да ње за вој ни це. Гло да ње за вој
ни це са мо дул ним и леп ти ра стим гло да ли ма.

III РАЗРЕД 
(14 ча со ва не дељ но, 448 ча со ва го ди шње + 60 ча со ва у бло ку)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. ПРИ ПРЕМ НИ РА ДО ВИ НА ХО РИ ЗОН ТАЛ НОЈ  
И ВЕР ТИ КАЛ НОЈ ГЛО ДА ЛИ ЦИ (20)

При пре ма ма ши не (по ста вља ње обрат ка и до дат них уре ђа
ја). Из бор и на чин по ста вља ња ре зног ала та. Про ве ра ра ди јал ног и 
ак си јал ног од сту па ња (уга о ност). Из бор тех но ло шке ба зе за ви ше 
опе ра ци ја пре ма ра ди о нич ком цр те жу.

2. ОБ РА ДА РАВ НИХ ПО ВР ШИ НА (70)

Рав но гло да ње ваљ ка стим, че о новаљ ка стим гло да ли ма и ра
зним гла ва ма са про мен љи вим зу би ма. Раз ра да тех нич ке до ку мен
та ци је об ра ђи ва ње ре жи ма и ре до сле да об ра де.

3. РАД ПО ДЕ О НИМ АПА РА ТОМ (10)

Про ра чун ди фе рен ци јал не по де ле. По сту пак по де ша ва ња 
по де о ног апа ра та и зуп ча ни ка за ди фе рен ци јал ну по де лу. Из ра да 
обрат ка на ко јем ће се при ме њи ва ти ди фе рен ци јал на по де ла.

4. ОБ РА ДА ПО ВР ШИ НА ПОД УГЛОМ (40)

По ста вља ње и цен три ра ње сте зног ала та. Из бор ре жи ма об
ра де. Из ра де при зма тич них кли за ча и во ђи ца у об ли ку ла сти ног 
ре па (кон тро ла пре ко ваљ чи ћа). Гло да ње груд не по вр ши не гло да
ла са јед но стра ним и дво стра ним уга о ним гло да лом, из бор ре жи ма 
и по ступ ка об ра де. Об ра да по вр ши на са ви ше раз ли чи тих угло ва, 
из бор ре жи ма и по ступ ка об ра де.

5. ОБ РА ДА ОТВО РА НА ГЛО ДА ЛИ ЦИ (43)

По ступ ци бу ше ња на гло да ли ци. Ре до след упо тре бе руч ног ала
та за бу ше ње уже то ле ри са них отво ра. По ста вља ње и при пре ма рад
ног обрат ка и ала та. Из ра да отво ра ма њих и ве ћих ди мен зи ја са про
ла зом и без про ла за. Бу ше ње и упу шта ње отво ра под углом. Из ра да 
отво ра са ек цен тар гла вом. Исе ца ње отво ра код та њих обра да ка (ли
мо ва). Из бор ре жи ма об ра де при бу ше њу. Ме ре ње и кон тро ла отво ра.

6. ИЗ РА ДА ЖЛЕ БО ВА (55)

Из бор сте зног, ре зног, мер ног ала та и ре жи ма об ра де. Из ра
да пра вих и за вој них жле бо ва на вра ти лу про фил ним гло да лом и 
ком би на ци јом пло ча стих те сте ра стих гло да ла на уни вер зал ној хо
ри зон тал ној гло да ли ци. Из ра да раз ли чи тих жле бо ва вре те на стим 
и пло ча стим гло да ли ма. Из ра да уну тра шњих жле бо ва. Ме ре ње и 
кон тро ла жле бо ва.

7. ГЛО ДА ЊЕ СТРУ ГАР СКИХ НО ЖЕ ВА (50)

По ста вља ње сте ге и вер ти кал не гла ве за гло да ње стру гар ских 
но же ва. Гло да ње жле бо ва на стру гар ским но же ви ма за твр де пло
чи це. Гло да ње и под гло да ва ње пло ча стих гло да ла са пра вим зу би
ма. Гло да ње леп ти ра стих гло да ла и уре зи ма.

8. ИЗ РА ДА АЛА ТА (20)

Из бор и по сту пак по ста вља ња гло да ла. Из бор ре жи ма и по
ступ ка об ра де. Из ра да ра зних де ло ва сте зних ала та и при бо ра. Ме
ре ње и кон тро ла из ра ђе них де ло ва.

9. ИЗ РА ДА ОЗУ БЉЕ ЊА (60)

Од ре ђи ва ње основ них еле ме на та. По сту пак озу бље ња ци лин
дрич них зуп ча ни ка са пра вим, ко сим и за вој ним зу би ма. Озу бље
ње ко ну сних зуп ча ни ка са пра вим зу би ма. Из ра да пу жа, пу жног 
точ ка, лан ча ни ка, зуп ча сте ле тве и кан џа стих спој ки. Про ра чу ни и 
из ра да на во ја, Ар хи ме до ве спи ра ле и бре га сте пло че на уни вер зал
ној хо ри зон тал ној гло да ли ци. По сту пак по ста вља ња про мен љи вих 
зуп ча ни ка. Из бор ре жи ма об ра де при озу бље њу. Ме ре ње и кон тро
ла озу бље ња (ме ра пре ко зу ба).

10. РАД НА АЛАТ НОЈ ГЛО ДА ЛИ ЦИ (80)

Из ра да ма ње сло же них за да та ка за об ра ду де фор ма ци јом, ли
ве њем и пре се ца њем. Из ра да ма шин ских де ло ва код ко јих се мо же 
при ме ни ти ви ше гло да лач ких опе ра ци ја. Ме ре ње и кон тро ла из ра
ђе них ала та и ма шин ских де ло ва.

11. НА СТА ВА У БЛО КУ (60)

Рад на раз ли чи тим вр ста ма гло дач ке об ра де у усло ви ма те ку
ће тех но ло ги је пред у зе ћа.

Образовни профил: МЕ ТА ЛО БРУ САЧ

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та тех но ло ги ја обра зов ног про фи ла је 
сти ца ње струч но те о риј ских зна ња по треб них за успе шно схва та ње 
тех но ло шког про це са и тех но ло шких за ко ни то сти при мен љи вих 
у не по сред ном из вр ши лач ком ра ду у до ме ну обра зов ног про фи ла 
ме та ло бру сач. Она пред ста вља ју пред у слов за бо ље раз у ме ва ње и 
осми шље ност прак тич ног ра да и успе шни је сти ца ње рад не оспо
со бље но сти уче ни ка.

Задаци на ста ве пред ме та тех но ло ги ја обра зов ног про фи ла су:
– сти ца ње зна ња о кон струк ци о ним ка рак те ри сти ка ма бру си

ли ца, њи хо вој функ ци ји и те о риј ским осно ва ма об ра де, кла сич ној 
и са вре ме ној бру сач кој об ра ди;

– сти ца ње зна ња о кон струк ци о ним и ге о ме триј ским ка рак те
ри сти ка ма ала та за бру ше ње, ње го вом по ста вља њу, цен три ра њу и 
сте за њу;

– про ши ри ва ње и сти ца ње зна ња о зна ча ју ме ре ња и кон тро
ли са ња, мер ним и кон трол ним ала ти ма, о по тре би и на чи ну пра ће
ња и утвр ђи ва ња ква ли те та об ра де;

– сти ца ње зна ња и оспо со бља ва ње за са мо стал но ко ри шће
ње тех нич ке до ку мен та ци је, за из бор оп ти мал ног ре жи ма об ра де, 
при ме ну стан дар да и спе ци јал них ала та.

II РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (1)

До мен по сло ва и за да та ка у окви ру обра зов ног про фи ла. Зна
чај и пер спек ти ве тех нич котех но ло шког раз во ја сред ста ва ра да.

2. БРУ СИ ЛИ ЦЕ И ОСНОВ НИ ПРИН ЦИ ПИ БРУ ШЕ ЊА (6)

Основ ни прин ци пи об ра де бру ше њем и фак то ри ре жи ма об
ра де. Вр сте бру си ли ца, њи хо ве ка рак те ри сти ке и опе ра ци је об ра
де бру ше њем пре ма об ли ку по вр ши не ко ја се бру си. Де фи ни ци ја 
глав ног и по моћ ног кре та ња то ци ла и обрат ка при спо ља шњем и 
уну тра шњем окру глом бру ше њу, кре та ња при рав ном бру ше њу 
оби мом и че лом бру са.

3. МЕ РЕ ЊЕ И КОН ТРО ЛИ СА ЊЕ (14)

Ми кро ме три, гра нич на ме ри ла за осо ви не и ру пе (ра чве и че
по ви), гра нич на ме ри ла за на вој и ко нус, план па ра лел на гра нич на 



ме ри ла (ета ло ни), ком па ра то ри. Ме ри ла за ме ре ње и кон тро лу 
угло ва, алат ни ми кро скоп, про фил ни про јек тор, ме ре ње и кон тро
ла од сту па ња од ге о ме триј ског об ли ка, ме ре ње и кон тро ла угло ва и 
ко ну са, ме ре ње и кон тро ла хра па во сти. Чу ва ње и одр жа ва ње мер
них и кон трол них ала та.

4. ГРА ЂА И КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ АЛА ТА ЗА БРУ ШЕ ЊЕ (10)

Вр сте и ка рак те ри сти ке абра зив ног ма те ри ја ла и ве зи ва. При
род ни абра зив ни ма те ри ја ли: ко рунд, кварц и ди ја мант. Ве штач ки 
абра зив ни ма те ри ја ли: елек тро ко рунд, си ли ци јум кар бид, бор кар бид, 
син те тич ки ди ја мант и куб ни ни трид бо ра (ка рак те ри сти ке, са став и 
упо тре ба). Озна ке елек тро ко рун да и си ли ци јум кар би да по стан дар
ду и по до ма ћим про из во ћа чи ма то ци ла. Зна чај ве ли чи не (круп но ће) 
и об ли ка зр на ца абра зи ва. Ве зив ни ма те ри ја ли (ве зи во) то ци ла: ке ра
мич ки, смол ни, ше ла ко ни, маг не зит ни, си ли кат ни, гу ме ни, ме тал ни и 
по себ ни. Ка рак те ри сти ке то ци ла: круп но ћа зр на ца абра зи ва, вр ста ве
зи ва, твр до ћа и струк ту ра то ци ла. Глав ни об ли ци и ди мен зи је. то ци ла. 
Пу на озна ка то ци ла. Из бор то ци ла у за ви сно сти од вр сте опе ра ци је, 
ма те ри ја ла ко ји се бру си и ква ли те та бру ше ња (гру бо, чи сто, фи но).

5. УРАВ НО ТЕ ЖЕ ЊЕ, ПО СТА ВЉА ЊЕ И ПО РАВ НА ВА ЊЕ  
ТО ЦИ ЛА (7)

Де фи ни са ње пој ма урав но те же ња то ци ла и ње гов зна чај. 
Опис ала та и при бо ра за урав но те же ње и по сту пак урав но те же ња 
то ци ла (стал ци, тр но ви, при руб ни це, од ви ја чи и сте за чи то ци ла). 
По ста вља ње ко ту ра стог то ци ла на рад но вре те но бру си ли це и фак
то ри о ко ји ма се мо ра во ди ти ра чу на при по ста вља њу и сте за њу 
то ци ла на глав но вре те но. За шти та то ци ла при бру ше њу (за штит
ни оклоп). По рав на ва ње (оштре ње) то ци ла са ко ту ро ви ма и ваљ ци
ма и шта по ви ма са угра ђе ним ди ја ман ти ма, уре ђа ји за по ста вља
ње и сте за ње шта по ва са ди ја ман том за оштре ње (по рав на ва ње) и 
про фи ли са ње то ци ла при окру глом и рав ном бру ше њу.

6. ПРИ БО РИ ЗА ПО СТА ВЉА ЊЕ И СТЕ ЗА ЊЕ ПРИ ОБ РА ДИ 
БРУ ШЕ ЊЕМ (6)

Елек тро маг нет на сте зна пло ча, маг нет не пло че (сто ло ви), сте
ге (обич не, окрет не, уни вер зал не и сте ге са си ну сним ле њи ром), 
шиљ ци, ср ца сти по вла ка чи (бру сач ко ср це), са мо цен три ра ју ћи сте
за чи (сте зне че љу сне гла ве) тр но ви, ела стич не ча ху ре и ли не те.

7. ИЗ БОР РЕ ЖИ МА БРУ ШЕ ЊА У ЗА ВИ СНО СТИ ОД ВР СТЕ  
И КВА ЛИ ТЕ ТА БРУ ШЕ ЊА И МА ТЕ РИ ЈА ЛА  
КО ЈИ СЕ БРУ СИ (4)

Из бор бр зи не ре за ња, бро ја обр та ја то ци ла, бр зи не обра да ка, 
ко ра ка (по сма ка) ду би не бру ше ња и до да та ка за бру ше ње (из ра чу
на ва ње и та бе лар ни при каз да тих еле ме на та ре жи ма об ра де).

8. СРЕД СТВА ЗА ХЛА ЂЕ ЊЕ ПРИ ОБ РА ДИ БРУ ШЕ ЊЕМ (2)

Са пу ни це, емул зи је, уља за хла ђе ње. На чин из во ђе ња хла ђе
ња при об ра ди бру ше њем.

9. РАВ НО БРУ ШЕ ЊЕ (10)

Вр сте бру си ли ца за рав но бру ше ње (глав ни де ло ви и кре та ња), 
по ста вља ње и сте за ње обрат ка на бру си ли ца ма за рав но бру ше ње 
и по сту пак бру ше ња на бру си ли ца ма за рав но бру ше ње са хо ри
зон тал ним рад ним вре те ном, оби мом ко ту ра стог то ци ла и че лом 
то ци ла, бру ше ње рав них по вр ши на на бру си ли ци са обрт ним рад
ним сто лом, оби мом ко ту ра стог то ци ла, по сту пак дво стра ног рав ног 
бру ше ња че о ним по вр ши на ма сег мент них или пр сте на стих то ци ла. 

10. ОКРУ ГЛО БРУ ШЕ ЊЕ (14)

Вр ста бру си ли ца за окру гло спо ља шње и уну тра шње бру ше
ње (глав ни де ло ви и кре та ња), по ста вља ње и сте за ње обрат ка на 
бру си ли ца ма за окру гло бру ше ње и по сту пак бру ше ња при: спо
ља шњем и уну тра шњем ци лин дрич ном и ко нич ном бру ше њу, по
преч ном (че о ном) спољ ном и уну тра шњем бру ше њу и бру ше њу 
ра ди ју са и про фи ла на јед ној и на ви ше по вр ши на исто вре ме но.

III РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 96 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УПО ЗНА ВА ЊЕ ТЕХ НО ЛО ШКЕ ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈЕ (25)

Уло га тех но ло шке до ку мен та ци је у про це су про из вод ње и 
ње на на ме на. Тех но ло шка до ку мен та ци ја: опе ра ци о ни лист, ин
струк тив ни лист, рад ни на лог, рад на ли ста, тре бо ва ње, про прат
ни ца, пре дат ни ца, от прем ни ца, на руџ бе ни ца из ве штај кон тро ле и 
знач ка ма те ри ја ла.

2. БРУ ШЕ ЊЕ СРЕ ДИ ШЊИХ ГНЕ ЗДА (4)

Вр сте сре ди шњих гне зда по SRPSу. Бру си ли це за бру ше ње 
сре ди шњих гне зда (глав ни де ло ви и кре та ња) и по сту пак бру ше ња 
сре ди шњег гне зда.

3. ОШТРЕ ЊЕ АЛА ТА (30)

Ге о ме три ја ре зних ала та: основ не де фи ни ци је (де ло ви, по вр
ши не и угло ви стру гар ских но же ва, бур ги ја, гло да ла, упу шта ча и 
раз вр та ча). Уни вер зал на бру си ли ца за оштре ње ала та (глав ни де
ло ви и кре та ња). При бо ри за оштре ње ала та на уни вер зал ној бру
си ли ци за оштре ње ала та (за при хва та ње, сте за ње, под у пи ра ње, 
де ље ње, ме ре ње и за шти ту). Оштре ње ала та по груд ној, леђ ној и 
груд ној и леђ ној по вр ши ни. По сту пак оштре ња стру гар ских но же
ва, спи рал них бур ги ја, гло да ла, упу шта ча и раз вр та ча.

4. СПО ЉА ШЊЕ КРУ ЖНО БРУ ШЕ ЊЕ БЕЗ ШИ ЉА КА (7)

Бру си ли ца за бру ше ње без ши ља ка (глав ни де ло ви и кре та
ња), при пре ма бру си ли це за бру ше ње, из ра чу на ва ње угла за о кре
та ња по мич ног то ци ла, ак си јал не бр зи не обрат ка, ве ли чи не из ми
ца ња обрат ка из осе то ци ла, вр сте под у пи ра ча и из бор под у пи ра ча, 
из бор ре жи ма и по сту пак об ра де на бру си ли ци без ши ља ка. Гре
шке ко је се по ја вљу ју при бру ше њу на бру си ли ци без ши ља ка.

5. БРУ ШЕ ЊЕ НА ВО ЈА НА СПЕ ЦИ ЈАЛ НИМ  
БРУ СИ ЛИ ЦА МА (6)

Бру си ли це за на вој и прин цип ра да, из бор, по ста вља ње и про
фи ли са ње то ци ла у за ви сно сти од вр сте за вој ни це ко ја се бру си.

6. БРУ ШЕ ЊЕ ЗУП ЧА НИ КА (6)

Ме то де бру ше ња зуп ча ни ка. Бру си ли це за бру ше ње зуп ча ни
ка. Из бор и про фи ли са ње то ци ла за бру ше ње зуп ча ни ка. По ста вља
ње и сте за ње зуп ча ни ка на бру си ли ца ма за бру ше ње зуп ча ни ка.

7. ОБ РА ДА ГЛА ЧА ЊЕМ (4)

Ма ши не за ле по ва ње и хо но ва ње (глав ни де ло ви и кре та ња). 
По сту пак ра да при ле по ва њу и хо но ва њу. По ста вља ње и сте за ње 
обрат ка при ле по ва њу и хо но ва њу.

8. ОБ РА ДА СУ ПЕР ФИ НИШ ПО СТУП КОМ (2)

Ма ши не за су пер фи ниш по сту пак об ра де. Ала ти за об ра ду су
пер фи ниш по ступ ком. По сту пак ра да при су пер фи ниш по ступ ком.

9. НУ АЛАТ НЕ МА ШИ НЕ (12)

По де ла НУ ма ши на. НУ бру си ли це. Тех ноеко ном ска оправ
да ност при ме не. Про цес об ра де на НУ бру си ли ца ма. Про гра ми ра
ње НУ бру си ли ца. Пер спек ти ве НУ алат них ма ши на.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ прак тич не на ста ве је сти ца ње зна ња, рад них ве шти на 
и на ви ка по треб них за оба вља ње по сло ва и са мо ста лан из вр ши
лач ки рад у окви ру обра зов ног про фи ла и оспо со бља ва ње за бр зо 
укљу чи ва ње у про цес кон крет не про из вод ње тех но ло ги је.



Задаци прак тич не на ста ве су:
– овла да ва ње тех но ло шким по ступ ци ма бру ше ња, ру ко ва њем 

бру си ли ца ма, њи хо вом по де ша ва њу и одр жа ва њу;
– оспо со бља ва ње за пра вил ну упо тре бу бру сач ког ала та и 

при бо ра, ра ци о нал но и еко но мич но ко ри шће ње сред ста ва за рад уз 
са гле да ва ње њи хо ве ма те ри јал не вред но сти и ве ка тра ја ња;

– оспо со бља ва ње за ра ци о нал но ко ри шће ње ма те ри ја ла и 
сма ње ње от па да;

– сти ца ње прак тич них зна ња и уме ња у ме ре њу и кон тро ли
са њу де ло ва у про це су ра да и оства ри ва њу ква ли те та про из во да;

– сти ца ње зна ња и на ви ка за пра вил но ко ри шће ње сред ста ва 
за шти те на ра ду.

II РАЗРЕД 
(12 ча со ва не дељ но, 444 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (2)

Упо зна ва ње про гра ма, струч не ли те ра ту ре и зах те ва рад ног 
под руч ја ме та ло бру са ча. Упо зна ва ње ме та ло бру сач ке ра ди о ни це и 
рад них ме ста. За ду жи ва ње ма ши ном, ала том и при бо ром. Рад на и 
тех но ло шка ди сци пли на. Упо зна ва ње ме ра и сред ста ва за шти те на 
ра ду. Чи шће ње и одр жа ва ње рад ног ме ста. Пра вил ник о кућ ном ре ду.

2. УПО ЗНА ВА ЊЕ БРУ СИ ЛИ ЦЕ (16)

Упо зна ва ње бру си ли це. за кру жно бру ше ње, бру си ли це за 
рав но бру ше ње, бру си ли це без шиљ ка и бру си ли це за оштре ње 
ала та. По кре та ње ма ши не, по де ша ва ње хо да рад ног сто ла, по ма ка, 
про ме на бро ја обр та ја и др. Де мон стра ци је ру ко ва ња ко манд ним 
уре ђа ји ма. Очи та ва ње ве ли чи на по ме ра ња на мер ном до бо шу. По
ста вља ње и ски да ње за штит ни ка и до дат не опре ме.

3. ПО СТА ВЉА ЊЕ ОБРАТ КА (30)

На чин при хва та ња, по де ша ва ња и учвр шћи ва ња обрат ка при
бо ра и до дат не опре ме на бру си ли ци. По сте пе но бру ше ње по чет
ним по де ша ва њем ду жи не. По де ша ва ње по моћ ног кре та ња.

4. БА ЛАН СИ РА ЊЕ И ПРО ФИ ЛИ СА ЊЕ ТО ЦИ ЛА (84)

Уве жба ва ње по ста вља ња то ци ла на по моћ ни алат, по себ не тр
но ве и од го ва ра ју ће при руб ни це. Ста тич ко урав но те жа ва ње то ци ла 
на по моћ ном ала ту. Ди на мич ко урав но те жа ва ње то ци ла. Кон тро ла 
урав но те же но сти то ци ла. Ала ти за по рав на ва ње и из во ђе ње по рав
на ва ња то ци ла. Про фи ли са ње то ци ла пре ма ра зним про фи ли ма.

5. РАВ НО БРУ ШЕ ЊЕ (90)

По ста вља ње обрат ка, по сте пе но бру ше ње са по чет ним по
де ша ва њем ду жи не ра да и по моћ ног кре та ња. Ко ри шће ње мер ног 
ала та при ра ду и кон тро ли са ње ди мен зи ја у под руч ју гру бог бру
ше ња. Гру бо бру ше ње спољ ног пла шта и сте пе на сто бру ше ње ко
ри шће њем мер них ала та. Рав но бру ше ње по вр ши на по де ша ва њем 
од го ва ра ју ћих па ра ме та ра ра да.

6. СПОЉ НО КО НУ СНО БРУ ШЕ ЊЕ (84)

По де ша ва ње пло че рад ног сто ла пре ма по треб ном углу.
Спољ но ко ну сно бру ше ње гру бом кон тро лом угло ва.

7. УНУ ТРА ШЊЕ ЦИ ЛИН ДРИЧ НО БРУ ШЕ ЊЕ (48)

Уну тра шње ци лин дрич но бру ше ње ко ри шће њем од го ва ра ју ћег 
кон трол ног ала та. Из бор то ци ла и ре жи ма об ра де. По ступ ци уну
тра шњег ци лин дрич ног бру ше ња по де ша ва њем пло че рад ног сто ла.

8. СПОЉ НО ЦИ ЛИН ДРИЧ НО БРУ ШЕ ЊЕ (48)

Ру ко ва ње бру си ли цом – Ауто мат ско при ми ца ње и од ми ца ње 
то ци ла од обрат ка. По де ша ва ње за хва та. По де ша ва ње пло че рад ног 
сто ла. По ста вља ње обрат ка из ме ћу ши ља ка и у сте зној че љу сној 
гла ви. Ци лин дрич но бру ше ње по де ша ва њем пло че рад ног сто ла.

9. УНУ ТРА ШЊЕ КО НУ СНО БРУ ШЕ ЊЕ (42)

Упо зна ва ње бру ше ња уну тра шњег ко ну са уз од го ва ра ју ћу упо
тре бу кон трол них ала та. Из бор ала та и ре жи ма об ра де. По ступ ци 
уну тра шњег ко ну сног бру ше ња за о кре та њем пло че рад ног сто ла.

III РАЗРЕД 
(14 ча со ва не дељ но, 448 ча со ва го ди шње + 60 ча со ва у бло ку)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УПО ЗНА ВА ЊЕ ОШТРИ ЛИ ЦЕ (21)

Упо зна ва ње основ не ма ши не – оштри ли це, до дат ног при бо ра 
и ала та за из во ђе ње по ступ ка оштре ња. Мон та жа и де мон та жа до
дат не опре ме. По де ша ва ње ала та.

2. ОШТРЕ ЊЕ АЛА ТА (77)

Оштре ње јед но став них ала та на оштри ли ци од го ва ра ју ћим 
по ступ ком по де ша ва ња и од ре ђи ва ња па ра ме та ра рад ног по ступ ка.

Оштре ње ала та сло же не ге о ме три је на оштри ли ци. Оштре ње 
про фи ли са них но же ва, кру жних но же ва, про фил них гло да ла, ала та са 
за вој ним и спи рал ним се чи вом, по треб них за уре зни ка и на ре зни ца.

3. СПОЉ НО ЦИ ЛИН ДРИЧ НО БРУ ШЕ ЊЕ (70)

Бру ше ње обрат ка ак си јал ном ме то дом бру ше ња уз опсо бље
ност уче ни ка за тач ност об ра де 0,01 – 0,02 mm. Ме ре ње и кон тро ла. 
Уоча ва ње гре ша ка и њи хо во от кла ња ње. Бру ше ње ра ди јал ном ме то
дом. При хва та ње обрат ка у сте зну че љу сну гла ву, ела стич ну ча у ру 
и спе ци јал ни уре ђај за при хва та ње. По сту пак бру ше ња и кон тро ла. 

4. СПОЉ НО КО НУ СНО БРУ ШЕ ЊЕ (70)

Спољ но ко ну сно бру ше ње: за о кре та њем пло че рад ног сто ла, 
за о кре та њем гла ве бру си ли це, гла ве рад ног вре те на и бру ше ње ко
ну са про фи ли са ним то ци лом;

Ме ре ње и кон тро ли са ње.

5. УНУ ТРА ШЊЕ ЦИ ЛИН ДРИЧ НО БРУ ШЕ ЊЕ (63)

По ста вља ње и сте за ње рад ног ко ма да при уну тра шњем бру
ше њу. Уну тра шње ци лин дрич но бру ше ње са из ла зом то ци ла на 
обе стра не и бру ше ње сле пе ру пе у тач но сти 0,01 – 0,02 mm, уз 
од го ва ра ју ћу кон тро лу и упо тре бу кон трол них ала та.

6. УНУ ТРА ШЊЕ КО НУ СНО БРУ ШЕ ЊЕ (70)

По ступ ци уну тра шњег ко ну сног бру ше ња за о кре та њем гла ве 
бру си ли це, за о кре та њем гла ве рад ног вре те на и про фи ли са њем то
ци ла. По де ша ва ње бру си ли це за рад у за ви сно сти од по ступ ка ко ну
сног бру ше ња. Кон тро ла рад ног ко ма да по мо ћу кон трол них ала та.

7. ЧЕ О НО СПОЉ НО И УНУ ТРА ШЊЕ БРУ ШЕ ЊЕ (21)

Бру ше ње че о них по вр ши на, спо ља шњих и уну тра шњих, раз
ли чи тим по ступ ци ма бру ше ња.

8. РАВ НО БРУ ШЕ ЊЕ СЛО ЖЕ НОГ ОБРАТ КА (35)

Бру ше ње оби мом и че лом то ци ла. Бру ше ње па ра лел них по
вр ши на. Рав но бру ше ње са на ги бом. Бру ше ње ви ше ве за них опе
ра ци ја на сло же ном обрат ку уз од го ва ра ју ћу кон тро лу.

9. ПО СЕБ НЕ БРУ САЧ КЕ ОПЕ РА ЦИ ЈЕ (21)

Бру ше ње спољ ног и уну тра шњег ра ди ју са. Бру ше ње сре ди
шта гне зда. Бру ше ње на бру си ли ци без ши ља ка од го ва ра ју ћим по
ступ ци ма кон тро ле, по де ша ва ње бру си ли це и об ли ко ва ње ала та.

10. НА СТА ВА У БЛО КУ (60)

Рад раз ли чи тим по ступ ци ма бру сач ке об ра де у усло ви ма са
вре ме не те ку ће тех но ло ги је пред у зе ћа и, по мо гућ но сти, упо зна ва
ње НУ бру си ли це.



Образовни профил: МЕ ТА ЛО БУ ШАЧ

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та тех но ло ги ја обра зов ног про фи ла је 
сти ца ње струч ноте о риј ских зна ња по треб них за успе шно схва
та ње тех но ло шког про це са и за ко ни то сти при мен љи вих у не по
сред ном из вр ши лач ком ра ду у до ме ну обра зов ног про фи ла ме
та ло бу шач. Она пред ста вља ју пред у слов за бо ље раз у ме ва ње и 
осми шље ност прак тич ног ра да и успе шни је сти ца ње рад не оспо
со бље но сти. 

Задаци на ста ве пред ме та тех но ло ги ја обра зов ног про фи ла су:
– сти ца ње зна ња о кон струк ци о ним ка рак те ри сти ка ма бу ши

ли ца, њи хо вој функ ци ји и те о риј ским осно ва ма об ра де, кла сич ној 
и са вре ме ној об ра ди бу ше њем;

– сти ца ње зна ња о кон струк ци о ним и ге о ме триј ским ка рак
те ри сти ка ма ала та за бу ше ње, ње го вом по ста вља њу, цен три ра њу 
и сте за њу;

– про ши ри ва ње и сти ца ње зна ња о зна ча ју ме ре ња
– сти ца ње зна ња и оспо со бља ва ње за са мо стал но ко ри шће ње 

тех нич ке до ку мен та ци је, за из бор
– оп ти мал ног ре жи ма об ра де, при ме ну стан дар да и спе ци јал

них ала та.

II РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (1)

До мен по сло ва и за да та ка у окви ру обра зов ног про фи ла. Зна
чај и пер спек ти ве тех нич котех но ло шког раз во ја сред ста ва ра да.

2. БУ ШИ ЛИ ЦЕ И ОСНОВ НИ ПРИН ЦИ ПИ ОБ РА ДЕ  
НА ЊИ МА (6)

Вр сте бу ши ли ца (сто не, стуб не, ра ди јал не, ко ор ди нат не, хо
ри зон тал не и агре гат не). Прин цип ра да бу ши ли ца. Вр сте кре та ња. 
Ре жи ми об ра де на бу ши ли ца ма и фак то ри ко ји на њих ути чу.

3. МЕ РЕ ЊЕ И КОН ТРО ЛИ СА ЊЕ (14)

Ми кро ме три, гра нич на ме ри ла за осо ви не и ру пе (ра чве и че
по ви,), гра нич на ме ри ла за на вој и ко нус, план па ра лел на гра нич
на ме ри ла (ета ло ни), ком па ра то ри. Ме ри ла за ме ре ње и кон тро лу 
угло ва, алат ни ми кро скоп, про фил ни про јек тор, ме ре ње и кон тро
ла од сту па ња од ге о ме три јо ког об ли ка, ме ре ње и кон тро ла угло ва и 
ко ну са, ме ре ње и кон тро ла хра па во сти. Чу ва ње и одр жа ва ње ме ре
них и кон трол них ала та.

4. АЛАТ ЗА ОБ РА ДУ БУ ШЕ ЊЕМ (15)

Вр сте и ка рак те ри сти ке ала та за об ра ду бу ше њем, (спи рал
не бур ги је, упу шта чи, про ши ри ва чи, ма шин ски раз вр та чи и ма
шин ски уре зни ци). Ге о ме три ја ала та. Ма те ри јал за из ра ду ала та. 
Основ ни пој мо ви о јед но сеч ном и ви ше сеч ном ала ту. Сред ства за 
хла ђе ње при бу ше њу.

Ре зни ала ти за про ши ри ва ње отво ра стру га њем и за гло дач ке 
за хва те.

5. СТО НА И СТУБ НА БУ ШИ ЛИ ЦА (13)

Основ ни де ло ви сто не и стуб не бу ши ли це и њи хо ва функ ци
ја. При бор за при хва та ње и по ста вља ње обрат ка при ра ду на сто
ној и стуб ној бу ши ли ци. Узро ци скре та ња бур ги је са прав ца бу
ше ња. По сту пак из ра де отво ра за ко ји се тра жи по ве ћа на тач ност 
преч ни ка, управ ност, ква ли тет по вр ши не, тач ност ра сто ја ња из ме
ћу отво ра. По ступ ци ре за ња на во ја на бу ши ли ци. Упу шта ња и про
ши ри ва ња отво ра. Ре жи ми об ра де.

6. РА ДИ ЈАЛ НА БУ ШИ ЛИ ЦА (12)

Основ ни де ло ви јед но стуб не ра ди јал не бу ши ли це. Вр сте 
кре та ња и рад на пра ви ла, при бор за при хва та ње и по ста вља ње 
обрат ка на ра ди јал ну бу ши ли цу. По ста вља ње те шких и ду гач ких 
ко ма да. При бор за при хва та ње бу шач ког ала та. Из ра да отво ра бу
ше њем, упу шта њем и раз вр та њем. Кон тр о ла ме ра и об ра ђе них по
вр ши на. Од ре ђи ва ње ба зних по вр ши на на обрат ку, из бор ре жи ма 
ра да, ре зног, сте зног и мер ног ала та. Из ра да пред ме та об ра ђи ва
њем ви ше отво ра. Про ши ри ва њем отво ра стру гар ским но жем и 
спи рал ним упу шта чем.

7. ХО РИ ЗОН ТАЛ НА БУ ШИ ЛИ ЦА (13)

Вр сте хо ри зон тал них бу ши ли ца, основ ни де ло ви и њи хо ва 
функ ци ја, прин цип ра да. При ме на хо ри зон тал них бу ши ли ца и раз
ли чи те мо гућ но сти об ра де. Бу ше ње на хо ри зон тал ној бу ши ли ци. 
Ала ти и при бо ри за по ста вља ње и при хва та ње обрат ка за опе ра
ци ју бу ше ња. Из ра да отво ра (од ре ђе них ду би на, под углом) упу
шта ње, про ши ри ва ње и раз вр та ње отво ра. Ре за ње на во ја. Из бор 
ре жи ма об ра де.

III РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 96 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УПО ЗНА ВА ЊЕ ТЕХ НО ЛО ШКЕ ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈЕ (25)

Уло га тех но ло шке до ку мен та ци је у про це су про из вод ње и 
ње на на ме на. Тех но ло шка до ку мен та ци ја: опе ра ци о ни лист, ин
струк тив ни лист, рад ни на лог, рад на ли ста, тре бо ва ње, про прат
ни ца, пре дат ни ца, от прем ни ца, на руџ бе ни ца из ве штај кон тро ле и 
знач ка ма те ри ја ла. При ме ри раз ра де тех но ло шког по ступ ка при 
бу ше њу.

2. ГЛО ДА ЊЕ НА ХО РИ ЗОН ТАЛ НОЈ  
БУ ШИ ЛИ ЦИ – ГЛО ДА ЛИ ЦИ (19)

Опе ра ци је и за хва ти при об ра ди гло да њем на хо ри зон тал ној 
бу ши ли ци – гло да ли ци. Ала ти за гло да ње и при бо ри за при хва та ње 
и сте за ње обрат ка. По ста вља ње те шких и ве ли ких обра да ка. По
ступ ци об ра де рав них, сте пе на стих и ко сих по вр ши на гло да њем, 
из ра да Т жле бо ва. Из бор ре жи ма об ра де. Пој мо ви о ба за ма и ба зи
ра њу обрат ка. Ме ре ње и кон тро ла.

3. СТРУ ГА ЊЕ НА ХО РИ ЗОН ТАЛ НОЈ  
БУ ШИ ЛИ ЦИ – ГЛО ДА ЛИ ЦИ (16)

Опе ра ци је стру га ња на бу ши ли ци. Ала ти за стру га ње и при
бо ри за при хва та ње и сте за ње обрат ка. Про ши ри ва ње отво ра стру
га њем јед ним и ви ше ре зних ала та. По сту пак об ра де отво ра при
ме ном екс цен тар гла ве. По сту пак об ра де про ла зних и не про ла зних 
отво ра, из ра де жле бо ва и оба ра ње иви ца. Из бор ре жи ма об ра де.

4. КО ОР ДИ НАТ НА БУ ШИ ЛИ ЦА (22)

Основ ни де ло ви ко ор ди нат не бу ши ли це, њи хо ва функ ци ја, 
прин цип ра да и при ме на. Вр сте кре та ња. При бор за при хва та ње 
и сте за ње обрат ка и ре зног ала та. По ста вља ње и по зи ци о ни ра ње 
обрат ка. По сту пак при ме не пра во у глог ко ор ди нат ног си сте ма кре
та ња. По сту пак из ра де и об ра де отво ра (про ши ри ва ње, раз вр та ње), 
из ра да отво ра под углом. По сту пак об ра де стру га њем на ко ор ди
нат ној бу ши ли ци. (Об ра да отво ра, из ра да жле бо ва и др.). По сту
пак об ра де гло да њем на ко ор ди нат ној бу ши ли ци (об ра да рав них и 
ко сих по вр ши на, из ра да жле бо ва).

5. НУ АЛАТ НЕ МА ШИ НЕ (14)

По де ла НУ ма ши на. Са вре ме не НУ бу ши ли це, бу ши ли це – 
гло да ли це и об рад ни цен три. Тех ноеко ном ска оправ да ност при
ме не. Еле мен ти ну ме рич ког упра вља ња бу ши ли ца ма. Пер спек ти ве 
НУ алат них ма ши на.



ПРАКТИЧНА НАСТАВА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ прак тич не на ста ве је сти ца ње зна ња, рад них ве шти на 
и на ви ка по треб них за оба вља ње по сло ва и са мо ста лан из вр ши
лач ки рад у окви ру обра зов ног про фи ла и оспо со бља ва ње за бр зо 
укљу чи ва ње у про цес кон крет не про из вод не тех но ло ги је.

Задаци прак тич не на ста ве су:
– овла да ва ње тех но ло шким по ступ ци ма бу ше ња, ру ко ва њем 

бру си ли ца ма, њи хо вим по де ша ва њем и одр жа ва њем;
– оспо со бља ва ње за пра вил ну упо тре бу ала та и при бо ра, ра

ци о нал но и еко но мич но ко ри шће ње сред ста ва за рад уз са гле да ва
ње њи хо ве ма те ри јал не вред но сти и ве ка тра ја ња;

– оспо со бља ва ње за ра ци о нал но ко ри шће ње ма те ри ја ла и 
сма ње ње от па да;

– сти ца ње прак тич них зна ња и уме ња у ме ре њу и кон тро ли
са њу де ло ва у про це су ра да и оства ри ва њу ква ли те та про из во да;

– сти ца ње зна ња и на ви ка за пра вил но ко ри шће ње сред ста ва 
за шти те на ра ду.

II РАЗРЕД 
(12 ча со ва не дељ но, 444 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (2)

Упо зна ва ње про гра ма, струч не ли те ра ту ре и зах те ва рад ног 
под руч ја ме та ло бу ша ча. Упо зна ва ње ра ди о ни це и рад них ме ста. 
За ду жи ва ње ма ши ном, ала том и при бо ром. Рад на и тех но ло шка 
ди сци пли на. Упо зна ва ње ме ра и сред ста ва за шти те на ра ду. Чи
шће ње и одр жа ва ње рад ног ме ста. Пра вил ник о кућ ном ре ду.

2. УПО ЗНА ВА ЊЕ БУ ШИ ЛИ ЦА (16)

Упо зна ва ње са став них де ло ва бу ши ли ца. Ру ко ва ње ко ман да ма 
бу ши ли ца, руч но и ме ха нич ко по ме ра ње но са ча ала та и рад ног сто
ла, про ме на бро ја обр та ја рад ног вре те на. По ста вља ње ре зног ала та 
у др жач и по де ша ва ње. По ста вља ње, цен три ра ње и сте за ње обрат ка.

3. ОБ РА ДА НА СТО НОЈ И СТУБ НОЈ БУ ШИ ЛИ ЦИ (156)

По ста вља ње и при чвр шћи ва ње ала та и обрат ка на сто ну и стуб
ну бу ши ли цу. Из во ђе ње об ра де бу ше њем, про ши ри ва њем, упу шта
њем и раз вр та њем. Ре за ње на во ја у отво ру. Из бор ре жи ма об ра де.

4. ОБ РА ДА НА РА ДИ ЈАЛ НОЈ БУ ШИ ЛИ ЦИ (156)

По ста вља ње и при чвр шћи ва ње ала та и обрат ка на ра ди јал ну 
бу ши ли цу. Од ре ћи ва ње ба зних по вр ши на обрат ка. Из во ђе ње об
ра де бу ше њем, упу шта њем и раз вр та њем. Ре за ње на во ја у отво ру. 
Из ра да отво ра под углом за о кре та њем окрет ног сто ла. Из бор ре
жи ма об ра де.

5. ОБ РА ДА НА ХОРИЗОН ТАЛНОЈ БУ ШИ ЛИ ЦИ (114)

Об ра да бу ше њем на хо ри зон тал ној бу ши ли ци. По ста вља ње, 
при чвр шћи ва ње и цен три ра ње обрат ка и ала та за бу ше ње. Из бор 
основ них еле ме на та ре жи ма ра да. Бу ше ње отво ра спи рал ном бур
ги јом. Про ши ри ва ње и раз вр та ње отво ра.

III РАЗРЕД 
(14 ча со ва не дељ но, 448 ча со ва го ди шње + 60 ча со ва у бло ку)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. ОБ РА ДА НА РА ДИ ЈАЛ НОЈ БУ ШИ ЛИ ЦИ (70)

Од ре ђи ва ње ба зних по вр ши на обрат ка, Из бор ре жи ма ра да. 
Из бор ре зног ала та и при бо ра. Из ра да отво ра на обрат ку. Из ра
да ви ше отво ра. Про ши ри ва ње отво ра спи рал ним упу шта чем и 
стру гар ским но жем. Об ра да отво ра раз вр та чем. Ре за ње на во ја 
уре зни ци ма.

2. ОБ РА ДА БУ ШЕ ЊЕМ НА ХО РИ ЗОН ТАЛ НОЈ  
БУ ШИ ЛИ ЦИ (98)

Из бор, при бо ра за при хва та ње и сте за ње обрат ка. Из бор при
бо ра за при хва та ње и сте за ње ре зног ала та. До во ђе ње обрат ка у 
нул ти по ло жај. Из бор ре жи ма об ра де. Бу ше ње отво ра спи рал ном 
бур ги јом. Про ши ри ва ње отво ра епе рал ним упу шта чем. Об ра да 
отво ра раз вр та њем. Об ра да отво ра под углом за о кре та њем рад ног 
сто ла хо ри зон тал не бу ши ли це.

3. ОБ РА ДА ГЛО ДА ЊЕМ НА ХО РИ ЗОН ТАЛ НОЈ  
БУ ШИ ЛИ ЦИ (70)

Об ра да рав них, сте пе на стих и ко сих по вр ши на гло да њем. Из
ра да обич них „Т” жле бо ва гло да њем. Ме ре ње и кон тро ла обрат ка.

4. ОБ РА ДА СТРУ ГА ЊЕМ НА ХО РИ ЗОН ТАЛ НОЈ  
БУ ШИ ЛИ ЦИ (70)

Про ши ри ва ње отво ра стру га њем јед ним ре зним ала том. Про
ши ри ва ње отво ра по мо ћу ви ше ре зних ала та. Об ра да отво ра при
ме ном екс цен тар гла ве. Об ра да про ла зних и не про ла зних отво ра 
стру га њем. Об ра да жле бо ва и оба ра ње иви ца на отво ри ма. Уре зи
ва ње на во ја уре зни ци ма. Ме ре ње и кон тро ла обрат ка.

5. ОБ РА ДА НА КО ОР ДИ НАТ НОЈ БУ ШИ ЛИ ЦИ (70)

Из бор ре зног ала та за об ра ду на ко ор ди нат ној бу ши ли ци. Из
бор при бо ра за при хва та ње и сте за ње ре зног ала та на ко ор ди нат ној 
бу ши ли ци. По ста вља ње и по зи ци о ни ра ње обрат ка на ко ор ди нат ној 
бу ши ли ци. При ме на пра во у глог ко ор ди нат ног си сте ма кре та ња.

Из ра да отво ра по мо ћу спи рал них бур ги ја. Об ра да отво ра 
про ши ри ва њем спи рал ним и на сад ним упу шта чи ма. Об ра да отво
ра раз вр та њем. Из ра да отво ра под углом за о кре та њем окрет ног 
сто ла. Из ра да отво ра од ре ђе них ду би на при ме ном гра нич ни ка. 
Ме ре ње и кон тро ла.

6. ОБ РА ДА СТРУ ГА ЊЕМ НА КО ОР ДИ НАТ НОЈ  
БУ ШИ ЛИ ЦИ (35)

Про ши ри ва ње отво ра стру га њем. Об ра да про ла зних и не про
ла зних отво ра стру га њем, из ра да жле бо ва стру га њем. Оба ра ње 
иви ца на отво ри ма стру га њем. Уре зи ва ња на во ја уре зни ца ма. Ме
ре ње и кон тро ла обрат ка.

7. ОБ РА ДА ГЛО ДА ЊЕМ НА КО ОР ДИ НАТ НОЈ БУ ШИ ЛИ ЦИ (35)

Из ра да рав них и ко сих по вр ши на гло да њем. Из ра да обич них 
и „Т” жле бо ва гло да њем. Ме ре ње и кон тро ла обрат ка. Ме ре за шти
те на ра ду при об ра ди на ко ор ди нат ној бу ши ли ци.

8. НА СТА ВА У БЛО КУ (60)

Рад на раз ли чи тим вр ста ма бу шач ке об ра де у окви ру те ку ће 
тех но ло ги је пред у зе ћа.

Образовни профил: БРА ВАР

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та тех но ло ги ја обра зов ног про фи ла је 
сти ца ње струч ноте о риј ских зна ња по треб них за успе шно, схва та
ње тех но ло шког про це са и тех но ло шких за ко ни то сти при мен љи
вих у не по сред ном из вр ши лач ком ра ду у до ме ну обра зов ног про
фи ла бра вар.

Она пред ста вља ју пред у слов за бо ље раз у ме ва ње и осми
шље ност прак тич ног ра да и успе шни је сти ца ње рад не оспо со бље
но сти уче ни ка.

Задаци на ста ве пред ме та тех но ло ги ја обра зов ног про фи ла су:
– сти ца ње зна ња о ме то да ма и по ступ ци ма ра да у бра вар ству 

(о об ли ко ва њу, спа ја њу, мон та жи и за шти ти ма те ри ја ла), о ка рак
те ри сти ка ма и при ме ни ала та, при бо ра и јед но став ни јих ма ши на 
ко је се ко ри сте у оба вља њу по сло ва и рад них за да та ка бра ва ра;



– сти ца ње зна ња о зна ча ју ме ре ња и кон тро ли са ња, о мер ним 
и кон трол ним ала ти ма, о по тре би пра ће ња и утвр ђи ва њу ква ли те та 
про из во да;

– оспо со бља ва ње за раз у ме ва ње и са мо стал но ко ри шће ње 
тех нич ке до ку мен та ци је и струч не ли те ра ту ре за из бор оп ти мал
ног ре жи ма ра да и при ме ну стан дар да;

– схва та ње зна ча ја о по ве за но сти и ме ђу за ви сно сти еле ме на
та рад ног про це са у об ли ко ва њу кон крет ног про из во да као це ли не.

ДРУ ГИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (1)

До мен по сло ва и за да та ка у окви ру обра зов ног про фи ла. Зна
чај и пер спек ти ве тех нич котех но ло шког раз во ја сред ста ва ра да.

2. МЕ РЕ ЊЕ И КОН ТРО ЛИ СА ЊЕ (6)

Гре шке ме ре ња, по де ла ме ри ла, раз мер ни ци, по мич на ме ри ла 
и ша бло ни, (утвр ђи ва ње гра ди ва). Ме ри ла за ме ре ње и кон тро лу 
ду жи на: ми кро ме три за спољ ње и уну тра шње ме ре ње, гра нич на 
ме ри ла за осо ви не и ру па (ра чве и че по ви), гра нич на ме ри ла за на
вој и ко нус, па ра лел на гра нич на ме ри ла и ком па ра то ри (ме ха нич
ки, оп тич ки и елек трич ни). Ме ри ла за ме ре ње и кон тро лу угло ва: 
уни вер зал ни ме ха нич ки и оп тич ки угло ме ри, гра нич на ме ри ла за 
угло ве, три го но ме триј ска ме ри ла и ли бе ле. Чу ва ње и одр жа ва ње 
мер них и кон трол них ала та.

3. ОЦР ТА ВА ЊЕ И ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ (6)

Ана ли за ра ди о нич ког цр те жа. При пре ма ала та и при бо ра за 
оцр та ва ње и обе ле жа ва ње. При пре ма по вр ши не за оцр та ва ње (ма
њих и ве ћих де ло ва, глат ких и хра па вих по вр ши на). Оцр та ва ње уз 
упо тре бу па ра лел ног цр та ла, ви си но ме ра, при зме, уга о не пло че 
и по де о ног апа ра та. Оцр та ва ње и обе ле жа ва ње са цр те жа по мо ћу 
ша бло на и по узор ку. Чу ва ње и одр жа ва ње ала та и при бо ра за оцр
та ва ње и обе ле жа ва ње.

4. ОБ РА ДА ТУР ПИ ЈА ЊЕМ И ГРЕ БА ЊЕМ (6)

Из бор тур пи ја за рад у за ви сно сти од вр сте об ра ђи ва ног ма те
ри ја ла, зах те ва не тач но сти об ра де и ква ли те та об ра ђе не по вр ши не. 
Гру бо и фи но тур пи ја ње рав них по вр ши на. Тур пи ја ње об лих и ко
сих по вр ши на. Из ра да отво ра ра зних про фи ла. Упа си ва ње де ло ва 
тур пи ја њем. Об ра да ли ма тур пи ја њем.

Об ра да гре ба њем. При ме на по ступ ка, алат и при бор за гре
ба ње. По сту пак гре ба ња и ту ши ра ња рав них по вр ши на. Ме ре ње и 
кон тро ла об ра де тур пи ја њем и гре ба њем. Чи шће ње и одр жа ва ње 
тур пи ја. Ме ре за шти те при тур пи ја њу и гре ба њу.

4. ОДВА ЈА ЊЕ МА ТЕ РИ ЈА ЛА (12)

При ме на по ступ ка одва ја ња ма те ри ја ла се че њем и ре за њем. 
Се че ње ма те ри ја ла пљо сна тим се ка чем и се ка чем са луч ним се
чи вом. Из ра да жле бо ва се ка чем. Се че ње шу пљим се ка чем. Се че
ње ли ма руч ним и по лу жним ма ка за ма. Се че ње ли ма ма шин ским 
ма ка за ма са пра вим и кру жним но же ви ма. Се че ње шип ка стог ма
те ри ја ла раз ли чи тог про фи ла по лу жним и спе ци јал ним ма ка за ма 
са из мен љи вим но же ви ма.. Ре за ње руч ном те сте ром (од се ца ње, 
ра се ца ње, из ре зи ва ње, се че ње це ви ра зних про фи ла и др.). Рад на 
оквир ној ма шин ској те сте ри. Ре за ње шип ка стог ма те ри ја ла то ци
ли ма за се че ње. Ме ре за шти те при се че њу и ре за њу. Ме ре ње и кон
тро ли са ње. Чи шће ње и одр жа ва ње ма ши на, ала та и при бо ра.

5. ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ ЛИ МА И ПРО ФИ ЛА (12)

За да так и по ступ ци об ли ко ва ња. Ала ти, уре ђа ји и ма ши не за 
са ви ја ње и ис пра вља ње (опис де ло ва, прин цип ра да и ру ко ва ње). 
Са ви ја ње ли мо ва, шип ки, жи це, це ви и про фи ла у хлад ном и то
плом ста њу. Ис пра вља ње ли ме них тра ка, шип ки, це ви и про фи ла. 

Об ли ко ва ње ли ма по мо ћу па ро ва и ала та и на пре са ма. Ме ре за
шти те при об ли ко ва њу. Ме ре ње и кон тро ли са ње. Чи шће ње и одр
жа ва ње ала та и ма ши на за об ли ко ва ње.

6. БУ ШЕ ЊЕ, УПУ ШТА ЊЕ И РАЗ ВР ТА ЊЕ (8)

При пре ма обрат ка за бу ше ње (оцр та ва ње и обе ле жа ва ње). 
Из бор ала та и ре жи ма об ра де за бу ше ње. Сте за ње обрат ка и по
де ша ва ње бу ши ли це. Рад на сто ној, стуб ној и ра ди јал ној бу ши ли
ци. Бу ше ње у ала ту за бу ше ње. Об ра да отво ра упу шта њем. Сред
ства за хла ђе ње при бу ше њу и упу шта њу. Рад руч ном елек трич ном 
бу ши ли цом. Руч но раз вр та ње отво ра (при ме на, алат и по сту пак). 
Ме ре за шти те при бу ше њу. Ме ре ње и кон тро ла из ра ђе них отво ра. 
Гре шке при бу ше њу, упу шта њу и раз вр та њу. Чи шће ње и одр жа ва
ње бу ши ли ца.

7. ИЗ РА ДА НА ВО ЈА (6)

При пре ма отво ра за уре зи ва ње на во ја. Рад ни по сту пак при 
руч ном уре зи ва њу на во ја. Уре зи ва ње на во ја и у „сле пим” ру па ма. 
Сред ства за под ма зи ва ње. По ступ ци ва ђе ња по ло мље них уре зни
ка. При пре ма ста бла за на ре зи ва ње на во ја. Рад ни по сту пак на ре зи
ва ња на во ја на резннцом. Кон тро ла ис прав но сти из ра ђе ног на во ја.

8. ОБ РА ДА СПА ЈА ЊЕМ (17)

За да так и по ступ ци спа ја ња де ло ва. При ме на раз дво ји вих и 
не раз дво ји вих спо је ва. Спа ја ње де ло ва виј ци ма и на врт ка ма (алат, 
при бор и по сту пак). Спа ја ње де ло ва за ки ва њем пу ним и шу пљим 
за ко ви ца ма (алат, при бор и по сту пак). Спа ја ње де ло ва ме ким и 
твр дим ле мље њем (при пре ма де ло ва, чи шће ње, за гре ва ње и по сту
пак на но ше ња ле ма). Спа ја ње де ло ва елек тро луч ним за ва ри ва њем 
(опре ма, алат и при бор, елек тро де, при пре ма де ло ва и по сту пак 
за ва ри ва ња у хо ри зон тал ном и вер ти кал ном по ло жа ју). Об ра да 
за ва ра руч ном бру си ли цом. Ме ре за шти те при об ра ди спа ја њем. 
Кон тро ла ис прав но сти об ра де спа ја њем. Чи шће ње и одр жа ва ње 
сред ста ва ра да.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 96 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. РЕН ДИ СА ЊЕ (12) 

За да так и по сту пак рен ди са ња, алат за рен ди са ње. Крат ко ход
на рен ди саљ ка. Из бор ре жи ма об ра де. Об ра да рав них по вр ши на, 
жле бо ва и про фи ла. Вер ти кал на рен ди саљ ка. Ду го ход на рен ди
саљ ка. Ме ре ње и кон тро ли са ње об ра ђе них по вр ши на. Чи шће ње, 
одр жа ва ње и под ма зи ва ње рен ди саљ ки. Ме ре за шти те при об ра ди 
рен ди са њем.

2. ПРО ВЛА ЧЕ ЊЕ (6)

За да так и по сту пак про вла че ња. Алат за про вла че ње. Ма ши
на за про вла че ње, тех но ло шки по сту пак про вла че ња.

3. ОШТРЕ ЊЕ АЛА ТА (12)

Алат за оштре ње. Ма ши не за оштре ње. По ста вља ње то ци ла. 
Тех но ло шки по сту пак оштре ња. Рас хлад на сред ства. Гре шке при 
оштре њу, ме ре за шти те при оштре њу.

4. ИЗ РА ДА БРА ВАР СКИХ КОН СТРУК ЦИ ЈА (18)

Ма те ри ја ли ко ји се ко ри сте за из ра ду бра вар ских кон струк
ци ја. Из ра да еле ме на та кон струк ци је. Упо зна ва ње тех нич котех но
ло шке до ку мен та ци је. Кро је ње и се че ње де ло ва. Уште де у ма те
ри ја лу при кро је њу. Са ви ја ње и об ли ко ва ње де ло ва. Са ста вља ње 
де ло ва раз дво ји вим спо је ви ма. Са ста вља ње де ло ва не раз дво ји вим 
спо је ви ма. Ме ре за шти те на ра ду.



5. ИЗ РА ДА И МОН ТА ЖА ГРА ЂЕ ВИН СКЕ БРА ВА РИ ЈЕ (21)

Ма те ри јал ко ји се ко ри сти за из ра ду гра ђе вин ске бра ва ри је. 
Из ра да еле ме на та гра ђе вин ске бра ва ри је. Упо зна ва ње тех нич ко
тех но ло шке до ку мен та ци је. Из ра да и мон та жа гра ђе вин ске бра ва
ри је, ме ре за шти те на ра ду.

6. ИЗ РА ДА И МОН ТА ЖА ЧЕ ЛИЧ НИХ КОН СТРУК ЦИ ЈА (21)

По јам и вр ста че лич них кон струк ци ја. Из ра да но са ча и спо
је ва. Из ра да кров пих кон струк ци ја. Из ра да про стор них и ре шет
ка стих кон струк ци ја. Ме ре ње и кон тро ла. Ме ре за шти те на ра ду.

7. ЗА ШТИ ТА ОД КО РО ЗИ ЈЕ (6)

Оп шти пој мо ви. При пре ма по вр ши не за за шти ту. За шти та не
ме тал ним пре вла ка ма. За шти та ме тал ним пре вла ка ма. За шти та ве
штач ким ма те ри ја ли ма. Ме ре за шти те на ра ду.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ:

Циљ на ста ве на став ног пред ме та прак тич на на ста ва је сти ца
ње зна ња, уме ња и на ви ка по треб них за оба вља ње по сло ва у окви
ру обра зов ног про фи ла браварa и оспо со бља ва ње за бр зо укљу чи
ва ње у про цес кон крет не тех но ло ги је ра да.

Задаци на ста ве на став ног пред ме та прак тич на на ста ва су:
– овла да ва ње тех но ло шким по ступ ци ма руч не и од го ва ра ју ће 

ма шин ске об ра де на ка рак те ри стич ним по сло ви ма у из ра ди и мон
та жи бра вар ских, за нат ских и ин ду стриј ских про из во да;

– оспо со бља ва ње уче ни ка за пра вил ну упо тре бу, при ме ну и 
одр жа ва ње сред ста ва ра да, њи хо во ра ци о нал но и еко но мич но ко
ри шће ње;

– при ме на зна ња о пра вил ном из бо ру ма те ри ја ла за из ра ду 
про из во да и оспо со бља ва ње за њи хо во ра ци о нал но ко ри шће ње и 
сма ње ње от па да;

– сти ца ње зна ња уме ња и ве шти на у ме ре њу и кон тро ли са њу 
де ло ва у про це су ра да и оства ри ва њу по треб ног ква ли те та;

– сти ца ње зна ња и на ви ка за пра вил но ко ри шће ње сред ста ва 
за шти те на ра ду.

II РАЗРЕД 
(12 ча со ва не дељ но, 444 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (6)

Упо зна ва ње про гра ма, струч не ли те ра ту ре и зах те ва рад
ног под руч ја бра ва ра. Упо зна ва ње бра вар ске ра ди о ни це и рад
них ме ста. За ду жи ва ње рад ним ме стом за руч ну об ра ду, ала том и 
при бо ром. Рад на и тех но ло шка ди сци пли на. Упо зна ва ње ме ра и 
сред ста ва за шти те на ра ду. Чи шће ње и одр жа ва ње рад ног ме ста. 
Пра вил ник о кућ ном ре ду.

МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛИСАЊЕ (18)

Ме ре ње мер ним тра ка ма, мер ним ле њи ри ма и мер ним ле тва ма. 
Упо тре ба по мич них ме ри ла, ду би но ме ра и ви си но ме ра. Ко ри шће ње 
ше ста ра, уга о ни ка, угло ме ра и ша бло на. Упо тре ба гра нич них ме ри ла.

ОЦРТАВАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ (36)

При пре ма ала та и при бо ра за оцр та ва ње и обе ле жа ва ње по
мо ћу ша бло на и по узор ку. При пре ма по вр ши на за оцр та ва ње и 
обе ле жа ва ње. Обе ле жа ва ње и оцр та ва ње по мо ћу цр те жа. Ана ли за 
цр те жа. По сту пак оцр та ва ња и обе ле жа ва ња. Ко ри шће ње па ра лел
ног цр та ња, ви си но ме ра, при зме, уга о не пло че и по де о ног апа ра та. 
Чу ва ње и одр жа ва ње ала та и при бо ра.

ТУРПИЈАЊЕ И ГРЕБАЊЕ (36)

Из бор тур пи ја. Гру бо и фи но тур пи ја ње рав них, ко сих и об
лих по вр ши на. Тур пи ја ње отво ра ре зних про фи ла. Об ра да ли ма 

тур пи ја њем. Упа си ва ње де ло ва тур пи ја њем. Об ра да гре ба њем. 
Из бор ала та и при бо ра за гре ба ње. Кон тро ла ис прав но сти гре ба
ча. По сту пак гре ба ња. По сту пак гре ба ња и ту ши ра ња, рав них по
вр ши на. Кон тро ла тур пи ја них и гре ба них по вр ши на. Чи шће ње и 
одр жа ва ње тур пи ја и гре ба ча.

СЕЧЕЊЕМАТЕРИЈАЛА (60)

Се че ње ма те ри ја ла пљо сна тим се ка чем и се ка чем са луч ним 
се чи вом. Из ра да жле бо ва се ка чем. Оштре ње се ка ча. Се че ње ли ма 
руч ним и по лу жним ма ка за ма. Се че ње ли ма ма шин ским ма ка за
ма са пра вим и кру жним но же ви ма. Се че ње шип ка стог ма те ри ја ла. 
Оштре ње ала та за се че ње.

РЕЗАЊЕМАТЕРИЈАЛА (54)

Рад са руч ном те сте ром (од се ца ње, за се ца ње, из ре зи ва ње). 
Ре за ње це ви и ра зних про фи ла.

Рад на оквир ној ма шин ској те сте ри. Рад то ци ли ма за се че ње. 
Ме ре ње и кон тро ли са ње. Ко ри шће ње сред ста ва за шти те на ра ду. 
Чи шће ње и одр жа ва ње ма ши на, ала та и при бо ра. Га сно ре за ње.

ОБЛИКОВАЊЕ ЛИМА И ПРОФИЛА (72)

Упо зна ва ње ала та, уре ђа ја и ма ши на за са ви ја ње и ис пра вља
ње ма те ри ја ла. По сту пак са ви ја ња ли ма, шип ки, жи це, це ви и про
фи ла у хлад ном и то плом ста њу. Об ли ко ва ње ли ма по мо ћу на пра ва 
и ала та руч но и пре са ма. Чи шће ње и одр жа ва ње ала та и ма ши на за 
об ли ко ва ње. Ко ри шће ње сред ста ва за шти те на ра ду.

БУШЕЊЕ, УПУШТАЊЕ И РАЗВРТАЊЕ (60)

При пре ма по вр ши на за бу ше ње. Из бор ала та за бу ше ње. Из
бор ре жи ма об ра де. Сте за ње ма те ри ја ла за бу ше ње. Рад на сто ној и 
стуб ној бу ши ли ци. Бу ше ње у ала ти ма за бу ше ње. Сред ства за хла
ђе ње при бу ше њу. Рад руч ном елек трич ном бу ши ли цом. Руч но из
вр та ње отво ра. По сту пак упу шта ња отво ра. Уоча ва ње гре ша ка при 
бу ше њу, упу шта њу и раз вр та њу. Ко ри шће ње сред ста ва за шти те на 
ра ду. Чи шће ње и одр жа ва ње бу ши ли ца.

ИЗРАДА НАВОЈА (24)

При пре ма отво ра и ста бла за из ра ду на во ја. По сту пак при 
руч ној из ра ди на во ја. Из ра да на во ја у раз ли чи тим ма те ри ја ли ма. 
Сред ства за под ма зи ва ње. Из ра да на во ја у „сле пим” ру па ма. По
сту пак ва ђе ња по ло мље них уре зни ка. Кон тро ла ис прав но сти из ра
ђе ног на во ја.

ОБРАДА СПАЈАЊЕМ (78)

Спа ја ње де ло ва виј ци ма и на врт ка ма (при ме на ала та, при бо ра 
и по сту па ка).

За ки ва ње ли мо ва и про фи ла. При пре ма отво ра, ала та и при
бо ра. По сту пак за ки ва ња. Гре шке при за ки ва њу.

Спа ја ње ле мље њем. При пре ма по вр ши на, ала та и при бо ра за 
ме ко и твр до ле мље ње. Оба вља ње ме ког и твр дог ле мље ња.

Спа ја ње елек тро луч ним за ва ри ва њем. При пре ма по вр ши на, 
ала та и при бо ра за елек тро луч но за ва ри ва ње. По сту пак за ва ри ва
ња у хо ри зон тал ном и вер ти кал ном по ло жа ју. Об ра да за ва ра руч
ном бу ши ли цом. Кон тро ла ис прав но сти об ра де спа ја њем. Ко ри
шће ње сред ста ва за шти те на ра ду.

Спа ја ње га сним за ва ри ва њем, спа ја ње елок си ра них и ПВЦ 
про фи ла, спа ја ње елек тро от пор ним за ва ри ва њем.

III РАЗРЕД 
(14 ча со ва не дељ но, 448 ча со ва го ди шње + 60 ча со ва у бло ку)

САДРЖАЈИ ПРОГАМА

ИЗРАДА БРАВАРСКИХ КОНСТРУКЦИЈА (119)

Кро је ње и се че ње де ло ва ра ди из ра де еле ме на та кон струк ци
је пре ма тех нич кој до ку мен та ци ји. Об ли ко ва ње ли ма, про фи ла и 
оста лих об ли ка ма те ри ја ла. Са ста вља ње де ло ва ма шин ских еле ме
на та ко ји ма се оства ру ју раз дво ји ви и не раз дво ји ви спо је ви.



ИЗРАДА ИМОНТАЖА ГРАЂЕВИНСКЕ БРАВАРИЈЕ (119)

Про у ча ва ње тех нич котех но ло шке до ку мен та ци је и из ра да 
спе ци фи ка ци је по треб ног ма те ри ја ла. Раз ра да тех но ло шког по
ступ ка. Из бор по треб ног ала та и при бо ра. Из ра да огра да, вра та, 
ка пи ја, про зо ра, све тлар ни ка, ви три на, ор ма ра. Сто ло ва и то ме 
слич но. Уград ња гра ђе вин ске бра ва ри је. По прав ка бра ва: ме ха ни
за ма за за тва ра ње вра та и дру ге гра ђе вин ске бра ва ри је. Ме ре ње и 
кон тро ли са ње. Ко ри шће ње сред ста ва за шти те на ра ду.

ИЗРАДА ИМОНТАЖА ЧЕЛИЧНИХ КОНСТРУКЦИЈА (126)

Про у ча ва ње тех нич котех но ло шке до ку мен та ци је и из ра да 
спе ци фи ка ци је по треб ног ма те ри ја ла. Раз ре да тех но ло шког по
ступ ка. Из бор по треб ног ала та и при бо ра. Из ра да кон зо ла, но са ча, 
сту бо ва, кров не, мо стов ске и дру ге кон струк ци је. Ме ре ње и кон
тро ли са ње. Ко ри шће ње сред ста ва за шти те на ра ду.

ИЗРАДА ИМОНТАЖА ПВЦ И АЛУМИНИЈУМСКЕ
БРАВАРИЈА (70)

Про у ча ва ње тех нич котех но ло шке до ку мен та ци је.
Из бор по треб ног ала та и при бо ра. По ступ ци спа ја ња, из ра да 

про зо ра и вра та од пла стич них и пла сти фи ци ра них про фил. Спа ја
ње алу ми ни јум ских и ме син га них про фи ла, из ра да кон струк ци ја и 
њи хо ва мон та жа. Ме ре за шти те на ра ду.

ЗАШТИТА ОД КОРОЗИЈЕ (14)

При пре ма по вр ши не за за шти ту. За шти та по мо ћу бо ја и ла ко
ва, за шти та ме тал ним пре вла ка ма. Ко ри шће ње сред ста ва за шти те 
на ра ду.

НАСТАВА У БЛОКУ (60)

Рад на ка рак те ри стич ним по сло ви ма и за да ци ма у окви ру 
обра зов ног про фи ла пре ма те ку ћој тех но ло ги ји пред у зе ћа.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Са др жа ји про гра ма на са мом по чет ку, усме ра ва ју уче ни ке ка 
за ни ма њу и обра зов ном про фи лу. 

На са мом по чет ку тре ба на по ме ну ти да ре а ли за ци ја прак тич
не на ста ве мо ра да се од ви ја не по сред ним ма ни пу ла тив ним и опе
ра тив ним ра дом, осло бо ђе на су ви шног вер ба ли зма, уз нео п ход ни 
те о риј ски ми ни мум (рад на упут ства и об ја шње ња ко ја се пла ни ра
ју и оства ру ју за јед но са прак тич ном на ста вом). 

Тре ба ис та ћи да у по ве зи ва њу те о ри је са прак сом не ма пра
ви ла: у јед ном слу ча ју прак са прет хо ди те о ри ји, у дру гом те о ри ја 
прак си (нај че шће), а у тре ћем те о ри ја и прак са усва ја ју се исто
вре ме но. Ре до след и ор га ни за ци ја за ви си од са др жа ја прак тич не 
на ста ве и оп штих усло ва у ко ји ма се оства ру ју.

Про грам прак тич не на ста ве дат је као ге не ра ли за ци ја ис ку
ства и на уч ног са зна ња. На став ник оба вља ди дак тич ку раз ра ду 
ком плек са и те мат ских це ли на, фор ми ра ве жбе, као нај ма ње ди
дак тич коло гич ке це ли не(њи хо во тра ја ње је раз ли чи то, а мо же да 
об у хва ти и чи тав рад ни дан), раш чла њу је их на еле мен те од за хва
та и опе ра ци је до ком би но ва них, сло же них ра до ва. Опе ра тив ним 
пла ном на став ник пла ни ра и про гра ми ра сва ку ве жбу и на став ну 
је ди ни цу, де фи ни ше, по ред оста лог, сва ко рад но ме сто и пе ри о дич
ну за ме ну уче ни ка на рад ним ме сти ма. па ра лел но са овим утвр ђу је 
се функ ци о нал ни од нос и по ве за ност са струч ним пред ме ти ма: ор
га ни за ци ја ра да, ма шин ски еле мен ти, тех но ло ги јом об ра де, тех но
ло ги јом обра зов ног про фи ла. 

При ли ком де фи ни са ња ве жби, кад год је мо гу ће, тре ба те жи
ти да оне бу ду у функ ци ји про дук тив ног ра да и да има ју упо треб ну 
вред ност.

Ефи ка сност оства ри ва ња прак тич не на ста ве за ви си пр вен
стве но од усло ва ра да под ко јим се из во ди. Ве о ма зна чај ну уло гу 
има уво ђе ње са вре ме них сред ста ва ра да и њи хо ва за сту пље ност 
овим оби мом ко ји ће обез бе ди ти да сва ки уче ник прак тич не ве жбе 
оба вља на од го ва ра ју ћем рад ном ме сту. 

Рад не за дат ке – ве жбе тре ба при ла го ђа ва ти по ве ћа њу но воа 
оспо со бље но сти уче ни ка и ка рак те ри стич ним по сло ви ма бра ва ра, 
уве жба ва њем сти ца ти но ве ве шти не и на ви ке. При то ме нај ве ћу 
па жњу тре ба обра ћа ти тач но сти из ра де, ква ли те ту об ра де, уред
ном одр жа ва њу рад ног ме ста и пра вил ном ко ри шће њу сред ста ва 
за шти те на ра ду.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

Образовни профил: ЛИ МАР 

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та тех но ло ги ја обра зов ног про фил а је 
сти ца ње струч но те о риј ских зна ња по треб них за успе шно схва та ње 
тех но ло шког про це са и тех но ло шких за ко ни то сти при мен љи вих 
у не по сред ном из вр ши лач ком ра ду у до ме ну обра зов ног про фи ла 
ли мар.

Она пред ста вља ју пред у слов за бо ље раз у ме ва ње и осми
шље ност прак тич ног ра да и успе шни је сти ца ње ра дие оспо со бље
но сти.

Задаци на ста ве пред ме та тех не ло ги ја обра зов ног про фи ла су:
– сти ца ње зна ња о ме то да ма и по ступ ци ма ра да у ли мар ству 

(о об ли ко ва њу, спа ја њу, мон та жи и за шти ти ли мо ва) о ка рак те ри
сти ка ма и при ме ни ала та, при бо ра и јед но став ни јих ма ши на ко ја 
се ко ри сте у оба вља њу по сло ва и рад них за да та ка ли ма ра;

– сти ца ње зна ња о зна ча ју ме ре ња и кок тро ли са ња, о мер ним 
и кон трол ним ала ти ма, о по тре би пра ће ња и утвр ђи ва ња ква ли те та 
про из во да;

– оспо со бља ва ње за раз у ме ва ње и са мо стал но ко ри шће ње 
тех нич ке до ку мен та ци је и струч не ли те ра ту ре за из бор оп ти мал
ног ре жи ма ра да и при ме ну стан дар да;

– схва та ње зна ча ја о по ве за но сти и ме ђу за ви сно сти еле ме на
та рад ног про це са у об ли ко ва њу кон крет ног про из во да као це ли не.

ДРУ ГИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (1)

До мен по сло ва и за да та ка у окви ру обра зов ног про фи ла. Зна
чај и пер спек ти ве тех нич котех но ло шког раз во ја сред ста ва ра да.

МЕ РЕ ЊЕ И КОН ТРО ЛИ СА ЊЕ (8)

Утвр ђи ва ње гра ди ва о ме ре њу (гре шке ме ре ња, раз мер ни
ии, по мич на ме ри ла, ша бло ни). Уни вер зал ни ме ха нич ки и оп тич ки 
угло ме ри. Ли бе ле. Чу ва ње и одр жа ва ње мер них и кон трол них ала та.

ИС ПРА ВЉА ЊЕ ЛИ МО ВА (8) 

Ала ти и при бор за ис пра вља ње ли мо ва. На чин руч ног ис пра
вља ња ли ма у за ви сно сти од прав ца и вр сте де фор ма ци је, руч ног 
ис пра вља ња ис пуп че ња ли ма, руч ног ис пра вља ња уви је ног ли ма. 
Кон тро ла ис пра вље но сти ли мо ва.



ОЦР ТА ВА ЊЕ И СЕ ЧЕ ЊЕ ЛИ МО ВА (7)

При пре ма ала та и при бо ра за оцр та ва ње. По ступ ци оцр та ва
ња (са цр те жа, по мо ћу ша бло на, по узор ку). По сту пак се че ња ли
ма руч ним, по лу жним и ви бра ци о ним ма ка за ма. По ступ ци се че ња 
тан ких це ви ма лог преч ни ка. Ме ре ње и кан тро ла.

СА ВИ ЈА ЊЕ И ПРЕ СА ВИ ЈА ЊЕ ЛИ МО ВА (8)

Алат, при бор и ма ши не за уга о но са ви ја ње ли ма. По сту пак 
ра да при уга о ном са ви ја њу. Алат за руч но пре са ви ја ње ли ма. По
ступ ци руч ног пре са ви ја ња, руч ног и ма шин ског кру жног са ви ја
ња ли ма.

ЗА КИ ВА ЊЕ ЛИ МО ВА (6)

Вр сте за ко ви ца пре ма ма те ри ја лу, об ли ку и на ме ни. Од ре ђи
ва ње по треб не ду жи не ста бла за ко ви це. На чин руч ног и ма шин ског 
за ки ва ња (алат, при бор и по сту пак), за ки ва ња јед но сеч них и ви ше
сеч них спо је ва. Гре шке при за ки ва њу. Кон тро ла за ко вич ног опо ја.

МЕ КО ЛЕ МЉЕ ЊЕ (8)

Ма те ри јал, алат и при бор за ме ко ле мље ње. Вр сте спо је ва. 
При пре ма ли мо ва и лем ни ка. Из бор вр сте ле ма и озна ча ва ње по 
стан дар ду. На чин ле мље ња ли мо ва ра зних де бљи на и раз ли чи тих 
ма те ри ја ла. Кон тро ла за ле мље ног спо ја на про пу стљи вост и чвр
сто ћу. На чин ка ла ји са ња су до ва из ра ђе них од ли ма. Чи шће ње по
сле ле мље ња.

БУ ШЕ ЊЕ, РАЗ ВР ТА ЊЕ И РЕ ЗА ЊЕ НА ВО ЈА (8)

При пре ма обрат ка за бу ше ње (оцр та ва ње и обе ле жа ва ње). 
Из бор ала та и ре жи ма об ра де за бу ше ње. По ступ ци бу ше ња и упу
шта ња на сто ној и стуб ној бу ши ли ци. По ступ ци руч ног раз вр та ња 
отво ра (при ме на, алат и по сту пак), из ра де на во ја уре зни ца ма и на
ре зни ца ма. Ме ре ње и кон тро ла из ра ђе них отво ра. Руч но оштре ње 
бур ги ја.

КРО ЈЕ ЊЕ И ИЗ РА ДА ДЕ ЛО ВА (8)

Зна чај пра вил ног кро је ња. Од ре ђи ва ње об ли ка и ди мен зи ја у 
раз ви је ном ста њу. Од ре ђи ва ње ду жи не са ви је ног де ла у раз ви је
ном ста њу. Уште де у ма те ри ја лу при кро је њу. На чин кро је ња и из
ра да пра вог и ко сог па ра ле ло пи пе да, пра ве и ко се пи ра ми де, пра ве 
и ко се за ру бље не пи ра ми де, пра вог и ко сог ко ну са, пра вог и ко
сог за ру бље ног ко ну са, пра ве и ко се об ли це, ко ле на од 90°, 120° и 
135°. Из ра да ра чве од 90°. Ме ре ње и кон тро ла.

ИЗ РА ДА И МОН ТА ЖА ПРО ФИ ЛИ СА НИХ ЛИ МО ВА (8)

Вр сте по крив них и но се ћих про фи ли са них ли мо ва. Еле мен ти 
за спа ја ње и на чин спа ја ња. На чин мон та же фа сад них про фи ли са
них ли мо ва, спа ја ња фа сад них ли мо ва на углу, мон та же кров них 
про фи ли са них ли мо ва, спа ја ња кров них и фа сад них ли мо ва. Мон
та жа ди ла та ци о них еле ме на та.

ПО ВР ШИН СКА ЗА ШТИ ТА (4)

По јам, вр сте и ка рак те ри сти ке ко ро зи је. За да так, ме то де и по
ступ ци за шти те од ко ро зи је. На но ше ње не ме тал них пре вла ка (бо је 
и ла ко ви). На но ше ње ме тал них пре вла ка. Пла сти фи ци ра ње.

III РАЗРЕД  
(3 ча са не дељ но, 96 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

ЛЕ ПЉЕ ЊЕ (4)

При пре ма по ступ ка. Вр сте, свој ства и упо тре ба леп ко ва. При
пре ма по вр ши не, на но ше ње леп ка и тех ни ка спа ја ња. Ле пље ње 
ме та ла са ме та лом. Ле пље ње не ме та ла са ме та лом. Ле пље ње не
про пу сних спо је ва. Кон тро ла за ле пље них спо је ва.

ТВР ДО ЛЕ МЉЕ ЊЕ (6)

Алат и при бор за твр до ле мље ње. Ма те ри јал за твр до ле мље
ње. Вр сте спо је ва и њи хо ва при пре ма. Из бор вр сте ле ма и озна ча ва
ње по стан дар ду. По ступ ци твр дог ле мље ња. Кон тро ла за ле мље ног 
спо ја на чвр сто ћу и про пу стљи вост. Чи шће ње за ле мље ног спо ја.

ГА СНО ЗА ВА РИ ВА ЊЕ И СЕ ЧЕ ЊЕ (10)

Бо це за ки се о ник и ди су гас. Ре дук ци о ни вен ти ли. Го ри о ни ци. 
До дат ни ма те ри јал и то пи те љи. При пре ма пред ме та за за ва ри ва ње. 
По ступ ци за ва ри ва ња уле во и уде сно. За ва ри ва ње че ли ка и обо је
них ме та ла. Га сно се че ње (опре ма и по сту пак). Ме ре за шти те при 
за ва ри ва њу и се че њу. Кон тро ла за ва ре ног са став ка.

ЕЛЕК ТРО ОТ ПОР НО ЗА ВА РИ ВА ЊЕ (8)

При ме на по ступ ка и вр сте елек тро от пор ног за ва ри ва ња. Уре
ђа ји за тач ка сто за ва ри ва ње. Из бор елек тро да и при пре ма ли мо
ва. По де ша ва ње ја чи не стру је, си ле при ти ска елек тро да и вре ме на 
тра ја ња за ва ри ва ња. Уре ђа ји за ли ниј ско (шав но) за ва ри ва ње. При
пре ма ли мо ва и по сту пак ли ниј ског за ва ри ва ња. Ме ре за шти те при 
елек тро от пор ном за ва ри ва шу. Кон тро ла за ва ре ног са ста ва.

ВА ЉА ЊЕ (4)

По ступ ци ва ља ња ли мо ва: прин цип ра да и вр сте.

ИЗ ВЛА ЧЕ ЊЕ (4)

По ступ ци из вла че ња ли ма, це ви, жи це и шип ке. Уре ђа ји за 
из вла че ње, прин цип ра да. Ала ти за из вла че ње.

СЕ ЧЕ ЊЕ И ПРО БИ ЈА ЊЕ (10)

Опис, прин цип ра да и на чин ру ко ва ња ма шин ским ма ка за ма 
са пра вим но же ви ма. Од ре ђи ва ње и по де ша ва ње за зо ра из ме ђу но
же ва и гра нич ни ка за ши ри ну тра ке. Опис, прин цип ра да и на чин 
ру ко ва ња ма ка за ма са јед но сеч ним и ви ше сеч ним кру жним но же
ви ма. Опис, прин цип ра да и на чин ру ко ва ња фа зон ским ма ка за ма. 
Ме ре ње и кон тро ла при се че њу и про би ја њу.

ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ ЛИ МА (10)

Оиис, приншш, ра да и на чин ру ко ва ња: ма ши на ма за ис пра
вља ње ли мо ва, ма ши на ма за раз вла че ње ли мо ва, ма ши на ма за пра
во ли ниј ско са ви ја ње и пре са ви ја ње, ма ши на ма за кру жно са ви ја ње 
ли мо ва, ма ши на ма за ва ља ње ли ме них про фи ла, ма ши на ма за ути
ски ва ње и пре со ва ње. Ме ре ње и кон тро ла при ра ду.

КРО ЈЕ ЊЕ И ИЗ РА ДА ДЕ ЛО ВА (40)

Кро је ње и из ра да сло же них утла стих и об лих те ла. Кро је ње 
мре же за: про дор две при зме, про дор две пи ра ми де, про дор при зме 
и пи ра ма де, про дор об ли це и пи ра ми де, про дор ко ну са и пи ра ми
де, про дор два ко ну са, про дор две об ли це, про дор ко ну са и об ли це 
и сфер ни про до ри.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ прак тич не на ста ве је сти да ње зна ња, рад них ве шти на 
и на ви ка по треб них за оба вља ње по сло ва и. са мо ста лан из вр ши
лач ки рад у окви ру обра зов ног про фи ла и оспо со бља ва ње за бр зо 
укљу чи ва ње у про дес кон крет не про из вод не тех но ло ги је. 

Задаци прак тич не на ста ве су:
– овла да ва ње тех но ло шким опе ра ци ја ма об ра де на ка рак те

ри стич ним по сло ви ма об ли ко ва ња ли ма и из ра ди ли мар ских про
из во да и њи хо ве за шти те од ко ро зи је;

– оспо со бља ва ње за пра вил ну упо тре бу, при ме ну и одр жа ва
ње сред ста ва ра да, њи хо во ра ци о нал но и еко но мич но ко ри шће ње 
уз са гле да ва ње њи хо ве ма те ри јал не вред но сти и ве ка тра ја ња;

– при ме на зна ња о пра вил ном из бо ру ма те ри ја ла за из ра ду 
про из во да од ли ма и оспо со бља ва ње за ра ци о нал но ко ри шће ње и 
сма ње ње от па да;



– сти ца ње прак тич них зна ња и уме ња у ме ре њу и кон тро ли
са њу де ло ва у про це су ра да и оства ри ва њу ква ли те та про из во да;

– сти ца ње зна ња и на ви ка за пра вил но ко ри шће ње сред ста ва 
за шти те на ра ду.

II РАЗРЕД  
(12 ча со ва не дељ но, 444 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (2)

Упо зна ва ње про гра ма, струч не ли те ра ту ре и зах те ва рад ног 
под руч ја ли ма ра. Ушо зна ва ње ли мар ске ра ди о ни це и рад них ме
ста. За ду жи ва ње рад ним ме стом, ала том и прхт бо ром. Рад на и тех
но ло шка ди сци пли на. Упо зна ва ње ме ра и сред ста ва за шти те на ра
ду. Чи шће ње и одр жа ва ње рад ног ме ста. Пра вил ник о кућ ном ре ду.

ИС ПРА ВЉА ЊЕ ЛИ МО ВА (22)

Руч но иопра вља ње ли мо ва ра зних де фор ма ци ја. Кон тро ла 
ис пра вље но сти ли мо ва. Ко ри шће ње ме ра за шти те на ра ду.

ОЦР ТА ВА ЊЕ И СЕ ЧЕ ЊЕ ЛИ МО ВА (24)

При та ре ма ала та и при бо ра за оцр та ва ње. Оцр та ва ље са цр те
жа, по мо ћу ша бло на и по узор ку. Се че ње ли ма ру чи им, ку жним и ви
бра ци о ним ма ка за ма. Се че ње тан кик це ви. Ме ре зашт пи те на ра ду.

СА ВИ ЈА ЊЕ И ПРЕ СА ВИ ЈА ЊЕ ЛИ МА (54)

При пре ма ала та и при бо ра за уга о но са ви ја ње, алат за руч но 
пре са ви ја ње ли мо ва и рад на пре са ви ја њу ли мо ва. Руч но и ма шин
ско кру жно са ви ја ње.

ЗА КИ ВА ЊЕ ЛИ МО ВА И ПРО ФИ ЛА (18)

Рад при руч ном и ма шин ском за ки ва њу. При пре ма ала та и при
бо ра. Из ра да јед но сеч них и ви ше сеч них спо је ва. Уоча ва ње и от кла
ња ње гре ша ка при за ки ва њу. При ме на сред ста ва за шти те на ра ду.

МЕ КО ЛЕ МЉЕ ЊЕ (24)

При пре ма ли мо ва и при бо ра за ле мље ње. 
Ле мље ње ли мо ва и ра зних про фи ла. 
Ка ла и са ње су до ва.

БУ ШЕ ЊЕ, РАЗ ВР ТА ЊЕ И РЕ ЗА ЊЕ НА ВО ЈА (36)

При пре ма ма те ри ја ла за бу ше ње. Из бор ала та и ре жи ма об ра
де. Сте за ње ма те ри ја ла. Бу ше ње и упу шта ње руч ним бу ши ли ца ма. 
Бу ше ње и упу шта ње на сто ној и стуб ној бу ши ли ци. Алат за раз вр
та ње отво ра.

Ру чио раз вр та ње отво ра. Из ра да на во ја уре зни ца ма и на ре зни
ца ма. Руч но оштре ње бур ги ја. При ме на сред ста ва за шти те на ра ду.

КРО ЈЕ ЊЕ И ИЗ РА ДА ДЕ ЛО ВА (114)

Од ре ђи ва ње ду жи не де ла у раз ви је ном ста њу. Уште да ма те
ри ја ла у кро је њу. Кро је ње и из ра да пра вог и ко сог па ра ле ло пи пе
да, пра ве и ко се пи ра ми де, пра ве и ко се за ру бље ње пи ра ми де. Из
ра да ко ле на од 90°, 120°, 130°. Из ра да ра чве од 90°.

ИЗ РА ДА И МОН ТА ЖА ПРО ФИ ЛИ СА НИХ ЛИ МО ВА (138)

Из ра да, спа ја ње и мон та жа про фи ли са них ли мо ва. Спа ја ње 
фа сад них ли мо ва на углу. Мон та жа кров них про фи ли са них ли мо
ва. Спа ја ње кров них и фа сад них ли мо ва. Ман та жа ди ла та ци о них 
еле ме на та. При ме на сред ста ва за шти те на ра ду.

ПО ВР ШИН СКА ЗА ШТИ ТА (12)

На но ше ње не ме тал них пре вла ка (бо је и ла ко ви). На по ше ње 
ме тал них пре вла ка. Пла сти фи ци ра ње. При ме на сред ста ва за шти те 
на ра ду.

III РАЗРЕД 
(14 ча со ва не дељ но, 448 ча со ва го ди шње + 60 ча со ва у бло ку)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

ЛЕ ПЉЕ ЊЕ (14)

При пре ма по вр ши на за ле пље ње. Тех ни ка на но ше ња леп ка. 
Ле пље ње ме та ла са ме та лом. Ле пље ње не ме та ла са ме та лом. Ле
пље ње не про пу стљи вих спо је ва. Кон тро ла за ле пље них спо је ва.

ТВР ДО ЛЕ МЉЕ ЊЕ (42)

При пре ма ала та и при бо ра за твр до ле мље ње. По ступ ци твр
дог ле мље ња. Чи шће ње за ле мље них спо је ва. Кон тро ла за ле мље
ног спо ја.

ГА СНО ЗА ВА РИ ВА ЊЕ И СЕ ЧЕ ЊЕ (60)

Упо зи а ва ње ала та и сред ста ва ра да за га сно за ва ри ва ње и ру
ко ва ње њи ма. При пре ма ма те ри ја ла за га сно за ва ри ва ње. По ступ
ци за ва ри ва ња уле во и уде сно. За ва ри ва ње че ли ка и обо је них ме та
ла. Га сно се че ње. Ко ри шће ње сред ста ва за шти те на ра ду. Кон тро ла 
за ва ре них спо је ва.

ЕЛЕК ТРО ОТ ПОР НО ЗА ВА РИ ВА ЊЕ (60) 

Упо зна ва ње ала та и сред ста ва ра да за елек тро от пор но за ва ри
ва ње. При пре ма ма те ри ја ла за елек тро от пор мо за ва ри ва ње. Из бор 
па ра ме та ра за за ва ри ва ње. По ступ ци ли ниј ског за ва ри ва ња. Кон
тро ла за ва ре них спо је ва. Ко ри шће ње сред ста ва за шти те на ра ду.

СЕ ЧЕ ЊЕ И ПРО БИ ЈА ЊЕ (70)

Ру ко ва ње ма шин ским ма ка за ма са пра вим но же ви ма, ру ко ва
ње ма ши на ма са јед но сеч ним и ви ше сеч ним кру жним но же ви ма. 
Ру ко ва ње ма ши на ма за обич но и фа зон ско про би ја ње. Кон тро ла ра
да при се че њу и про би ја њу. Ко ри шће ње сред ста ва за шти те на ра ду.

ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ ЛИ МА (84)

Рад ма ши на ма за ис пра вља ње и раз вла че ње ли мо ва. Рад ма
ши на ма за пра во ли ниј ско са ви ја ње и пре са ви ја ње ли мов. Рад ма
ши на ма за кру жно са ви ја ње ли мо ва, ма ши на ма за ва ља ње ли мо ва 
и про фи ла, ма ши на ма за ути ски ва ње и пре са ви ја ње. Ко ри шће ње 
сред ста ва за шти те на ра ду.

КРО ЈЕ ЊЕ И ИЗ РА ДА ДЕ ЛО ВА (118)

Кро је ње и из ра да сло же них угла стих и об лих де ло ва. Кро је ње 
мре жа за про дор две при зме, две пи ра ми де, при зме и пи ра ми де, 
об ли це и пи ра ми де, ко ну са и пи ра ми де. Из ра да укра сних и де ко ра
тив них еле ме на та од ли ма. Ко ри шће ње сред ста ва за шти те на ра ду.

НА СТА ВА У БЛО КУ (60)

Уве жба ва ње рад них опе ра ци ја об ли ко ва ња ли ма и из ра да ка
рак те ри стич них ли мар ских про из во да пре ма зах те ви ма те ку ће тех
но ло ги је пред у зе ћа.

Oбразовни профил: АУТО ЛИ МАР

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та тех но ло ги ја обра зов ног про фи ла је 
сти ца ње струч но те о риј ских зна ња по треб них за успе шно схва та ње 
тех но ло шког про це са и тех но ло шких за ко ни то сти при мен љи вих 
у не по сред ном из вр ши лач ком ра ду у до ме ну обра зов ног про фи ла 
ауто ли мар.

Она пред ста вља ју пред у слов за бо ље раз у ме ва ње и осми шље
ност прак тич ног ра да и успе шни је сти ца ње рад не оспо со бље но сти.



Задаци на ста ве пред ме та тех но ло ги ја обра зов ног про фи ла:
1. сти ца ње зна ња о ме то да ма и по ступ ци ма ра да у об ли ко ва

њу, спа ја њу, за ме ни и мон та жи ли ме них де ло ва ауто мо би ла, о ка
рак те ри сти ка ма и при ме ни ала та, при бо ра и ма ши на ко ја се ко ри
сте у оба вља њу по сло ва и рад них за да та ка ауто ли ма ра;

2. сти ца ње зна ња о зна ча ју ме ре ња и кон тро ли са ња, о мер ним 
и кон трол ним ала ти ма, о по тре би пра ће ња и утвр ћи ва њу ква ли те та 
про из во да;

3. оопо со бља ва ње за раз у ме ва ње и са мо стал но ко ри шће ње 
тех нич ке до ку мен та ци је и струч не ли те ра ту ре за из бор оп ти мал
ног ре жи ма ра да и при ме ну стан дар да.

II РАЗРЕД  
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (1)

До мен по сло ва и за да та ка у окви ру обра зов ног про фи ла. Зна
чај и пер спек ти ве тех нич котех но ло шког раз во ја сред ста ва ра да.

МЕ РЕ ЊЕ И КОН ТРО ЛИ СА ЊЕ (5)

Гре шке ме ре ња, раз мер ни ци, по моћ на ме ри ла, ша бло ни. Уни
вер зал ни ме ха нич ки и оп тич ки угло ме ри. Ли бе ле. Чу ва ње и одр
жа ва ње мер них и кон трол них ала та. 

ОСНОВ НИ ПО СЛО ВИ И ПО СТУП ЦИ ВУЧ НЕ ОБ РА ДЕ (13)

Обе ле жа ва ње, се че ње и ре за ње (алат за обе ле жа ва ње, се че ње 
и за ки ва ње);

Цр та ње и обе ле жа ва ње по вр ши на пред ме та и де ло ва од ли ма 
(раз ви је не по вр ши не);

За ки ва ње, руч но, ма шин ско, уре ђа ји за за ки ва ње, руч ни и 
пне у мат ски, алат за за ки ва ње, спе ци јал ни алат и пре се за за ва ри
ва ње;

Ле мље ње пос ту пак и сред ства за ле мље ње, вр сте ле мље ња, 
твр до и ме ко ле мље ње, сред ства за ле мље ње ли мо ва, ле мље ње че
ли ка и обо је них ме та ла.

За ва ри ва ње (га сно и елек тро) тан ких ли мо ва; апа ра ти и уре
ђа ји за га сно и елек троза ва ри ва ње, при пре ма ма те ри ја ла за за ва
ри ва ње, вр сте за ва ре них спо је ва и њи хо ва при ме на код ауто ли ма
ра, по сту пак за ва ри ва ња.

ИЗ ВЛА ЧЕ ЊЕ И РАЗ ВЛА ЧЕ ЊЕ ЛИ МО ВА (8)

Оп шти пој мо ви о де фор ми сању ма те ри ја, про цес об ра де из
вла че њем, прин ци пи и по ступ ци из вла че ња ли ма, алат за из вла че
ње ли ма, уре ђа ји за из вла че ње и прин цип ра да уре ђа ја, из вла че ње 
на пре са ма (јед но стру ког и дво стру ког деј ства), до би ја ње ауто мо
бил ских де ло ва из вла че њем, про цес об ра де раз вла че њем.

ВА ЉА ЊЕ ЛИ МО ВА (4)

По сту пак ва ља ња, сред ства и алат ко ји се ко ри сти, са ви ја ње 
ваљ ци ма, об ра да по је ди них вр ста ли мо ва ва ља њем.

ОСТА ЛЕ ВР СТЕ ОБ РА ДЕ ЛИ МО ВА (8)

Са ви ја ње (руч но и ма шин ско); пре со ва ње и об ру бљи ва ње 
(ма ши не и ала ти), се че ње ли ма (ма ка за ма и ауто ге но се че ње), про
се ца ње и про би ја ње на пре са ма, бру ше ње, то ци ла и ка рак те ри сти
ке то ци ла, рав на ње ли мо ва (руч но и ма шин ско).

ЛИ МО ВИ ЗА АУТО МО БИ ЛЕ (6) 

Про из вод ња ли мо ва (по сту пак), вр сте ли мо ва (ква ли тет и ди
мен зи је), об ли ко ва ње де ло ва од ли мо ва за ауто мо би ле.

ЗА ШТИ ТА ОД КО РО ЗИ ЈЕ (6)

Чи шће ње пре по вр шин ске за шти те, по ступ ци за шти те ли
мо ва од ко ро зи је, ути цај спољ не ат мос фе ре на ме та ле, зна чај алу
ми ни ју ма у по вр шин ској за шти ти, за шти та ме тал ним пре вла ка ма 

(вр сте и по ступ ци), бо је ње ли ма ри је, кон зер ви ра ње ауто мо бил
ских де ло ва и тран спорт ауто мо би ла.

ДЕ ЛО ВИ ОД ЛИ МА КОД АУТО МО БИ ЛА (18)

Ка рак те ри сти ке и зна чај ли ма ри је (шкољ ке), осе тљи ве тач
ке ли ма ри је, ли ма ри ја као амор ти зер при уда ру и зах те ви за ову 
функ ци ју, по ступ ци скла па ња де ло ва од ли ма код ауто мо би ла и ло
ступ ци рас кла па ња, алат и при бор за скла па ње и рас кла и а ње (нај
ва жни ји кљу че ви, од ви ја чи, сте зни при бо ри, ди за ли це и др.).

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ПО СЛО ВА АУТО ЛИ МА РА (4)

Рад но ме сто и ра ди о ни ца, алат и при бор, рас по ред сред ста ва, 
при јем и из да ва ње во зи ла.

ОНЕ СПО СО БЉА ВА ЊЕ МА ТЕ РИ ЈАЛ НОТЕХ НИЧ КИХ  
СРЕД СТА ВА (1)

Циљ и на чин цри вре ме ног или трај ног оне спо со бља ва ња ма
те ри јал нотех нич ких сред ста ва.

III РАЗРЕД  
(3 ча са не дељ но, 96 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
ЗА ВА РИ ВА ЊЕ (22)

Га сноауто ге но за ва ри ва ње, по ступ ци за ва ри ва ња, при бор, 
апа ра ти и сред ства за за ва ри ва ње са по себ ним освр том на по сло ве 
ауто ли ма ра, елек тролуч но за ва ри ва ње, тач ка сто за ва ри ва ње, за ва
ри ва ње ли ма (по себ ни зах те ви), за ва ри ва ње у га су ар го на.

ЛЕ МЉЕ ЊЕ (12)

По ступ ци, при бор и сред ства за ле мље ње код по сло ва ауто ли
ма ра, вр сте ле мље ња, ме ко ле мље ње, твр до ле мље ње (са по себ ним 
освр том на ра до ве на ауто мо би ли ма и ли мо ви ма уоп ште).

РАЗ ВЛА ЧЕ ЊЕ ВО ЗИ ЛА (8)

Уре ђа ји за раз вла че ње (де ло ви, ка рак те ри сти ке и при ме на), 
уре ђа ји за раз вла че ње и по ста вља ње во зи ла у ге о ме триј ску осу 
(ша бло ни);

Рад ни сто и оста ли при бо ри и уре ђа ји за ди за ње и при чвр
шћи ва ње ауто мо би ла (ка рак те ри сти ке, вр сте и при ме на).

УНУ ТРА ШЊИ СКЛО ПО ВИ АУТО МО БИ ЛА (6)

Ве зи ва ње ли ма ри је ауто мо би ла за уну тра шње де ло ве ауто мо
би ла;

Ме ста за ко ја се вр ши ве зи ва ње, на чин ве зи ва ња и по сту пак.

ЛЕ ЖИ ШТЕ ВЕ ТРО БРАН СКОГ СТА КЛА (6)

По сту пак за ме не ве тро бран ског ста кла, об ли ко ва ње ле жи шта 
ве тро бран ског ста кла, уре ћа ји, алат, при бор и по сту пак ра да, на ме
шта ње ве тро бран ског ста кла и зап ти ва ње.

РАС КЛА ПА ЊЕ И СКЛА ПА ЊЕ ЛИ МА РИ ЈЕ АУТО МО БИ ЛА (20)

Спа ја ње ме та ла, вр ста сло је ва и њи хо ва при ме на, спа ја ње 
виј ци ма и на врт ка ма, спа ја ње кли но ви ма, чи ви ја ма, свор ња ци ма, 
спој ни ца ма, опа ја ње ле мље њем ли мо ва и де ло ва код ауто мо би ла и 
при бор за скла па ње и рас кла па ње, вр сте, ка рак те ри сти ке и при ме
на ком пле та кљу че ва, вр сте и при ме на од ви ја ча, сте ге, рад ни сто и 
уре ђа ји за ди за ње, озна ча ва ње де ло ва при рас кла па њу, пра ње, чи
шће ње и под ма зи ва ње пре скла па ња.

Скла па ње, при пре ма и по сту пак скла па ња ли ма ри је ауто мо
би ла и де ло ва ве за них за ли ма ри ју.

ЗА МЕ НА ОШТЕ ЋЕ НИХ ЛИ МЕ НИХ ДЕ ЛО ВА  
АУТО МО БИ ЛА (12)

По сту пак за ме не оште ће них де ло ва, из вла че ње оште ће них 
де ло ва по лу ша си ја, спе ци јал ни хи дра у лич ки алат, об ли ко ва ње 



оште ће них де ло ва на ста лих ха ва ри јом (по мо ћу за гре ва ња и де фор
ма ци јом), при ме на по сту па ка из ме не и по прав ке оште ће них де ло
ва од ли ма.

ПЛА СТИ КА И ПЛА СТИЧ НА МА СА (4)

Прин цип ра да пла сти ком, вр сте пла сти ке. Алат и при бор за 
на но ше ње пла сти ке. На но ше ње пла сти ке на ме сти ма ко ја су оште
ће ва ко ро зи јом.

ЕСТЕ ТИ КА ВО ЗИ ЛА (6)

Естет ски пре глед во зи ла, ви зу ел ни пре глед во зи ла, пре глед 
уну тра шњо сти во зи ла, про ве ра па ра ме та ра без бед но сти (по ја се ви, 
на сло ни за гла ву), пре глед ин стру ме на та, ком плет ност опре ме.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ:

Циљ на ста ве на став ног пред ме та прак тич на на ста ва је сти ца
ње зна ња, уме ња и на ви ка по треб них за оба вља ње по сло ва у окви
ру обра зов ног про фи ла и оспо со бља ва ње за бр зо укљу чи ва ње у 
про цес кон крет не тех но ло ги је ра да.

Задаци на ста ве на став ног пред ме та прак тич на на ста ва су:
– овла да ва ње тех но ло шким по ступ ци ма и ме то да ма ра да у 

об ли ко ва њу, спа ја њу, по прав ци, за ме ни и мон та жи де ло ва шкољ ке 
и ша си је во зи ла;

– оспо со бља ва ње уче ни ка за пра вил ну упо тре бу, при ме ну и 
одр жа ва ње сред ста ва ра да, њи хо во ра ци о нал но и еко но мич но ко
ри шће ње;

– при ме на зна ња у пра вил ном из бо ру ма те ри ја ла за из ра ду 
про из во да и оспо со бља ва ња за ње го во ра ци о нал но ко ри шће ње и 
сма ње ње от па да;

– сти ца ње зна ња уме ња и ве шти на у ме ре њу и кон тро ли са њу 
де ло ва у про це су ра да и оства ри ва њу ква ли те та про из во да;

– сти ца ње зна ња и на ви ка за пра вил но ко ри шће ње сред ста ва 
за шти те на ра ду.

II РАЗРЕД 
(12 ча со ва не дељ но, 444 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГАМА

УВОД (6)

Упо зна ва ње про гра ма, струч не ли те ра ту ре и зах те ва за обра
зов ни про фил ауто ли мар.

Рад но под руч је ауто ли мар. Упо зна ва ње ауто ли мар ске ра ди о
ни це и рад них ме ста. За дру жи ва ње рад ним ме стом за руч ну об
ра ду, ала том и при бо ром. Рад на и тех но ло шка ди сци пли на. Упо
зна ва ње ме ра и сред ста ва за шти те на ра ду. Чи шће ње и одр жа ва ње 
рад ног ме ста. Пра вил ник о кућ ном ре ду.

ОЦРТАВАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ (6)

При пре ма по вр ши не, ала та и при бо ра за оцр та ва ње и обе ле
жа ва ње. Оцр та ва ње и обе ле жа ва ње ра зних де ло ва са цр те жа, по
мо ћу ша бло на и по узор ку. Чу ва ње и одр жа ва ње ала та и при бо ра за 
оцр та ва ње и обе ле жа ва ње.

КРОЈЕЊЕ И СЕЧЕЊЕ (66)

Зна чај пра вил ног кро је ња. Од ре ђи ва ње об ли ка и ди мен зи ја у 
раз ви је ном ста њу. Уште да ма те ри ја ла при кро је њу. Кро је ње и се
че ње ма те ри ја ла руч ним, по лу жним и ма шин ским ма ка за ма, руч
ним и ма шин ским те сте ра ма и по мо ћу то ци ла за се че ње. Ме ре ње 
и кон тро ла при кро је њу и се че њу ма те ри ја ла. Ме ре ње за шти те при 
се че њу. Ис пра вља ње и рав на ње.

Уве жба ва ње ру ко ва ња че ки ћем. Ала ти и при бор за ис пра вља
ње и рав на ње ли мо ва. Руч но ис пра вља ње ли ма у за ви сно сти од 
прав ца и вр сте де фор ма ци је. Руч но ис пра вља ње и рав на ње ли ма. 
Руч но рав на ње уви је ног и згу жва ног ли ма. Ма шин ско ис пра вља ње 
и рав на ње ли мо ва. Кон тро ла ис пра вље но сти ли мо ва. Ме ре за шти
те при ис пра вља њу.

САВИЈАЊЕ И ПРЕСОВАЊЕ (42)

Рад на руч ном и ма шин ском са ви ја њу. Кру жно са ви ја ње – ро
ло ва ње. Са ви ја ње ва ља ци ма. Рад на руч ном и ма шин ском пре са ви
ја њу и об ру бљи ва њу. Ме ре за шти те при са ви ја њу.

БУШЕЊЕ, РАЗВРТАЊЕ И РЕЗАЊЕ НАВОЈА (30)

Од ре ђи ва ње по треб не ду жи не ста бла за ко ви це. Руч но и ма
шин ско за ки ва ње у хлад ном и то плом ста њу (алат, при бор и по сту
пак). За ки ва ње јед но сеч них и ви ше сеч них са ста ва ка. Гре шке при 
за ки ва њу. Кон тро ла за ко ва ног са сав ка. Ме ре за шти те при за ки ва њу.

ЗАКИВАЊЕ (18)

Од ре ђи ва ње по треб не ду жи не ста бла за ко ви це. Руч но и ма
шин ско за ки ва ње у хлад ном и то плом ста њу (алат, при бор и по сту
пак). За ки ва ње јед но сеч них и ви ше сеч них са ста ва ка. Гре шке при за
ки ва њу. Кон тро ла за ко ва ног са став ка. Ме ре за шти те при за ки ва њу.

ЛЕМЉЕЊЕ (30)

При пре ма ли мо ва и ле ми ли ца за ле мље ње и рад на ме ком и 
твр дом ле мље њу. Ле мље ње и по прав ка хлад ња ка. Чи шће ње и кон
тро ла за ле мље ног са став ка. Ме ре за шти те при ле мље њу.

САСТАВЉАЊЕ И РАСТАВЉАЊЕ (150)

Спа ја ње виј ци ма и на врт ка ма, кли но ви ма, чи ви ја ма, свор ња
ци ма и спој ни ца ма. Из бор и при ме на ала та за са ста вља ње и ра ста
вља ње. Озна ча ва ње де ло ва при ра ста вља њу. По сту пак ски да ња и 
по ста вља ња укра сних де ло ва, бра ни ка, вра та, од бој ни ка, по клоп ца 
мо то ра и пр тља жни ка, ве за них ли мо ва, бла то бра на, фа ро ва и др. 
Пра ње, чи шће ње и под ма зи ва ње пре са ста вља ња де ло ва. Ме ра за
шти те на ра ду.

ГАСНО ЗАВАРИВАЊЕ И СЕЧЕЊЕ (96)

На чин ру ко ва ња опре мом за за ва ри ва ње и ње но чу ва ње. До
дат ни ма те ри јал и то пи тељ. При пре ма пред ме та за за ва ри ва ње. 
По де ша ва ње пла ме на и по ступ ци за ва ри ва ња уле во и уде сно. За ва
ри ва ње де бљих и та њих ли мо ва од исто род них и ра зно род них ме
та ла. за ва ри ва ње у хо ри зон тал ном и вер ти кал ном по ло жа ју. За ва
ри ва ње над гла вом. Об ра да за ва ре них спо је ва руч ном бру си ли цом. 
Га сно се че ње. Ме ре за шти те при за ва ри ва њу и се че њу. Кон тро ла 
за ва ре ног са став ка.

III РАЗРЕД 
(14 ча со ва не дељ но, 448 ча со ва го ди шње + 60 ча со ва у бло ку)

САДРЖАЈИ ПРОГАМА

ПРИЈЕМ И ИЗДАВАЊЕ ВОЗИЛА (14)

Ор га ни за ци ја ра да, вр сте по сло ва и тех нич котех но ло шка 
до ку мен та ци ја у ауто – ли мар ској ра ди о ни ци. Пре глед во зи ла при 
при је му и утвр ђи ва ње не до стат ка на ли ма ри ји. Кла си фи ка ци ја де
ло ва ко ји се мо гу по пра ви ти и де ло ва ко ји се за ме њу ју но вим. По
сту пак при мо пре да је по пра вље ног во зи ла.

ЕЛЕКТРОЛУЧНО ЗАВАРИВАЊЕ (56)

При пре ма, по де ша ва ње и укљу чи ва ње апа ра та на елек трич
ну мре жу. Из бор елек тро де и по де ша ва ње стру је. Ус по ста вља ње 
и одр жа ва ње елек трич ног лу ка. По че так за ва ра, во ђе ње елек тро
де и за вр ше так за ва ра. Вр сте за ва ра и об ли ци за ва ре них спо је ва. 
За ва ри ва ње су че о них и уга о них за ва ра у хо ри зон тал ном по ло жа ју. 
Об ра да за ва ре них спо је ва руч ном бру си ли цом. Ме ре за шти те при 
елек тро луч ном за ва ри ва њу и бру ше њу. При пре ма по ступ ка и вр
сте елек тро от пор ног за ва ри ва ња. Уре ђај за тач ка сто за ва ри ва ње. 
Из бор елек тро да и при пре ма ли мо ва. По де ша ва ње стру је, си ле 
при ти ска елек тро да и вре ме на тра ја ња за ва ри ва ња. Уре ђа ји за ли
ниј ско (шав но) за ва ри ва ње. При пре ма ли мо ва и по сту пак ли ниј
ског за ва ри ва ња. Ме ре за шти те при елек тро от пор ном за ва ри ва њу. 



ПОПРАВКА ЛЕЖИШТА ВЕТРОБРАНСКОГ СТАКЛА (21)

По сту пак за ме не ве тро бран ског ста кла. Ски да ње и на ме шта
ње ве тро бран ског и боч ног ста кла. Об ли ко ва ње ле жи шта ве тро
бран ског ста кла и боч ног ста кла (уре ђа ји, алат, при бор и по сту пак 
ра да). Ис пра вља ње ра ма ве тро бран ског ста кла. На ме шта ње ве тро
бран ског и боч ног ста кла и зап ти ва ње. Ски да ње и по ста вља ње ста
кла вра та (по крет на и окрет на – леп тир ста кла).

ПОПРАВКА ОШТЕЋЕНИХ ДЕЛОВА (112)

По сту пак за ме не очи шће них де ло ва. По прав ка оште ће них 
бла то бра на, вра та, бич них и че о них ли мо ва, по кло па ца и дру гих 
де ло ва шкољ ке. Рав на ње кро ва во зи ла. Руч но рав на ње ли ма у то
плом и хлад ном ста њу (из вла че ње и рав на ње). Кро је ње де ло ва од 
ли мо ва по да тој ме ри, об ли ко ва ње по ша бло ну и укла па ње пре ма 
оста лим де ло ви ма. По сту пак за тва ра ње ли ме них по вр ши на оште
ће них ко ро зи јом. Кон тро ла ис прав но сти по пра вље них де ло ва. Ме
ре за шти те на ра ду.

ЗАМЕНА ОШТЕЋЕНИХ ДЕЛОВА (56)

По сту пак за ме не оште ће них де ло ва. Ски да ње оште ће них де
ло ва и по ста вља ње но вих (бла то бра на, ве зних ли мо ва, бра ни ка, 
од бој ни ка, кри ла, по клоп ца мо то ра и пр тља жни ка, вра та и кро ва.). 
Ме ђу соб но укла па ње и по ве зи ва ње де ло ва за ки ва њем, твр дим ле
мље њем, за ва ри ва њем и по мо ћу ра ста вље них еле ме на та (виј ци, 
на врт ке, чи ви је, свор ња ци и др.). За ме на пра го ва. За ме на укра сних 
де ло ва. Ме ре за шти те при за ме ни де ло ва. 

ПОПРАВКА УНУТРАШЊЕГ СКЛОПА ВОЗИЛА (49)

По сту пак по прав ке уну тра шњег скло па во зи ла. Ис пра вља ње 
уну тра шњих пре ги ба у во зи лу. Об ли ко ва ње сту бо ва. Укла па ње и 
по де ша ва ње за зо ра на вра ти ма. По ве зи ва ње ли мо ва у уну тра шњо
сти во зи ла. По прав ка за штит них ли мо ва мо то ра, пред њег и зад њег 
ве ша ња. Ме ре за шти те на ра ду.

ПОПРАВКАШАСИЈЕ ИШКОЉКЕ (63)

Раз вла че ње оште ће не ша си је хи дра у лич ним ала ти ма и при бо
ром. Ис пра вља ње оште ће не ша си је хо дра у лич ним ала ти ма и при
бо ром. Ис пра вља ње пре ги ба шкољ ке. Спа ја ње бла то бра на и сту бо
ва вра та. По прав ка кри ла и пра го ва. По ја ча ва ње ви тал них де ло ва 
ша си је и шкољ ке. Ме ре ње и кон тро ла. Ме ре за шти те на ра ду.

ПОСТАВЉАЊЕ ОШТЕЋЕНОГ ВОЗИЛА
У ГЕОМЕТРИЈСКУ ОСУ (28)

По сту пак по ста вља ња во зи ла на рад ни сто. Прин цип ра да и 
ру ко ва ње рад ним сто лом, ала ти ма и пре са ма за раз вла че ње во зи ла. 
Упо тре ба ша бло на и по де ша ва ње ре пер них та ча ка. Раз вла че ње и 
по ста вља ња во зи ла у ге о ме триј ску осу. Ме ре за шти те при раз вла
че њу во зи ла.

ЗАВРШНИ РАДОВИ И ЗАШТИТА ОД КОРОЗИЈЕ (28)

Пре глед из ве де них ра до ва и от кла ња ње не до ста та ка. Кон тро
ла и от кла ња ње оште ће ња од ко ро зи је. При пре ма во зи ла за за шти
ту од ко ро зи је. По ступ ци на но ше ња основ не бо је и зап тив них ма
са. По сту пак при мо пре да је по пра вље ног во зи ла.

ПЛАСТИКА (21)

На но ше ње пла сти ке на ме сти ма ко ја су оште ће на ко ро зи јом. 
Ме ре за шти те при на но ше њу пла сти ке.

НАСТАВА У БЛОКУ (60)

По прав ка и за ме на оште ће них де ло ва во зи ла у усло ви ма те
ку ће тех но ло ги је пред у зе ћа.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Са др жа ји про гра ма на са мом по чет ку, усме ра ва ју уче ни ке ка 
за ни ма њу и обра зов ном про фи лу ауто ли ма ра. 

На са мом по чет ку тре ба на по ме ну ти да ре а ли за ци ја прак тич
не на ста ве мо ра да се од ви ја не по сред ним ма ни пу ла тив ним и опе
ра тив ним ра дом, осло бо ђе на су ви шног вер ба ли зма, уз нео п ход ни 
те о риј ски ми ни мум (рад на упут ства и об ја шње ња ко ја се пла ни ра
ју и оства ру ју за јед но са прак тич ном на ста вом). 

Тре ба ис та ћи да у по ве зи ва њу те о ри је са прак сом не ма пра
ви ла: у јед ном слу ча ју прак са прет хо ди те о ри ји, у дру гом те о ри ја 
прак си (нај че шће), а у тре ћем те о ри ја и прак са усва ја ју се исто
вре ме но. Ре до след и ор га ни за ци ја за ви си од са др жа ја прак тич не 
на ста ве и оп штих усло ва у ко ји ма се оства ру ју.

Про грам прак тич не на ста ве дат је као ге не ра ли за ци ја ис ку
ства и на уч ног са зна ња. На став ник оба вља ди дак тич ку раз ра ду 
ком плек са и те мат ских це ли на, фор ми ра ве жбе, као нај ма ње ди
дак тич коло гич ке це ли не (њи хо во тра ја ње је раз ли чи то, а мо же да 
об у хва ти и чи тав рад ни дан), раш чла њу је их на еле мен те од за хва
та и опе ра ци је до ком би но ва них, сло же них ра до ва.Опе ра тив ним 
пла ном на став ник пла ни ра и про гра ми ра сва ку ве жбу и на став ну 
је ди ни цу, де фи ни ше, по ред оста лог, сва ко рад но ме сто и пе ри о дич
ну за ме ну уче ни ка на рад ним ме сти ма. па ра лел но са овим утвр ђу је 
се функ ци о нал ни од нос и по ве за ност са струч ним пред ме ти ма: ор
га ни за ци ја ра да, ма шин ски еле мен ти, тех но ло ги јом об ра де, тех но
ло ги јом обра зов ног про фи ла. 

При ли ком де фи ни са ња ве жби, кад год је мо гу ће, тре ба те жи
ти да оне бу ду у функ ци ји про дук тив ног ра да и да има ју упо треб ну 
вред ност.

Ефи ка сност оства ри ва ња прак тич не на ста ве за ви си пр вен
стве но од усло ва ра да под ко јим се из во ди. Ве о ма зна чај ну уло гу 
има уво ђе ње са вре ме них сред ста ва ра да и њи хо ва за сту пље ност 
овим оби мом ко ји ће обез бе ди ти да сва ки уче ник прак тич не ве жбе 
оба вља на од го ва ра ју ћем рад ном ме сту. 

Рад не за дат ке – ве жбе тре ба при ла го ђа ва ти по ве ћа њу но воа 
оспо со бље но сти уче ни ка и ка рак те ри стич ним по сло ви ма ауто
лимара, уве жба ва њем сти ца ти но ве ве шти не и на ви ке. При то ме 
нај ве ћу па жњу тре ба обра ћа ти тач но сти из ра де, ква ли те ту об ра де, 
уред ном одр жа ва њу рад ног ме ста и пра вил ном ко ри шће њу сред
ста ва за шти те на ра ду.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен
та ци ју.

Образовни профил: ЗА ВА РИ ВАЧ 

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та тех но ло ги ја обра зов ног про фи ла је 
сти ца ње струч но те о риј ских зна ња по треб них за успе шно схва та ње 
тех но ло шког про це са и тех но ло шких за ко ни то сти при мен љи вих у 
не по сред ном из вр ши лач ком ра ду у до ме ну обра зов ног про фи ла за
ва ри вач.

Задаци на ста ве пред ме та тех но ло ги ја обра зов ног про фи ла:
– сти ца ње зна ња о ме то да ма и по ступ ци ма га сног н елек тро 

за ва ри ва ња о ка рак те ри сти ка ма и при ме ни апа ра та, при бо ра и уре
ђа ја ко ји се ко ри сте у оба вља њу по сло ва и рад них за да та ка за ва
ри ва ча;



– сти ца ње зна ња о гре шка ма при за ва ри ва њу, кон тро ли и ис
пи ти ва њу за ва ре них спо је ва, о по тре би пра ће ња и утвр ђи ва њу ква
ли те та про из во да;

– оспо со бља ва ње за раз у ме ва ње и са мо стал но ко ри шћеи тех
нич ке до ку мен та ци је и струч не ли те ра ту ре, за из бор оп ти мал ног 
ре жи ма ра да и при ме ну стан дар да;

– схва та ње зна ча ја по ве за но сти и ме ђу за ви сно сти еле ме на та 
рад ног про це са у об ли ко ва њу кон крет ног про из во да као це ли не.

II РАЗРЕД  
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
УВОД (1)

До мен по сло ва и за да та ка у окви ру обра зов ног про фи ла. Зна
чај и пер спек ти ве тех нич котех но ло шког раз во ја сред ста ва ра да.

ЕЛЕК ТРО ЛУЧ НО ЗА ВА РИ ВА ЊЕ (30)

Апа ра ти за елек тро луч но за ва ри ва ње: тран сфор ма то ри, ге не
ра то ри и ис пра вља чи. На чин по де ша ва ња и укљу чи ва ња апа ра та 
на елек трич ну мре жу и спа ја ње са пред ме том и елек тро дом. Ус
по ста вља ње и одр жа ва ње елек трич ног лу ка. На пон рад ног и пра
зног хо да тран сфор ма то ра и ге не ра то ра. Елек тро де за за ва ри ва ње: 
угље не и ме тал не (го ле, са пла штом и са је згром). Озна ке елек тро
да по стан дар ду.

Основ ни еле мен ти за ва ра: ко рен, увар и ли це за ва ра. Вр сте 
за ва ра и об ли ци за ва ре них спо је ва.

На чин за ва ри ва ња су че о них за ва ра у хо ри зон тал ној рав ни. 
Из бор елек тро де и по де ша ва ње стру је. По че так за ва ра, во ђе ње 
елек тро де и за вр ше так за ва ра.

На чин за ва ри ва ња уга о них за ва ра у хо ри зон тал ном по ло жа ју. 
При пре ма ма те ри ја ла и при ва ри ва ње пред ме та. Смер за ва ри ва ња и 
на чин во ђе ња елек тро де.

На чин за ва ри ва ња кру жних за ва ра. При пре ма окру глих про
фи ла и це ви за кру жни за вар. Смер за ва ри ва ња и во ђе ње елек тро
де. За ва ри ва ње кру жних уга о них за ва ра.

На чин за ва ри ва ња јед но став них че лич них кон струк ци ја. Са
ста вља ње и при ва ри ва ње еле ме на та. Ток и ре до след за ва ри ва ња с 
об зи ром на на пон ма те ри ја ла и де фор ма ци је кон струк ци је.

ГА СНО ЗА ВА РИ ВА ЊЕ (30)

Га со ви за за ва ри ва ње: ки се о ник, аце ти лен, ди су гас, во до ник, 
при род ни гас, про пан и бу тан. Опре ма и при бор за га сно за ва ри ва
ње. Раз ви ја чи аце ти ле на. Бо це за га со ве. Ре дук ци о ни вен ти ли: вр
сте, на чин по ста вља ња и ре гу ла ци ја. Цре ва за га со ве. Го ри о ни ци: 
вр сте и на ме на. Жи це и шип ке за га сно за ва ри ва ње.

Вр сте, зо не и тем пе ра ту ре пла ме на. Па ље ње, по де ша ва ње и 
га ше ње пла ме на. Др жа ње и во ђе ње го ри о ни ка.

За ва ри ва ње уле во и уде сно су че о них, уга о них и кру жних за
ва ра у хо ри зон тал ном по ло жа ју. За ва ри ва ње сред њих и де бљих 
ли мо ва, це ви, окру глих, L, I и U про фи ла у хо ри зон тал ној рав ни. 
За ва ри ва ње јед но став них че лич них кон струк ци ја.

4. НА ВА РИ ВА ЊЕ (4)

Жи це и елек тро де за на ва ри ва ње. По сту пак на но ше ња ма те ри
ја ла код јед но слој ног и ви ше слој ног га сног и елек тро луч ног за ва
ри ва ња. Екс пло зив но на ва ри ва ње (пла ти ра ње). Пла ти ра ње тра ка ма.

ЛЕ МЉЕ ЊЕ (5)

Прин цип, вр сте, при ме на. Ме ко ле мље ње, сред ства, по сту пак 
и при ме на.

Жи це за твр до ле мље ње. Сред ства за чи шће ње. Уре ђа ји за то
пље ње ле гу ра и за гре ва ње ма те ри ја ла. По сту пак твр дог ле мље ња.

КОН ТРО ЛА (4)

Кон тро ла за ле мље них спо је ва. Гре шке, узор ци и на чи ни от
кла ња ња.

Кон тро ла за ва ре них спо је ва, гре шке, узор ци и на чин от кла
ња ња.

III РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 96 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

СТАН ДАР ДИ, ТЕХ НИЧ КА И ТЕХ НО ЛО ШКА  
ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈА (10)

Ана ли зи ра ње и чи та ње ва ри лач ких цр те жа. Озна ча ва ње и 
упро шће но при ка зи ва ње за ва ра на цр те жи ма. План и ток за ва ри ва
ња. Про пи си и стан дар ди из обла сти за ва ри ва ња.

ЕЛЕК ТРО ОТ ПОР НО ЗА ВА РИ ВА ЊЕ (12)

Прин цип и вр сте елек тро от пор ног за ва ри ва ња. При пре ма ма
те ри ја ла. Уре ђа ји за елек тро от пор но за ва ри ва ње. Од ре ћи ва ње па
ра ме та ра за за ва ри ва ње и по де ша ва ње уре ђа ја. Су о че но, тач ка сто, 
бра да ви ча сто и шав но за ва ри ва ње.

ГА СНО И ЕЛЕК ТРО ЛУЧ НО РЕ ЗА ЊЕ (12)

Уре ђа ји, на пра ве и при бор за га сно и елек тро луч но ре за ње. 
Го ри о ни ци и елек тро де за ре за ње. Га сно и елек тро луч но руч но, по
лу а у то мат ско и ауто мат ско ре за ње угље них и ле ги ра них че ли ка и 
ли ве ног гво жђа. Га сно и елек тро луч но жле бље ње. Об ли ци и ди
мен зи је жле бо ва.

ЕЛЕК ТРО ЛУЧ НО ЗА ВА РИ ВА ЊЕ (14)

За ва ри ва ње ду бо ких ува ра и за ва ри ва ње у ви ше сло је ва: V, X, 
Y, К, U, и Ј за ва ра у свим по ло жа ји ма (хо ри зон тал но, хо ри зон тал
новер ти кал но и из над гла ве). На чин за ва ри ва ња це ви и уга о них 
за ва ра у свим по ло жа ји ма. За ва ри ва ње сло же них кон струк ци ја, ку
ћи шта и ма шин ских еле ме на та.

За ва ри ва ње угље нич них и ле ги ра них че ли ка.
За ва ри ва ње ли ве ног гво жђа. За ва ри ва ње ба кра и алу ми ни ју ма 

и њи хо вих ле гу ра.
Уре ђа ји и тех ни ка по лу а у то мат ског и ауто мат ског за ва ри ва ња.

ГА СНО ЗА ВА РИ ВА ЊЕ (16)

Уре ђа ји за га сно за ва ри ва ње. Раз ви ја чи га са, ка рак те ри сти ке 
и одр жа ва ње. Че лич не бо це, озна ке, тран спорт, ускла ди ште ње и 
оси гу ра ње, цен трал не раз вод не ста ни це, опре ма, ка рак те ри сти ке, 
оси гу ра ње и одр жа ва ње, при род ни гас, свој ства, тран спорт, при ме
на. Про панбу тан гас свој ства и при ме на. Ре гу ла ци о ни вен ти ли и 
оси гу ра чи, ка рак те ри сти ке, при ме на и одр жа ва ње.

Ка рак те ри сти ке за ва ри ва ња тан ких ли мо ва и це ви са тан ким 
зи до ви ма.

Ка рак те ри сти ке за ва ри ва ња це во во да, то пло во да, га со во да и 
су до ва под при ти ском. Га сно за ва ри ва ње у ви ше сло је ва: V, X, Y, 
К, U, и Ј за ва ра.

За ва ри ва ње сло же них кон струк ци ја, ку ћи шта и ма шин ских 
де ло ва.

Ка рак те ри сти ке га сног за ва ри ва ња угље нич ких и ле ги ра них 
че ли ка и ли ве ног гво жђа. За ва ри ва ње ба кра, цин ка, оло ва, ни кла и 
њи хо вих ле гу ра.

ОСТА ЛИ ПО СТУП ЦИ ЗА ВА РИ ВА ЊА (6)

Алу ми но тер миј ско за ва ри ва ње. Хлад но и фрик ци о но за ва ри
ва ње. Ин дук ци о но за ва ри ва ње. Ул тра звуч но за ва ри ва ње.

Ли вач ко за ва ри ва ње. За ва ри ва ње у за штит ном га су. ТИГ, 
МИГ и МАГ по сту пак. За ва ри ва ње под за штит ним пра шком и под 
за штит ном тро ском.

За ва ри ва ње под ле твом. За ва ри ва ње елек трон ском спо ном, 
ла се ром и пла змом.

ГРЕ ШКЕ, НА ПО НИ И ДЕ ФОР МА ЦИ ЈЕ У ЗА ВА РЕ НИМ  
СПО ЈЕ ВИ МА (20)

Кла си фи ка ци ја и вр сте гре ша ка у за ва ру. Спре ча ва ње, от кри
ва ње и от кла ња ње гре ша ка. Узро ци на ста ја ња на по на и по ја ва де
фор ма ци ја. Спре ча ва ње и от кла ња ње на по на и де фор ма ци ја у за ва
ре ним спо је ви ма. Ис пра вља ње за ва ре них де ло ва.



КОН ТРО ЛА И ИС ПИ ТИ ВА ЊЕ ЗА ВА РЕ НИХ СПО ЈЕ ВА (6)

План и ре до след кон тро ле за ва ри ва ња. Кон тро ла пре, у то ку 
и на кон за ва ри ва ња. Ви зу ел на кон тро ла. Ис пи ти ва ње спо је ва под 
при ти ском. Ис пи ти ва ње за ва ра ра за ра њем. Ис пи ти ва ње за ва ре них 
спо је ва без ра за ра ња.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ прак тич не на ста ве је сти ца ње зна ња, рад них ве шти на 
и на ви ка по треб них за оба вља ње по сло ва и са мо ста лан из вр ши
лач ки рад у окви ру обра зов ног про фи ла и оспо о о бља ва ње за бр зо 
укљу чи ва ње у про цес кон крет не про из вод не тех но ло ги је.

Задаци прак тич не на ста ве су:
– овла да ва ње тех но ло шким по ступ ци ма и ме то да ма за ва ри

ва ња. на ка рак те ри стич ним по сло ви ма у из ра ди и мон та жи за нат
ских и ин ду стриј ских про из во да;

– оспо со бља ва ње за пра вил ну упо тре бу, пран ме ну и одр жа ва
ње оред ста ва ра да, њи хо во ра ци о нал но и еко но мич но ко ри шће ње 
уз са гле да ва ње њи хо ве ма те ри јал не вред но сти и ве ка тра ја ња;

– при ме на зна ња у пра вил ном из бо ру ма те ри ја ла при за ва ри
ва љу и оспо со бља ва ње за ње го во ра ци о нал но ко ри шће ње и сма ње
ње от па да;

– сти ца ње прак тич них зна ња о по ступ ци ма кон тро ле и ис пи
ти ва њу за ва ре них спо је ва, уоча ва њу гре ша ка и оства ри ва њу ква
ли те та про из во да;

– сти ца ње зна ња и на ви ка за пра вил но ко ри шће ње сред ста ва 
за шти те на ра ду.

II РАЗРЕД  
(12 ча с о ва не дељ но, 444 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (2)

Упо а на ва ње про гра ма, струч не ли те ра ту ре и зах те ва рад ног под
руч ја за ва ри ва ча. Упо зна ва ње бра вар ске ра ди о ни це и рад них ме ста. 
За ду жи ва ње рад ним ме стом, уре ђа ји ма, ала том и при бо ром. Рад на и 
тед но ло шка ди сци пли на. Упо зна ва ње ме ра и сред ста ва за шти те на ра
ду. Чи шће ње и одр жа ва ње рад ног ме ста. Пра вил ник о кућ ном ре ду.

ПРИ ПРЕМ НИ РА ДО ВИ ЕЛЕК ТРО ЗА ВА РИ ВА ЧА (36) 

Рад тур пи јом: рад на тур пи ја њу рав них по вр ши на и под углом.
Рад ала том и при бо ром за елек тро за ва ри ва ње. Рад апа ра ти ма 

за за па ри ва ње. Одр жа ва ње уре ђа ја и при бо ра за за ва ри ва ње. При
пре ма ма те ри ја ла за за ва ри ва ње и из бор до дат ног ма те ри ја ла.

Рад на по де ша ва њу па ра ме та ра за за ва ри ва ње.

ТЕХ НИ КА ЗА ВА РИ ВА ЊА (36)

Рад на ус по ста вља њу и одр жа ва њу елек трич ног лу ка. 
Пра вил ни по че ци и за вр ше ци за ва ра. 
По ла га ње за ва ра у прав цу. 
Пра вил но на ста вља ње за ва ра.

РУЧ НО ЕЛЕК ТРО ЛУЧ НО И ПО ЛУ А У ТО МАТ СКО  
ЗА ВА РИ ВА ЊЕ У ЗА ШТИТ НОМ ПРА ХУ (54)

Рад на за ва ри ва њу „I” за ва ра у хо ри зон тал ном по ло жа ју са 
обе стра не.

Рад на за ва ри ва њу уга о них за ва ра из јед ног про ла за. Рад на 
за ва ри ва њу уга о них за ва ра у ко ри ту из јед ног про ла за.

Рад на ви ше слој ном за ва ри ва њу уга о них за ва ра. Рад на за ва
ри ва њу ра зних про фи ла (I, L, U) у хо ри зон тал ној рав ни.

ЗА ВА РИ ВА ЊЕ УГА О НИХ СПО ЈЕ ВА У РА ЗНИМ  
ПО ЛО ЖА ЈИ МА (60)

Рад ва јед но слој ном за ва ри ва њу уга о них спо је ва у вер ти кал
ном по ло жа ју и над гла вом.

Рад на ви ше слој ном за ва ри ва њу уга о них спо је ва у вер ти кал
ном по ло жа ју и над гла вом.

Рад на за ва ри ва њу су че о них спо је ва у ра зним по ло жа ји ма.
Рад на из во ђе њу про ва ра у хо ри зон тал ној рав ни код „V”, „X” 

и „К” за ва ра.
Рад на ви ше слој ном за ва ри ва њу у хо ри зон тал ној рав ни „V”, 

„X” и „К” за ва ра.
Рад на из во ђе њу про ва ра у вер ти кал ној рав ни и над гла вом 

код „V”, „X” и „К” за ва ра.
Рад на ви ше слој ном за ва ри ва њу у вер ти кал ној рав ни и над 

гла вом код „V”, „X” и „К” за ва ра.
Рад на за ва ри ва њу це ви у свим по ло жа ји ма.

ЕЛЕК ТРО ОТ ПОР НО ЗА ВА РИ ВА ЊЕ (34)

Рад на от пор ном, су че о ном тач ка стом и ли ниј ском за ва ри ва њу.

ПРИ ПРЕМ НИ РА ДО ВИ ЗА ГА СНО ЗА ВА РИ ВА ЊЕ (24)

Пу шта ње апа ра та у по гон тех нич ка за шти та, одр жа ва ње и чи
шће ње.

Рад ала том за ме ре ње и кон тро лу.
Рад тур пи јом: рад на тур пи ја њу рав них по вр ши на и под уг

лом.
При пре ма пред ме та за за ва ри ва ње – об ра да и по де ша ва ње 

апа ра та.
Упо зна ва ње ала та и ма ши на за об ра ду и при ме на зава ри ва ња.

РАД АЛА ТОМ ЗА ГА СНО ЗА ВА РИ ВА ЊЕ (42)

Рад ала том за за ва ри ва ње и се че ње по мо ћу го ри о ни ка.
Ру ко ва ње бо ца ма за ки се о ник. Ру ко ва ње бо ца ма за ди су га и 

тран спорт. Ру ко ва ње раз ви ја чем аце ти ле на.

ТЕХ НИ КА ГА СНОГ ЗА ВА РИ ВА ЊА (42) 

Рад на по де ша ва њу пла ме на.
Рад ,на из бо ру до дат ног ма те ри ја ла за ви сно од де бљи не 

основ ног ма те ри ја ла и хе миј ског са ста ва – вр сте ма те ри ја ла.
Др жа ње го ри о ни ка и до дат ног ма те ри ја ла. За ва ри ва ње уле во. 

За ва ри ва ње уде сно.

ЗА ВА РИ ВА ЊЕ МА ТЕ РИ ЈА ЛА И КОН СТРУК ЦИ ЈА (42)

Рад на за ва ри ва њу обич них ли мо ва.
Рад на за ва ри ва њу це ви за гра ђе вин ске кон струк ци је.
Рад на.за ва ри ва њу кон струк ци ја.
Рад на за ва ри ва њу ли мо ва „V”, „X” и „К” за ва ра.

РАД НА ЗА ВА РИ ВА ЊУ ТАН КИХ ЛИ МО ВА (48)

Рад на за ва ри ва њу уга о них за ва ра у хо ри зон тал ном по ло жа ју.
Рад на за ва ри ва њу уга о них за ва ра у вер ти кал ном по ло жа ју.
Рад на за ва ри ва њу „I” за ва ра у хо ри зон тал ном по ло жа ју са 

про ва ром ко ре на.

ЛЕ МЉЕ ЊЕ (24)

Рад на спо је ви ма ме ким и твр дим ле мље њем.

III РАЗРЕД 
(14 ча со ва не дељ но, 448 ча со ва го ди шње + 60 ча со ва у бло ку)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

ЗА ВА РИ ВА ЊЕ РЕЛ ПО СТУП КОМ (84)

Рад на за ва ри ва њу кон струк ци ја од угље нич них че ли ка.
Рад на за ва ри ва њу це ви у свим по ло жа ји ма и над гла вом.
Рад на га сном за ва ри ва њу ви со ко ле ги ра них че ли ка. 
Рад на за ва ри ва њу алу ми ни ју ма и ње го вих ле гу ра, си вог ли

ва, ни кла и ње го вих ле гу ра, ба кра и ње го вих ле гу ра и оло ва.



ТВР ДО ЛЕ МЉЕ ЊЕ (21)

РАД НА ЕЛЕК ТРО ЛУЧ НОМ ЗА ВА РИ ВА ЊУ У ЗА ШТИ ТИ 
ИНЕРТ НИХ ГА СО ВА И У МЕ ША ВИ НИ ГА СО ВА (56)

Рад на за ва ри ва њу „I” за ва ра у хор нзон тал ном по ло жа ју са 
обе стра не.

Рад на за ва ри ва њу уга о них за ва ра из јед ног про ла за. Рад на 
за ва ри ва њу уга о них за ва ра у ко ри ту из јед ног про ла за.

Рад на ви ше слој ном за ва ри ва њу уга о них за ва ра. Рад на за ва
ри ва њу ра зних про фи ла (I, L, U) у хоризoнталној рав ни.

РАД НА ЗА ВА РИ ВА ЊУ УГА О НИХ СПО ЈЕ ВА У РА ЗНИМ  
ПО ЛО ЖА ЈИ МА (56)

Јед но слој но за ва ри ва ње уга о них спо је ва у вер ти кал ном по ло
жа ју.

Ви ше слој но за ва ри ва ње уга о них спо је ва у вер ти кал ном по ло
жа ју.

РАД НА ЗА ВА РИ ВА ЊУ СУ ЧЕ О НИХ СПО ЈЕ ВА У РАВ НИМ  
ПО ЛО ЖА ЈИ МА (112)

Из во ђе ње про ва ра у хо ри зон тал ној рав ни код „V”, „X” и „К” 
за ва ра.

Ви ше слој но за ва ри ва ње у хо ри зон тал ној рав ни „V”, „X” и 
„К” за ва ра.

Из во ђе ње про ва ра у вер ти кал ној рав ни „V”, „X” и „К” за ва ра.
Ви ше слој но за ва ри ва ње у вер ти кал ној рав ни код за ва ра „V”, 

„X” и „К”.
За ва ри ва ње це ви у свим по ло жа ји ма.

РАД НА АУТО МАТ СКОМ ЗА ВА РИ ВА ЊУ ПОД ПРЕЧ КОМ (56)

За ва ри ва ње уга о них за ва ра у ко ри ту. За ва ри ва ње су че о них 
спо је ва „I”, „V” и „X”. За ва ри ва ње су че о них спо је ва са под ме та
чем ба кра.

РАД НА ЗА ВА РИ ВА ЊУ СИ ВОГ ЛИ ВА (21)

РАД НА ЖЛЕ БЉЕ ЊУ И СЕ ЧЕ ЊУ МА ТЕ РИ ЈА ЛА ПО МО ЋУ 
ЕЛЕК ТРИЧ НОГ ЛУ КА (21)

РАД НА АУТО МА ТИ МА ЗА РЕ ЗА ЊЕ (21)

НА СТА ВА У БЛО КУ (60)

Рад на раз ли чи тим вр ста ма за ва ри ва ња пре ма усло и ма и зах
те ви ма те ку ће тех но ло ги је пред у зе ћа.

Oбразовни профил: ИН СТА ЛА ТЕР

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та те жно ло ги ја об ра а ов ног про фи ла је 
сти ца ње струч но те о риј ских зна ња по треб них за успе шно схва та ње 
тех но ло шког про це са и тех но ло шких за ко ни то сти при мен љи вих 
у не по сред ном из вр ши лач ком ра ду у до ме ну обра зов ног про фи ла 
ин ста ла тер.

Задаци на ста ве пред ме та тех но ло ги ја обра зов ног про фи ла су:
– сти ца ње зна ња о ме то да ма и по ступ ци ма ин ста ли ра ња во

до во да и ка на ли за ци је;
– сти ца ње зна ња о те о риј ским прин цип нма гре ја ња и кли ма

ти за ци је, о ме то да ма и по ступ ци ма ра да при ин ста ли ра њу греј них 
и кли ма ти за ци о них уре ђа ја;

– сти ца ње зна ња о ка рак те ри сти ка ма и при ме ни ала та, при бо ра 
и јед но ста а них ма ши на ко ји се ко ри сте у по сло ви ма ин ста ла те ра;

– сти ца ње зна ња о из бо ру ма те ри ја ла и го то вих еле ме на та за 
уград њу и ње го вом ра ци о налнкхм ко ри шће њу;

– сти ца ње зна ња о зна ча ју ме ре ња и кон тро ли са ња, о мер ним 
и конг грол ним ала ти ма, о по тре би пра ће ња и утвр ђи ва њу ква ли те
та про из во да;

– оспо со бља ва ње за раз у ме ва ње и са мо стал но ко ри шће ње 
тех нич ке до ку мен та ци је и струч не ли те ра ту ре за из бор оп зи мал
ног ре жи ма ра да и при ме ну стан дар да;

– схва та ње зна ча ја по ве за но сти и ме ђу за ви сно сти еле ме на та 
рад нот про це са у об ли ко ва њу и де фи ни са њу рад ног за дат ка.

II РАЗРЕД 
 (2 ча са не дељн, 74 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
УВОД (1)

До мен по сло ва и за да та ка у окви ру обра зов ног про фи ла. Зна
чај и пер спек ти ве тех нич котех но ло о шког раз во ја сред ста ва ра да.

МЕ РЕ ЊЕ И КОН ТРО ЛИ СА ЊЕ (3)

Гре шке ме ре ња, раз мер ни ци, по мич на ме ри ла, ша бло ни. Уни
вер зал ни ме ха нич ки и оп тич ки угло ме ри. Ли бе ле, чу ва ње и ов др
жа ва ње мер них и кон трол них ала та.

ОСНОВ НИ ПОЈ МО ВИ О ИН СТА ЛА ЦИ ЈА МА (2)

Свр ха и зна чај иннста ла ци ја за во до вод, ка на ли за ци ју, кли ма
ти за ци ју и гре ја ње. Усло ви си сте ма и уре ђа ја (естет ски, хи ги јен ски, 
еко ном ски и без бед но сни). Ме ре за шти те на ра ду са ин ста ла ци ја ма.

СЕ ЧЕ ЊЕ ЛИ МО ВА И ЦЕ ВИ (3)

Ала ти и при бор. По си у пак се че ња че лич них, пла стичншх, ке
ра мич ких и дру гих це ви, ли мо ва и про фи ла. Руч но се че ње, ма шин
ско се че ње.

СА ВИ ЈА ЊЕ ЛИ МО ВА И ЦЕ ВИ (3)

Ала ти и при бор. По сту пак са ви ја ња че лич них, ба кар них, 
олов них и дру о гих це ви, ли мо ва и про фи ла. Руч но сви ја ње, ма
шин ско са ви ја ње. Са ви ја ње у хлад ном и то плом ста њу. На пре за ња 
у ма те ри ја лу и мо гућ ност по ја ве прр ско ти на при са ви ја њу.

ЛЕ МЉЕ ЊЕ (1)

Ала ти и при бар. Врс ге ле мо ва. Ме ко ле мље ње. Трв до ле мље ње.

СПА ЈА ЊЕ ЦЕ ВИ И КА НА ЛА (3)

Вр сте спо је ва, зна чај и при ме на. При ла го ђа ва ње преч ни ка 
две це ви, при пре ма по вр ши не, ле мље ње и об ра да за ле мље не по вр
ши не. Спа ја ње ле мље њем олов них, ба кар них и ме син га них це ви. 
Спа ја ње пла стич них цевм за ва ри ва њем.

Спа ја ње пластчних це ви спо ро ве зу ју ћим и бр зо ве зу ју ћим 
леп ком. По сту пак спа ја ња це ви цев ним еле мен ти ма, спој ни ца ма 
и при руб ни ца ма са ви ја њем. Спа ја ње ка на па за раз во ђе ње ва зду ха. 
Спа ја ње за ко ви ца ма и виј ци ма.

РЕ ЗА ЊЕ НА ВО ЈА (2)

Ала ти и при бор. Ру чио и ма шин ско на ре зи ва ње це ви их на во
ја. Сред ства за под ма зи ва ње при ре за њу на во ја.

ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ И ОЦР ТА ВА ЊЕ ДЕ ЛО ВА ОД ЛИ МА (3)

Ала ти и при бор. При ме ри обе ле жа ва ња мре же ка рак те ри
стач них еле ме на та (ко нус ко си, пре лаз ква дра та у круг и сл.).

БУ ШЕ ЊЕ (2)

Ала ти и при бар. Бу ше ње ли мо ва, про фи ла са упу шта њем ру
па. Бу ше ње бе то на.

ГА СНО ЗА ВА РИ ВА ЊЕ И СЕ ЧЕ ЊЕ (4)

Раз ли ка из ме ђу га сног и елек тро луч ног за ва ри ва ња. Опра
ма за га сно за ва ри ва ње (бо це за ки се о ник и аце ти лен, ре дук ци о ни 



вен ти ли и го ри о ни ци). На чин ру ко ва ња опре мом и ње но чу ва ње. 
До дат ни ма те ри јал то пи те љи. При пре ма еле ме на та за за ва ри ва ње. 
По де ша ва ње и зо не тем пе ра ту ре пла ме на. По си у пак за ва ри ва ња 
уле во и уде сно. Га сно се че ње. Ква ли тет за ва ре ног спо ја и конг гро
ла. Ме ре за и шти те.

ТЕХ НИЧ КА ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈА (4)

Упо зна ва ње сим бо ла обе ле жа ва ња по је ди них еле ме на та ин
ста ла ци ја. Уно зна ва ње тех нич ке до ку мен та ци је. Чи та ње рад не и 
про јект не до ку мен та ци је. Обе ле жа ва ње по стан дар ду.

ОСНОВ НИ ПОЈ МО ВИ О ВО ДО ВО ДУ И КА НА ЛИ ЗА ЦИ ЈУ (2)

Свр ха и зна чај из град ње во до во да и ка на ли за ци је у на се
ље ним ме сти ма. Снаб де ва ње на се ља во дом и по тро шња во де. 
Снаб де ва ње во дом, ко та жа, бу на ри, је зер ска и реч на во да. Гра ви
та ци о ни и во до вод са по ти ски ва њам. От пад не во де и про пи си о 
екс пло а та ци ји ка на ли за ци је.

ЕЛЕ МЕН ТИ ВО ДО ВО ДА И КА НА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ (6)

Вр сте во до вод них и ка на ли за ци о них це ви пре ма ма те ри ја лу, 
на ме ни, об ли ку и ди мен зи ја ма. Усло ви ко је це ви тре ба да ис пу не 
(при ти сак, ан ти ко ро зив ност и сл.), Цев ни за тва ра чи (вр сте и при
ме на). Цев не ар ма ту ре и еле мен ти. Зап тив ни ма те ри јал. Упо зна ва
ње озна ка по стан дар ду и ва же ћих про пи са за из град њу во до во да 
и ка на ли за ци је.

ПО СТА ВЉА ЊЕ ВО ДО ВОД НИХ ЦЕ ВИ (12)

Про у ча ва ње про јект не до му мен та ци је за во до вод ну мре жу. 
При пре ма те ре на за утра ђи ва ње во до вод них це ви раз ли чи тих ма
те ри ја ла. На чин по ла га ња, зап ти ва ње це ви од че ли ка, бе то на, азбе
ста и пла стич них ма са.

Во до ме ри и хи дран ти. Уло га и зна чај про тив по жар них хи дра на та. 
Ин ста ла ци је за то плу во ду. На чин угра ђи ва ња во до вод них 

ин ста ла ци ја за ви сно од ме ста и усло ва ра да. Пре глед и ис пи ти ва
ње во до вод не мре же при по ви ше ном при ти ску. За шти та во до вод
них це ви од ко ро зи је, елек трич не стру је, хе миј ски агре сив них ма
те ри ја, зно је ња у ста ну.

ПО СТА ВЉА ЊЕ КА НА ЛИ ЗА ЦИ О НИХ ЦЕ ВИ (10)

Про у ча ва ње про јект не до ку мен та ци је за ка на ли за ци о ну мре жу. 
Тра си ра ње. Од ре ђи ва ње сте пе на на ги ба це ви. За шти та и за тр па ва ње 
це ви. На чин обез бе ђе ња ка на ла од об ру ша ва ња зе мље. На чин мон та
же глав ног во да са при кључ ком и при кљу че њем на вер ти кал не во до ве. 
Ма те ри јал за це ви по сек то ри ма, у згра ди и ван згра де. На чин мон
та же вер ти ка ла, спа ја ње и зап ти и ва ње. Про во ђе ње ка на ли за ци је кров 
зи до ве згра де. На чин при кљу чи ва ња кућ не ка на ти за ци је на улич ну 
ка на ли за ци ју. За шти та ка на ли за ци о них це ви од ме ха нич ких оште ће
ња, елек трич не стру је и агре сив них хе миј ских ма те ри ја. Ре ви зи о ни 
отво ри, ка ска де и про ве тра ва ње због из бе га ван ња га со ва у мре жи. 

ПО СТА ВЉА ЊЕ СА НИ ТАР НИХ УРЕ ЂА ЈА (4)

Од ре ђи ва ње тра се це ви за во до вод и ка на ли за ци ју. На чин 
угра ћи ва ња ка де, бој ле ра, ба те ри ја, слив ни ка, уми ва о ни ка, су до пе
ра са од ре ђи ва њем на га ба, уград њом си фо на и сл.

СА МО СТАЛ НИ ВО ДО ВОД ЗА ЗГРА ДЕ (5)

Вр сте са мо стал них во до во да: кућ ни во до вод са ре зер во а ром 
на та ва ну, ко му нал ни во до вод, же ле знич ки во до вод, гра ви та ци о ни 
во до вод, во до вод оса ве штач ким из ди за њем во де, пне у мат ски во
до вод и во до вод спе ци јал не на ме не. Прин цип ра да хи дро фар ског 
по стро је ња.

РЕ ВИ ЗИ О НИ СИ ЛА ЗИ (4)

Вр сте, уло га и зна чај ре ви зи о них си ла за (шах то ва). По сту лак 
при кљу чи ва ња на ре ви зи о ни си лаз од опе ке и бе то на, при ме на ки
не та у си ла зи ма. Ре ви зи о ни отво ри, ка ска де и лу ко ви. Од ре ђи ва ње 
на ги ба це ви и бр зи не прот ки ца ња у ка н а ли за ци ји.

III РАЗРЕД 
(3 ча са не де љио, 96 ча со ва годи шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

ОСНОВ НЕ ФИ ЗИЧ КЕ И ТЕР МО ДИ НА МИЧ КЕ ВЕ ЛИ ЧИ НЕ (5)

По јам тем пе ра ту ре и ма ре ње тем пе ра ту ре. Тем пе ра тур не 
ска ле и је ди ни ца тем пе ра ту ре. Ши ре ње те ла због про ме не тем
пе ра ту ре и зна чај то плот ног ши ре ња у тех ни ци. Пре нос то пло те 
про во ђе њем, кон венк ци јом и зра че њем. При ти сак, над при ти сак, 
по др пи ти сак и је ди ни це при ти ска.

Про ток флу и да, бр зи на флу и да.

ОСНОВ НИ ПОЈ МО ВИ О УРЕ ЂА ЈИ МА ЗА ГРЕ ЈА ЊЕ (6)

Свр ха и зна чај цен трал ног гре ја ња. Еко но мич ност уре ђа ја за 
гтре ја ње. Пе ћи за чвр ста го ри ва, ка ми ни, ка ље а ве пе ћи. Ме тал не 
пе ћи са гор њим и до њим са га ре ва њем. Га сне пе ћи, уљ не пе ћи. Од
ре ђи ва ње ја чи не пе ћи. Дим ња ци, на чи ни из во ће ња (пра вил но – не
пра вил но).

Го ри ва. Вр сте го ри ва. То плот на моћ. Скла ди ште ње го ри ва. 
Про цес са го ре ва ња. Про ма ја.

ЕЛЕ МЕН ТИ ИН СТА ЛА ЦИ ЈА ЦЕН ТРАЛ НОГ ГРЕ ЈА ЊА (10)

Вр сте це ви пре ма ма те ри ја лу, из ра ди, на ме ни и об ли ку. Усло
ви ко је це ви тре ба да ис пу не (са ста вља ње, при ти сак и сл.). Цев
ни еле ме ти (пра ва и ко са ра чва, лук, ко ле но, ре дук ци о на цев, ком
пен за ци о на цев, еле мен ти за спа ја ње во ђи це за це ви, но са чи це ви, 
цев ни при кључ ци, „фи тикг” и сл.). Цев ни за тва ра чи (про ла зни, 
не по врат ни вен ти ли, за су ни, сла ви не, се па ра то ри па ре, вен тил за 
ме ша ње, тро кра ки вен тил и сл.). Греј на те ла (ра ди ја то ри, ре ги стри, 
кон век то ри, ка ло ри фе ри, па нел ни гре ја чи и сл.). За штит не ме ре. 
Но са чи це ви и греј них те ла и сл.

СИ СТЕ МИ ЦЕН ТРАЛ НОГ ГРЕ ЈА ЊА (12)

Упо ред не ка рак те ри сти ке си сте ма гре ја ња. Пред но сти и не
до ста ци цен трал ног гре ја ња. Пред но сти пар ног гре ја ња. Не до ста
ци пар ног гре ја ња. Гра ви та ци о ни си стем во де нот гре ја ња, гор њи 
раз вод, до њи раз вод, ета жно гре ја ње. Отво ре ни и за тво ре ни си сте
ми во де ног гре ја ња, си гур но сни уре ђа ји. Пумп но гре ја ње са при
нуд ном цир ку ла ни јом. Па нел но гре ја ње. Под но гре ја ње. Пар но 
гре ја ње ви со ког при ти ска. Пар но гре ја ње ни ског при ти ска. Гре ја
ње пре гре ја ном во дом.

ИЗ МЕ ЊИ ВА ЧИ ТО ПЛО ТЕ (6)

Вр сте и ка рак те ри сти ке, по де ла пре ма на ме ни, пре ма ма те ри
ја лу, са ви ја њу це ви и сл. Из бор из ме њи ва ча то пли те. Лет њи по гон 
– хла ђе ње. Зим ски по гон – гре ја ње. При ме на из ме њи ва ча то пло те 
у гре ја њу и хла ђе њу. При кључ ци и на чин град ње у ко тлар ни ци и 
под ста ни ци.

КО ТЛО ВИ (8)

Вр сте ко тло ва, ка рак те ри сти ке и при ме на. Основ ни де ловн.
Из бор ко тло ва пре ма про сто ру ко ји тре ба да гре је. При бор, 

ар ма ту ре, си гур но сни уре ђа ји. Ја чи на и греј на по вр ши на ко тла. 
Еко но мич ност као кри те ри јум за из бор го ри ва за ко тао. Ре гу ла ци ја 
у ко тлар ни ци, ауто мат ска, пол гу а у то мат ска и руч на.

Ко тло ви од че лич ног ли ма, свој ства и при ме на. Дим ња ци и 
дим ни ка на ли.

ПОД СТА НИ ЦА ЗА ДА ЉИН СКО ГРЕ ЈА ЊЕ (6)

Зна чај да љи но ког гре ја ња. Пре нос то пло те до под ста ни це. 
Про јект на до му мен та ци ја за под ста ни цу. Еле мен ти ре гу ла ци је у 
под ста ни ци. Еле мен ти за ре гу ла ци ју про то ка и при ти ска. Ме ре
ње про то ка и ко ли чи не утро ше не то пло те. Ди рект но и ин ди рект но 
гре ја ње. Еле мен ти за до зи ра ње то пло те во де на ви ше при кљу ча ка. 
Ме ша ње по врат не и раз вод не во де.



КЛИ МА ТИ ЗА ЦИ ЈА И СИ СТЕ МИ КЛИ МА ТИ ЗА ЦИ ЈЕ (10)

Уну тра шњи кли мат ски уало ви. Спо ља шњи кли мат ски усло
ви. Кли ма ти за ци ја у зим ским пе ри о ди ма, пре чи шћа ва ње, за гре
ва ње, вла же ње и из ме на ва зду ха. Кли ма ти за ци ја у лет њим пе
ри о ди ма, пре чи шћа ва ње, су шењ ње и из ме на ва зду ха. Пот пу на 
кли ма ти за ци ја у ко јој се вр ше све функ ци је. Ко мо ре за кли ма ти за
ци ју ва зду ха. Кли ма це тра ле.

ОБ РА ДА ВА ЗДУ ХА (4) 

Вла жан ва здух, ап со а лут на и ре ла тив на вла жносг ва зду ха. 
Вла же ње ва зду ха оква ше ним по вр ши на ма. Ин сгру мен ти за ме ре
ње вла жно сти. Чи шће ње ва зду ха. Гре ја ње ва зду ха.

ПРО ВЕ ТРА ВА ЊЕ – ВЕН ТИ ЛА ЦИ ЈА (5)

Свр ха и зна чај гре ја ња и про ве тра ва ња. При род но про ве тра
ван ње. Са мо про ве тра ва ње. Про зор ско про ве тра ва ње. Ка нал ско и 
кров но про ве тра ва ње. При нуд но про ве тра ва ње. Цен трал но ве тре
ње, си се ми цен трал ног ве тре ња, вр сте си сте ма и при ме ри ма лих 
ин ста ла ци ја. При ти сно, уси сно и ком би на ва но ве тре ње.

ЕЛЕ МЕН ТИ ЗА РАЗ ВО ЂЕ ЊЕ ФЛУ И ДА  
У КЛИ МА ТИ ЗА ЦИ ЈИ (7)

Ва зду шни ка на ли. Са став ни де ло ви ка на ла. Кли ма ко мо ре, 
са став ни еле мен ти кли ма ко мо ре. Ло кал ни уре ђа ји за кли ма ти за
ци ју. Ше мат ски при каз уре ђа ја за кли ма ти за ци ју у не кој по слов ној 
про сто ри ји.

ИН ДУК ЦИ О НИ СИ СТЕМ КЛИ МА ТИ ЗА ЦИ ЈЕ (8)

На чин ра да ин дук ци о ног си сте ма. Еле мен ти ин дук ци о ног си
сте ма: жа лу зи не за спољ ни ва здух, пред фил тер, вен ти ла тор, пред
гре јач, фи ни фил тер, хлад њак, овла жи вач ва зду ха, до гре јач, при
гу ши вач зву ка, кли ма ин дук тор, при мар ни и са ку ан дар ни ва а дух, 
про тив сгруј ни из ме њи вач то пло те за гре ја ње, греј ни ко тао, агре гат 
хлад не во де. Ше мат ски при каз ин дук ци о наг по стро је ња.

ВА ЗДУ ШНО ГРЕ ЈА ЊЕ (5)

Ло кал но гре ја ње. Груп но гре ја ње. При род но и при нуд но гре
ја ње. Ди рект ни и ин ди рект ни на чин за гре ва ња ва зду ха.

Тех нич ка до ку мен та ци ја и чи та ње цр те жа.

АУТО МАТ СКО УПРА ВЉА ЊЕ (4)

Ауто ма ти ка на ин ста ла ци ја ма за гре ја ње, про ве тра ва ње, ва
зду шно гре ја ње и кли ма ти за ци ју. Аутом ти ка на да љин ском гре ја
њу и у под ста ни ци.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ:

Циљ на ста ве на став ног пред ме та прак тич на на ста ва је сти
ца ње зна ња, уме ња и на ви ка по треб них за оба вља ње по сло ва у 
окви ру обра зов ног про фи ла ин ста ла те ра и оспо со бља ва ње за бр зо 
укљу чи ва ње у про цес кон крет не тех но ло ги је ра да.

Задаци на ста ве на став ног пред ме та прак тич на на ста ва су:
– овла да ва ње тех но ло шким по ступ ци ма, руч не и ма шин ске 

об ра де на об ли ко ва њу еле ме на та цев них и дру гих ин ста ла ци ја, по
ста вља њу и мон та жи ин ста ла ци ја и уре ђа ја во до во да, ка на ли за ци
је, гре ја ња и про ве тра ва ња;

– оспо со бља ва ње уче ни ка за пра вил ну упо тре бу, при ме ну и 
одр жа ва ње сред ста ва ра да, њи хо во ра ци о нал но и еко но мич но ко
ри шће ње;

– при ме на зна ња о пра вил ном из бо ру ма те ри ја ла за из ра ду 
еле ме на та ин ста ла ци је и оспо со бља ва ње за њи хо во ра ци о нал но 
ко ри шће ње и сма ње ње от па да;

– сти ца ње зна ња уме ња и ве шти на у ме ре њу и кон тро ли са њу 
де ло ва у про це су ра да и оства ри ва њу по треб ног ква ли те та;

– сти ца ње зна ња и на ви ка за пра вил но ко ри шће ње сред ста ва 
за шти те на ра ду.

II РАЗРЕД 
(12 ча со ва не дељ но, 444 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (6)

Упо зна ва ње про гра ма на став ног пред ме та, струч не ли те ра ту
ре и зах те ва рад ног под руч ја ин ста ла те ра. Упо зна ва ње ра ди о ни це 
и рад них ме ста. За ду жи ва ње рад ним ме стом, ала том и при бо ром. 
Рад на и тех но ло шка ди сци пли на. Упо зна ва ње ме ра и сред ста ва за
шти те на ра ду. Чи шће ње и одр жа ва ње рад ног ме ста. Пра вил ник о 
кућ ном ре ду.

Оби ла зак објек та и ви зу ел но упо зна ва ње ин ста ла ци ја и еле
ме на та си сте ма.

СЕЧЕЊЕ И САВИЈАЊЕ ЦЕВИ (24)

При пре ма ала та и при бо ра за се че ње це ви. Се че ње че лич них, 
пла стич них, ке ра мич ких и ба кар них це ви. При пре ма ала та, при
бо ра и уре ђа ја за са ви ја ње це ви. Са ви ја ње че лич них, ба кар них, 
ме син га них и пла стич них це ви у то плом и хлад ном ста њу. Од ре
ђи ва ње ду жи не са ви је не це ви у раз ви је ном ста њу. Кон тро ла ис
прав но сти са ви је них це ви. Ме ре за шти те при са ви ја њу и се че њу.

СПАЈАЊЕ ЦЕВИ (18)

Ме ко и твр до ле мље ње: при пре ма ала та и при бо ра. При ла го
ђа ва ње це ви и при пре ма по вр ши не, на на о ше ње ле ма и чи шће ње 
за ле мље ног са став ка. Спа ја ње ле мље њем ба кар них и ме син га них 
це ви. Спа ја ње пла стич них це ви за ва ри ва њем по мо ћу то плог ва зду
ха. Спа ја ње пла стич них це ви бр зо ве зу ју ћим леп ком. Спа ја ње це ви 
цев ним еле мен ти ма. Кон тро ла ис прав но сти спо је них це ви. Ме ре 
за шти те при спа ја њу це ви.

ГАСНО ЗАВАРИВАЊЕ И СЕЧЕЊЕ (24)

Ру ко ва ње опре мом. При пре ма це ви за за ва ри ва ње. По де ша ва
ње пла ме на и по ступ ци за ва ри ва ња уле во и уде сно. За ва ри ва ње це
ви у хо ри зон тал ном и вер ти кал ном по ло жа ју. За ва ри ва ње по мо ћу 
огле да ла. Га сно се че ње. Ме ре за шти те при за ва ри ва њу и се че њу. 
Кон тро ла за ва ре ног са ста ва.

РЕЗАЊЕ НАВОЈА (12)

Ру ко ва ње ала том и уре ђа ји ма и из ра да цев них на во ја. Под ма
зи ва ње при из ра ди на во ја. Кон тро ла ис прав но сти из ра ђе ног на во
ја. Ме ре за шти те при ре за њу на во ја.

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ И ОЦРТАВАЊЕ ДЕЛОВА ОД ЛИМА (12)

Пре но ше ње сли ке са цр те жа на лим у од ре ђе ној раз ме ри ала
ти ма и оцр та ва ње и обе ле жа ва ње.

СЕЧЕЊЕ ЛИМОВА (12)

Се че ње ли мо ва руч ним ма ка за ма. Се че ње ли мо ва ма шин ским 
ма ка за ма. Ме ре за шти те.

САВИЈАЊЕ И СПАЈАЊЕ ЛИМОВА (18)

Са ви ја ње ли мо ва и про фи ла. Са ста вља ње ли мо ва за ки ва њем, 
ле мље њем, пре ви ја њем и тач ка стим за ва ри ва њем. Ме ре за шти те.

БУШЕЊЕ ЛИМОВА И УРЕЗИВАЊЕ НАВОЈА (12)

Бу ше ње и про би ја ње ру па у ли мо ви ма и про фи ли ма. Упу шта
ње ру па. Уре зи ва ње уну тра шњих на во ја. Ру ко ва ње руч ном и сто
ном бу ши ли цом. Ме ре за шти те при бу ше њу.

БУШЕЊЕ РУПА У БЕТОНУ (6)

Ру ко ва ње бу ши ли цом за бе тон и бру си ли цом. Пре по зна ва ње 
и при ме на бур ги ја за раз не ма те ри ја ле. По ста вља ње у бе тон ра
зних ти пло ва и кли но ва. Ме ре за шти те при бу ше њу.



МОНТАЖА ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА (72)

Про у ча ва ње тех нич котех но ло шке до ку мен та ци је и чи та
ње цр те жа. Обе лел жа ва ње и тра си ра ње во да. Жле бље ње ка на ла 
за сме штај це ви и цев не ар ма ту ре. По ла га ње во до вод них це ви и 
спа ја ње са цев ним еле мен ти ма. Мон та жа во до вод них вер ти ка
ла. Спа ја ње хо ри зон тал ног раз во да са вер ти ка ла ма. По ста вља ње 
глав ног во да са уград њом во до ме ра. Мон та жа цев них еле ме на та 
и при кључ них во до ва, при кљу ча ка и раз во да у згра ди. Тер мич ка 
изо ла ци ја раз вод не мре же во до во да. Кон тро ла и ис пи ти ва ње по
ста вље не ин ста ла ци је. Ме ре за шти те при мон та жи ин ста ла ци је во
до во да.

ПОСТАВЉАЊЕ ХИДРАНАТА (18)

Про у ча ва ње про јект не до ку мен та ци је за хи дрант ску мре жу. 
Ин ста ли ра ње во до вод ног раз во да за про тив по жар не хи дран те. По
ста вља ње зид ног, под зем ног и ба штен ског хи дран та. По сту пак ис
пи ти ва ња во до вод них ин ста ла ци ја. Ме ре за шти те на ра ду.

ЛОКАЛНИ ВОДОВОД ЗА ЗГРАДЕ (24)

Угра ђи ва ње еле ме на та кућ ног во до во да са ре зер во а ром на та
ва ну.

Угра ђи ва ње хи дро фор ског по стро је ња. Угра ђи ва ње хи дро фо
ра и пу шта ње у рад. Угра ђи ва ње хи дро ста ни ца и пу шта ње у рад. 
Кон тро ла и ис пи ти ва ње ра да са мо стал ног во до во да. Ме ре за шти те 
на ра ду.

ПОСТАВЉАЊЕ РЕВИЗИОНИХ СИЛАЗА (24)

При кљу чи ва ње на ре ви зи о ни си лаз од опе ке и бе то на. При ме
на ки не та у си ла зи ма. Спа ја ње це ви, зап ти ва ње вер ти кал ног и хо
ри зон тал ног раз во да. Кон тро ла и ис пи ти ва ње ре ви зи о них си ла за. 
Ме ре за шти те на ра ду.

ЗАШТИТА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ ОДШТЕТНИХ
УТИЦАЈА (12)

За шти та це ви од елек трич не стру је, за шти та од зно је ња у ста
ну, спре ча ва ње ис па ра ва ња. От кла ња ње во до вод ног уда ра. За штит
не ме ре за сма ње ње га со ва у мре жи. От кла ња ње смет њи и ква ро ва 
на во до вод ној мре жи. Одр жа ва ње цев них за тва ра ча и ин ста ла ци је. 
Ме ре за шти те на ра ду.

ПОЛАГАЊЕ ИМОНТАЖА КАНАЛИЗАЦИОНИХ ЦЕВИ (72)

Тра си ра ње и ис коп ка на ла у по ду. По ла га ње, спа ја ње и зап
ти ва ње ка на ли за ци о них це ви. Од ре ђи ва ње сте пе на на ги ба це ви. 
За шти та и за тр па ва ње це ви. Обез бе ђе ње ка на ла од об ру ша ва ња 
зе мље. Мон та жа глав ног во да са при кључ ком на се кун дар ну мре
жу. Из ра да ре ви зи о них си ла за. Мон та жа при кључ них во до ва. По
ста вља ње ка на ли за ци је у згра ди, ку па ти лу и ку хи њи. По ста вља ње 
од лич не ре шет ке и угра ђи ва ње од вод них це ви на ка ду, ВЦ ко тлић, 
уми ва о ник, ма ши ну за пра ње ве ша и су до пе ру. Кон тро ла спо је ва и 
ис пи ти ва ње ква ли те та ка на ли за ци је. Ме ре за шти те при по ла га њу 
и мон та жи це ви.

МОНТАЖА САНИТАРНИХ УРЕЂАЈА (42)

По ста вља ње и мон та жа: ка де, уми ва о ни ка (ви се ћи и ста ја ћи), 
би деа, ВЦ шо ље са во до ко тли ћем, при кључ ка за ма ши ну за пра ње 
ве ша, бој ле ра (про точ ни и аку му ла ци о ни), су до пе ра са ар ма ту ром 
и зид ним ба те ри ја ма то пле и хлад не во де. Мон та жа са ни тар них 
уре ђа ја за од во ђе ње фе кал них и от пад них во да: пи со а ра, чу ча ва ца, 
ка на ла и ре шет ки за од вод ури на. Кон тро ла из вр ше не мон та же са
ни тар них уре ђа ја. Ме ре за шти те при мон та жи уре ђа ја.

УГРАЂИВАЊЕ ВЕНТИЛАЦИЈЕ И СЛИВНИКА (18)

Угра ђи ва ње вен ти ла ци о ног си сте ма у ку па ти лу, ку хи њи и 
на те ра си. По ста вља ње вен ти ла ци је фе кал них вер ти ка ла на кро ву 
згра де. Угра ђи ва ње кров них слив ни ка и вер ти ка ла ат мос фер ске во
де са олу ци ма. По ста вља ње дво ри шних слив ни ка.

ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА (18)

Мон та жа уре ђа ја за ме ха нич ко пре чи шћа ва ње. По ста вља ње 
ре шет ки, си та, та ло жни ца и би о ло шких пре чи ста ча.

III РАЗРЕД 
(14 ча со ва не дељ но, 448 ча со ва го ди шње + 60 ча со ва у бло ку)

САДРЖАЈИ ПРОГАМА

ГАСНО ЗАВАРИВАЊЕ (21)

При пре ма це ви за за ва ри ва ње. За ва ри ва ње це ви у хо ри зон
тал ном и вер ти кал ном по ло жа ју. Га сно се че ње. Кон тро ла за ва ре
ног спо ја.

ПОСТАВЉАЊЕ ЦЕВНЕ МРЕЖЕ, МОНТАЖА ОСНОВНИХ
ЕЛЕМЕНАТА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА (60)

По ста вља ње и из ра да раз вод не мре же. Из ра да и учвр шћи ва
ње вер ти кал них цев них во до ва и успон ских во до ва – вер ти ка ла. 
По ста вља ње чвр стих та ча ка и уград ња ком пен за то ра ‚‘ли ра‘‘. Из
ра да при кљу ча ка и по ве зи ва ње екс пан зи о ног су да. Спа ја ње це ви 
цев ним еле мен ти ма и угра ђи ва ње цев них за тва ра ча. Из ра да мре же 
до њег раз во да (по друм ске), из ра да мре же гор њег раз во да, учвр
шћи ва ње и ве ша ње цев них мре жа. Мон та жа но са ча греј них те ла, 
при кљу ча ка и ма ски, цев них за тва ра ча, вен ти ла. За су на и сла ви на.

Рад на основ ним опе ра ци ја ма у ко тлар ни ци. За ва ри ва ње при
руб ни ца за пум пе и вен ти ле. Из ра да си гур но сних во до ва и екс пан
зи о них по су да. Мон та жа гру бе и фи не ар ма ту ре.

МОНТАЖА ГРЕЈНИХ ТЕЛА (49)

Са ста вља ње и зап ти ва ње греј них те ла. Из ра да ра ди ја тор ских 
ве за. По ве зи ва ње греј них те ла у мре жу за гре ја ње. Из ра да и мон та
жа цев них ре ги ста ра и озра че них су до ва. Угра ђи ва ње и по ве зи ва
ње во до во да за од стра ње ње ва зду ха из мре же (ва зду шни во до ви).

МОНТАЖА КОТЛОВА И
КОТЛОВСКИХ ПОСТРОЈЕЊА (49)

Спа ја ње чла на ка члан ка стих ко тло ва. За ме на не ис прав ног 
члан ка са ком плет ном мон та жом гру бе и фи не ар ма ту ре. Мон та
жа си гур ност ног во да. Мон та жа пум пе за цир ку ла ци ју то пле во де. 
Пре прав ка ко тла са чвр стог на теч но го ри во. Уре ђе ње ко тлар ни
це и скла ди шта го ри ва. Изо ла ци ја ко тло ва и во до ва. По ста вља ње 
про тив по жар них сред ста ва. Ис пи ти ва ње ко тлар ни це и ин ста ла ци ја 
цен трал ног гре ја ња под при ти ском. Ме ре за шти те на ра ду.

ДАЉИНСКО ГРЕЈАЊЕ СА ТОПЛОТНОМ
ПОДСТАНИЦОМ (49)

Упо зна ва ње на чи на из во ђе ња то пло во да у под зем ним ка на ли
ма и из над зе мље.

Из ра да еле ме на та то плот не под ста ни це при мар ног и се кун
дар ног де ла. По ве зи ва ње из ме њи ва ча то пло те и раз дел ни ка во де и 
па ре. Из ра да при кљу ча ка и цир ку ла ци о не пум пе. Из ра да во до ва за 
гре ја ње во де (бој ле ре). Кон тро ла ра да под ста ни це. Ме ре ње по тро
шње во де и про то ка флу и да. Очи та ва ње тем пе ра ту ре и при ти ска. 
Пра жње ње и пу ње ње мре же. Од стра њи ва ње ва зду ха из ин ста ла ци
је. Тра же ње гре шке при гу бит ку во де.

ЗАШТИТА ОД КОРОЗИЈЕ И ТОПЛОТНА ИЗОЛАЦИЈА (10)

Чи шће ње ин ста ла ци је. За шти та од ко ро зи је. Изо ла ци ја ли ме
ним пла штом, па пир ним пла штом, ми не рал ном ву ном, ста кле ном 
ву ном и пла ма флек сом.

РАД НА ЗАВРШНИМ ОПЕРАЦИЈАМА ИНСТАЛАЦИЈЕ
ГРЕЈАЊА (21)

Ис пи ти ва ње ин ста ла ци је на хи дра у лич ки при ти сак. То пла и 
хлад на про ба. Ре гу ла ци ја ин ста ла ци је. Ме ре ње тем пе ра ту ре. Утвр
ђи ва ње и от кла ња ње основ них ква ро ва на ин ста ла ци ја ма. Пу шта
ње ин ста ла ци је у рад. Пре да ја ра до ва. Из ра да ски це из ве де них ра
до ва. Ме ре за шти те.



ИЗРАДА КАНАЛА ЗА РАЗВОЂЕЊЕ ВАЗДУХА (42)

Из ра да пра вих де ло ва ка на ла без при руб ни ца за спа ја ње. 
Оцр та ва ње и кро је ње ко ле на, ра зних ра чви и њи хо ва из ра да. Из ра
да ре шет ки и жа лу зи на. Ме ре за шти те при из ра ди ка на ла.

ПОСТАВЉАЊЕ КАНАЛА ЗА РАЗВОЂЕЊЕ ВАЗДУХА (42)

Ра до ви на по ста вља њу ка на ла за кли ма ти за ци ју. При чвр шћи
ва ње ка на ла на зи ду, ис под пла фо на. По ста вља ње кроз зид и ме
ђу спрат ну кон струк ци ју. Изо ла ци ја од бу ке и зап ти ва ње. Ме ре за
шти те при мон та жи ка на ла.

ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ УРЕЂАЈА
ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈУ (63)

Из ра да и утвр ђи ва ње по кло па ца (клап ни) за ре гу ли са ње ва
зду шне стру је. Кро је ње де ло ва и из ра да ди фу зо ра. Угра ђи ва ње 
и по де ша ва ње ди фу зо ра. По ста вља ње кли ма ко мо ре. По ве зи ва
ње кли ма ко мо ре на ин ста ла ци ју за гре ја ње са греј ним ко тлом, са 
агре га том хлад не во де, са кли маин дук то ром. Са мо стал на мон та
жа кли ма ко мо ре. Сит не по прав ке са став них еле ме на та кли ма ко
мо ре. Из ра да ски це из ве де них ра до ва. Ме ре за шти те на ра ду. Кон
тро ла ис прав но сти уре ђа ја за кли ма ти за ци ју.

МОНТАЖА УРЕЂАЈА ЗА ОБРАДУ ВАЗДУХА (21)

Мон та жа фил те ра за про чи шћа ва ње ва зду ха. Мон та жа, ис пи
ти ва ње ра да и по прав ка гре ја ча и до гре ја ча ва зду ха. По ста вља ње и 
одр жа ва ње овла жи ва ча ва зду ха и одва ја ча ка пи. Мон та жи и одр жа
ва ње вен ти ла то ра.

АУТОМАТСКО УПРАВЉАЊЕ (21)

Ауто ма ти ка на ин ста ла ци ја ма за гре ја ње, про ве тра ва ње, ва
зду шно гре ја ње и кли ма ти за ци ју. Мон та жа ауто ма ти за ци је на ин
ста ла ци ја ма за гре ја ње, про ве тра ва ње, ва зду шно гре ја ње и кли ма
ти за ци ју.

НАСТАВА У БЛОКУ (60)

Рад на по сло ви ма ин ста ли ра ња во до во да и ка на ли за ци је од
но сно гре ја ња и кли ма ти за ци је пре ма усло ви ма те ку ће тех но ло ги је 
пред у зе ћа.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Са др жа ји про гра ма на са мом по чет ку, усме ра ва ју уче ни ке ка 
за ни ма њу и обра зов ном про фи лу. 

На са мом по чет ку тре ба на по ме ну ти да ре а ли за ци ја прак тич
не на ста ве мо ра да се од ви ја не по сред ним ма ни пу ла тив ним и опе
ра тив ним ра дом, осло бо ђе на су ви шног вер ба ли зма, уз нео п ход ни 
те о риј ски ми ни мум (рад на упут ства и об ја шње ња ко ја се пла ни ра
ју и оства ру ју за јед но са прак тич ном на ста вом). 

Тре ба ис та ћи да у по ве зи ва њу те о ри је са прак сом не ма пра
ви ла: у јед ном слу ча ју прак са прет хо ди те о ри ји, у дру гом те о ри ја 
прак си (нај че шће), а у тре ћем те о ри ја и прак са усва ја ју се исто
вре ме но. Ре до след и ор га ни за ци ја за ви си од са др жа ја прак тич не 
на ста ве и оп штих усло ва у ко ји ма се оства ру ју.

Про грам прак тич не на ста ве дат је као ге не ра ли за ци ја ис ку
ства и на уч ног са зна ња. На став ник оба вља ди дак тич ку раз ра ду 
ком плек са и те мат ских це ли на, фор ми ра ве жбе, као нај ма ње ди
дак тич коло гич ке це ли не(њи хо во тра ја ње је раз ли чи то, а мо же да 
об у хва ти и чи тав рад ни дан), раш чла њу је их на еле мен те од за хва
та и опе ра ци је до ком би но ва них, сло же них ра до ва. Опе ра тив ним 
пла ном на став ник пла ни ра и про гра ми ра сва ку ве жбу и на став ну 
је ди ни цу, де фи ни ше, по ред оста лог, сва ко рад но ме сто и пе ри о дич
ну за ме ну уче ни ка на рад ним ме сти ма. па ра лел но са овим утвр ђу је 
се функ ци о нал ни од нос и по ве за ност са струч ним пред ме ти ма: ор
га ни за ци ја ра да, ма шин ски еле мен ти, тех но ло ги јом об ра де, тех но
ло ги јом обра зов ног про фи ла. 

При ли ком де фи ни са ња ве жби, кад год је мо гу ће, тре ба те жи
ти да оне бу ду у функ ци ји про дук тив ног ра да и да има ју упо треб ну 
вред ност.

Ефи ка сност оства ри ва ња прак тич не на ста ве за ви си пр вен
стве но од усло ва ра да под ко јим се из во ди. Ве о ма зна чај ну уло гу 
има уво ђе ње са вре ме них сред ста ва ра да и њи хо ва за сту пље ност 
овим оби мом ко ји ће обез бе ди ти да сва ки уче ник прак тич не ве жбе 
оба вља на од го ва ра ју ћем рад ном ме сту. 

Рад не за дат ке – ве жбе тре ба при ла го ђа ва ти по ве ћа њу но воа 
оспо со бље но сти уче ни ка и ка рак те ри стич ним по сло ви ма инста
латера, уве жба ва њем сти ца ти но ве ве шти не и на ви ке. При то ме 
нај ве ћу па жњу тре ба обра ћа ти тач но сти из ра де, ква ли те ту об ра де, 
уред ном одр жа ва њу рад ног ме ста и пра вил ном ко ри шће њу сред
ста ва за шти те на ра ду.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

Oбразовни профил: МАШИНOБРАВАР

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та те хи о то ги ја обра зов ног про фи ла је 
сти ца ње струч но те о риј ских зна ња по треб них за успе шно схва та ње 
тех но ло шког про це са и тех но ло шких за ко ни то сти при мен љи вих 
у не по сред ном из вр ши лач ком ра ду у до ме ну обра зов ног про фи ла 
ма шин бра вар.

Задаци на ста ве пред ме та те хи о то ги ја обра зов ног про фи ла:
– сти ца ње зна ња о прин ци пи ма функ ци о ни са ња ма ши на, ки

не мат ским ве за ма и за ви сно ста ма кре та ња ме ха ни за ма код ма ши
на, по ста вља њу ди јаг но зе ква ро ва на њи ма;

– сти ца ње зна ња о ме то да ма и по ступ ци ма ра ста вља ња и са
ста вља ња ма ши на, по прав ци ис тро ше них и оште ће них де ло ва и 
њи хо вој уград њи у фун ци о нал ну це ли ну ма ши не;

– оспо о о бља ва ње за раз у мев ње и са мо стал но ко ри шће ње тех
нич ке до ку мен та ци је и струч не ли те ра ту ре за из бор оп ти мал ног 
ре жи ма ра да и при ме ну стан дар да;

– схва та ње зна ча ја о по ве за но сти и ме ђу за ви сно сти еле ме на
та рад ног про це са ко ји пре да та вља ју тех но ло шку рад ну це ли ну у 
одр жа ва њу и по прав ци ма ши на.

II РАЗРЕД 
 (2 ча са не дељ ко, 74 ча са го да шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (1)

До мен по сло ва и за да та ка у окви ру обра зов ног про фи ла. Зна
чај и пер спек ти ве тех кич котех но ло шког раз во ја сред ста ва ра да.

МЕ РЕ ЊЕ И КОН ТРО ЛИ СА ЊЕ (7)

По мич на ме ри ла и ша бло ни. Ме ри ла за кон тро лу ду жи не: ми
кро ме три за спољ но и уну тра шње ме ре ње (ме ха нич ки и ди ги тал
ни), гра нич на ме ри ла за кон тро лу осо ви на и ру па, гра нич на ме ри
ла за кон тро лу ко ну са и на во ја, ета ло ни (план па ра лел на ме ри ла); 
ком па ра то ри, ме ха нич ки и ди ги тал ни, ме ри ла за ме рен ње и кон
тро лу угло ва, гра нич на ме ри ла за кон тро лу ла сти ног ре па; три го
но ме триј ска ме ри ла.



ОЦР ТА ВА ЊЕ И ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ (2)

Оцр та ва ње по мо ћу ме ха нич ког и ди ги тал ног ви си но ме ра. 
Оцр та ва ње по мо ћу уга о не пло че и по де о ног апа ра та. Оцр та ва ње са 
цр те жа, чу ва ње ала та.

ОБ РА ДА ТУР ПИ ЈА ЊЕМ (2)

Из бор тур пи ја при об ра ди. Гру бо и фи но тур пи ја ње рав них по
вр ши на, гру бо и фи но тур пи ја ње ци лин да ра и отво ра, гру бо и фи но 
тур пи ја ње про фи ла (ла сти ног ре па), чу ва ње и одр жа ва ње тур пи ја.

ОДВА ЈА ЊЕ МА ТЕ РИ ЈА ЛА (3)

Се че ње ма те ри ја ла руч ним се ка чи ма (гар ни ту ре ала та), се
че ње ма те ри ја ла руч ном те сте ром, се че ње ли ма руч ним и ма
шин ским ма ка за ма, се че ње це ви. Се че ње шип ка стог ма те ри ја ла 
(прин цип ра да и за шти та на ра да). Ре за ње шип ка стог ма те ри ја ла 
то ци ли ма за се че ње.

БУ ШЕ ЊЕ, УПУ ШТА ЊЕ И РАЗ ВР ТА ЊЕ (5)

При пре ма обрат ка за бу ше ње, из бор ала та за бу ше ње и ре жим 
об ра де, сте за ње обрат ка и по де ша ва ње бу ши ли це, гра шке при бу
ше њу. Об ра да отво ра упу шта чи ма, кон сгрук тив ни об ли ци, ре жи ми 
об ра де (под ма зи ва ње), упут ство за рад. Раз вр та чи: (руч ни и ма
шин ски, кон струк тив ни об ли ци, до да ци за об ра ду, упут ство за рад 
раз вр та чи ма, ре жи ми ра да, при мер из ра де ко ну сног отво ра за чи
ви је. Руч на бу ши ли ца (елек тро), прин цип ра да, рас кла па ње скла
па ње, одр жа ва ње, упо тре ба при бу ше њу. Сто на бу ши ли ца, опис 
при ци па ра да, из бор бро ја обр та ја, ки не мат ска ше ма, одр жа ва ње. 
Стуб на бу ши ли ца, тех нич ке ка рак те ри сти ке, ре жи ми об ра де, опис, 
ки не мат ска ше ма, одр жа ва ње. Ра ди јал на бу ши ли ца опис прин ци па 
ра да, ки не мат ска ше ма.

ИЗ РА ДА НА ВО ЈА (4)

При пре ма отво ра за ре зи ва ње на во ја, из бор преч ни ка бур ги је, 
уре зни ци, ре за ње на во ја. Ре за ње спољ њег на во ја, на ре зни це, при
пре ма ста бла за на ре зи ва ње на во ја, ре за ње цев них на во ја, кон тро
ла на во ја, ва ђе ње по ло мље них уре зни ца.

ОБ РА ДА ГРЕ БА ЊЕМ (5)

Алат н при бор за гре ба ње, ге о ме триј ске ве ли чи не гре ба ча, 
елек трич ни гре бач. По сту пак об ра де гре ба њем, де ко ра тив но гре
ба ње. Ле по ва ње, по ли ра ње и хо но ва ње.

СПА ЈА ЊЕ ЕЛЕ МЕ НА ТА (12)

Спа јан ње виј ци ма и на врт ка ма, кон сгрук тив ни об ли ци ви ја ка 
н на врт ки, при ме ри при ме не. Кљу че ви за при те зан ње. Гар ни ту ре 
кљу ча ва. Мо мент ни кључ и кључ че гр таљ ка (прин цин ра да). Од
ви ја чи пре ма стан дар ду. Кле шта, кон струк ци о ни об ли ци. Спа ја ње 
де ло ва чи ви ја ма. Спа ја ње де ло ва кли но ви ма и ле тва ма за ре гу ли
са ње, спа ја ње де ло ва осо ви ни ца ма. Спа ја ње це ви и цре ва хи дроп
не у мат ским ин ста ла ци ја ма, при кључ ци, са ви ја ње це ви, бр зо ис пу
сни при кљу чак. Про ве ра ин ста ла ци ја. Спа ја ње опру га ма. Спа ја ње 
де ло ва за ки ва њем, ме ким и твр дим ле мље њем. Спа ја ње де ло ва 
елек тро за ва ри ва њем, при пре ма ли мо ва за за ва ри ва ње, по сту пак 
за ва ри ва ња, на но си у ва ру, спре ча ва ње де фор ма ци ја при за ва ри
ва њу, и на ва ри ва њу. Об на вља ње ис тро ше них де ло ва хро ми ра њем.

ОБ РА ДА НА АЛАТ НИМ МА ШИ НА МА (15)

Ин тен зи тет тро ше ња ма ши на у то ку екс пло а та ци је и уче ста
лост ква ро ва. Ко е фи ци јент тре ња и ути цај ни фак то ри. Зна чај под
ма зи ва ња и вр сте ма зи ва. Де цен тра ли зо ван во и цен тра ли зо ва но 
под ма зи ва ње. Ма за ли це за уље и ма сти. Руч не пум пе за под ма зи
ва ње, прин цип ра да. Цен тра ли зо ва ни си сте ми под ма зи ва ња. Ше ма 
под ма зи ва ња стру га или бу ши ли це. Ин ста ла ци је за хла ђе ње.

Крат ко ход на рен ди саљ ка. Прин цип ра да, из бор ре жи ма об ра
де и ала та. Об ра да рав них и ко сих про фи ла (об ра да ла сти ног ре па 
и ле тви за ре гу ли са ње за зо ра).

Уни вер зал ни струг тер мич ке ка рак те ри сти ке, прин цип ра да, 
ки не мат ска ше ма, из бор ала та и ре жи ма об ра де.

Уни вер зал на гло да ли ца, тех нич ке ка рак те ри сти ке, прин
цип ра да, из бор ала та и ре жи ма об ра де, учвр шћи ва ње и кон тро ла 
обрат ка.

Бру си ли ца за рав но бру ше ње, прин цип ра да, из бор ре жи ма 
об ра де.

Бру си ли ца за спо ља шње окру гло бру ше ње, тех нич ке ка рак
те ри сти ке, прин цип ра да, из бор ре жи ма об ра де. Сте за ње то ци ла. 
Оштре ње ала та. Из бор то ци ла, оштре ње и по пра вља ње то ци ла, 
при ме ри оштре ња ала та.

СА СТА ВЉА ЊЕ И РА СТА ВЉА ЊЕ МА ШИ НА (18)

Са ста вља ње ма ши не по сле по прав ке. Са ста вља ње де ло ва у 
скло по ве и скла по еа у функ ци о нал не це ли не. Ра ста вља ње ма ши не 
на скло по ве и де ло ве, чи шће ње, кла си фи ка ци ја на ис прав не и не
ис прав не. Нај че шћи ква ро ви еле ме на та.

Кли зне ста зе (кон слрук ци о ни об ли ци, про цес ха ба ња, по спу
пак об на вља ња; во де ће ста зе са ко тр ља ју ћим те ли ма); чвр сти на
вој ни па ро ви (оси гу ра ње про тив ла ба вље ња и од вр та ња, ре до след 
при те за ња ви ја ка, оште ће ња при мон га жи, об на вља ње оште ће них 
на во ја, ва ђе ње по ло мље них ви ја ка).

По крет ни на вој ни пре но сни ци, про ме на, ре гу ли са ње за зо ра, 
сте пен ис ко ри шће ња. На вој ни пре но сни ци са ко тр ља ју ћим те ли ма, 
пред ност, прин цип ра да, ре гу ли са ње пред на пре за ња, одр жа ва ње. 
Кли но ви, гре шке при уград њи, об на вља ње ис тро ше них и де фор
ми са и их кли но ва. Ле тве за ре гу ли са ње за зо ра, уград ња и на чин ре
гу ли са ња.

Вра ти ла и осо ви не, кон струк ци о ни об ли ци глав них вре те на 
алат них ма ши на и вра ти ла ме ња ча бр зи на. Кон тро ла ис тро ше но
сти и на чин по прав ке. Кли зни ле жа је ви, ре гу ли са ње за зо ра глав
них вре те на, об на вља ње, ка на ли за под ма зи ва ње, гре шке при мон
та жи. Ко тр ља ју ћи ле жа је ви, кон струк ци о ни об ли ци, то ле ран ци је, 
мо та жа и де мон та жа. Оси гу ра ње ле жа ја, пра ће ње ста ња ле жа ја и 
апа ра ти, кон тро ла тач ност хо да ле жа ја. Опру жно ела стич ни пр сте
но ви по сту пак мон та же.

Ре ме ни це, уград ња, ко тро ла тач ност хо да, кон тро ла тач но сти 
из ра де.

Зуп ча сти па ро ви, кон струк ци о ни об ли ци, ха ба ње зуп ча ни ка, 
гре шке при мон па жи, кон тро ла тач но сти хо да, тра го ви но ше ња, 
ме ра пре ко зу ба (го то и ви обра сци).

Лан ци, кон про ла ко ра ка, из ду же ње ла на ца, оште ће ња, на ста
вља ње.

Спој ни це, гре шке при монг га жи, ди јаг но за оште ће ња, ре гу
ли са ње за зо ра (кру те, ела стич не, раз дво ји векан џа сте, фрик ци о не, 
елек тро маг нет не, син хро не, коч ни це, си гур но сне), по прав ке.

Ко манд не ви љу шке и ру чи це, ин тен зи тет ха ба ња, кон сгрук
ци о на ре ше ња, ква ро ви ме ха ни зма укљу че ња, мо гу ће по прав ке.

Ускоч ни ци, кон струк ци о ни об ли ци, то ле ран ци је, уград ња, 
про ве ра за зо ра.

Зап ти ва чи, ле жа ја пре но сни ка, хи дроп не у мат ских оисте ма, 
уград ња, ин тен зи тет ха ба ња, за ме на.

III РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 96 ча со ва гди шње)

САДРЖАЈ ПРОГРАМА

МЕ РЕ ЊЕ И КОН ТРО ЛА ОБ ЛИ КА (4)

Ме ре ње и ко тро ла од сту па ња од ге о ме триј ског оби ка, ме ре ње 
и ко тро ла угло ва и ко ну са, ме ре ње и кон тро ла на во ја (го то ви обра
сци), ме ре ње и ко тро ла зуп ча ни ка – ко ра ка и де бљи не зу ба (го то ви 
обра сци), ме ре ње и кон тро ла хра па во сти.

ПЛА НИ РА ЊЕ И ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ОДР ЖА ВА ЊА (2)

Ор га ни за ци о ни об ли ци одр жа ва ња, пра ће ње за сто ја и струк
ту ра за сто ја, оп ти ми за ци ја за ли ха ре зер вних де ло ва, ин ве сти ци о но 
и те ку ће одр жа ва ње.



ОДР ЖА ВА ЊЕ РЕ ДОВ НОГ ПРИ БО РА И ОПРЕ МЕ (8)

Одр жа ва ње при бо ра за сгру го ве: уре ћај за ко пи ра ње и си сте
ма за хла ђе ње. Одр жа ва ње при бо ра за гло да ли це, гла ве, уре ђај за 
де ле ње, оте за ње. Одр жа ва ње уре ђа ја за бру си ли це.

ОДР ЖА ВА ЊЕ ХИ ДРА У ЛИЧ КИХ И ПНЕ У МАТ СКИХ  
УРЕ ЂА ЈА (15)

Уре ђа ји за из вор енер ги је, зуп ча сте пум пе, прин цип ра да, сте
пен ис ко ри шће ња, ре до след де мо та же, ви зу ел на и ди мен зи о на ко
тро ла, од ре ђи ва ње за зо ра и сте пе на ис тро ше но сти, мо гу ће по прав
ке (то ле ран ци је по ло жа ја и об ли ка де ло ва пум пе) и кри те ри ју ми 
тач но сти при из ра ди ре зер вних де ло ва.

Ра ди јал не пум пе, прин цип ра да, ква ро ви и мо гу ће по прав ке. 
Ак си јал не клип не пум пе, прин цип ра да, мо гу ће по прав ке. Уре ћа ји 
за ре гу ли са ње, прин цип ра да, рас кла па ње, ви зу ел на и ди мен зи о на 
кон тро ла. Из вр шни ор га ни – мо то ри, хи дро и пне у ма то ки, пне у
мат ски уре ћај за сте за ње на стру гу. При прем на гру па, прин цип ра
да, ре до след рас кла па ња, мо гу ћи ква ро ви и по прав ке. Упра вљач ки 
ор га ни – раз вод ни ци, ха ба ње, за зо ри, мо гу ће по прав ке. Пре чи ста
чи уљ ва, прин цип ра да, одр жа ва ње. Одр жа ва ње еле ме на та хи дра у
лич ких си сте ма. Одр жа ва ње ком пре со ра.

ПО ПРАВ КА СТУБ НЕ БУ ШИ ЛИ ЦЕ (4)

Кон сгрук ци о но ре ше ње стуб не бу ши ли це и ки не мат ска ше ма. 
Про ве ра ге о ме триј ске тач но сти по стан дар ду, пре и по сле по прав
ке. Оправ ка рад ног сто ла и по сто ља. Оправ ка ко манд них ру чи ца и 
ви љу шки. Оправ ка ме ња ча бр зи не по ма ка. Кри те ри ју ми тач но сти 
из ра де глав ног вре те на пи но ле и про ве ра за зо ра – сте пе на ис тро
ше но сти. Про ве ра функ ци о нал но сти ки не ма то ких ве за.

ПО ПРАВ КА КРАТ КО ХОД НЕ РЕН ДИ САЉ КЕ (7)

Опис ма ши не и ки не ма то ка ше ма. По прав ка. по сто ља, но
са ча и др жа ча ала та, сто ла са по преч ним кли за чем, ме ха ни зма за 
по преч но кре та ње, спој ни це, ку ли сног ме ха ни зма. По сту пак мон
та же и ре гу ли са ње.

ПО ПРАВ КА УНИ ВЕР ЗАЛ НОГ СТРУ ГА (10)

Из глед стру га и ки не мат ска ше ма прин ци па ра да. Рас кла па
ње, по прав ка но са ча ала та. По прав ка по сто ља. По прав ка ме ња ча 
бр зи на и по ма ка. По прав ка укључ не пло че (су пор та). По прав ка но
са ча зад њег шиљ ка. Ис пи ти ва ње ге о ме триј ске тач но сти по стан
дар ду (пре и гпо сле по прав ке).

ПО ПРАВ КА УНИ ВЕР ЗАЛ НЕ ГЛО ДА ЛИ ЦЕ (10)

Из глед ма ши не и ки не мат ска ше ма прин ци па ра да. По прав ка: 
вер ти кал ног сту ба, кон зо ле, по преч ног кли за ча, рад ног сто ла, ме
ња ча бр зи на. Ре гу ли са ње за зо ра у глав ном вре те ну. Скла па ње ма
ши не и ис пи ти ва ње ге о ме триј ске тач но сти по стан дар ду.

ПО ПРАВ КА БРУ СИ ЛИ ЦЕ ЗА РАВ НО БРУ ШЕ ЊЕ (3)

Опис прин ци па ра да. Те ку ће одр жа ва ње хи дро си сте ма бру
си ли це за рав но бру ше ње. По прав ка уз ду жног и по преч ног сто ла.

ПО ПРАВ КА ЕКС ЦЕН ТАР ПРЕ СА (4)

Прин цип ра да и ки не мат ска ше ма. Рас кла па ње ма ши не. 
Оправ ка: сту ба, екс цен та ро ког ме ха ни зма, вра ти ла и спој ни це, Ре
гу ли са ње за зо ра у те ку ћем одр жа ва њу. Скла па ње и про ве ра ге а ме
триј ске та чи о сти.

ПО ПРАВ КА РЕ ВОЛ ВЕР СТРУ ГА (3)

Ки не мат ска ше ма прин ци па ра да. Си стем за под ма зи ва ње. 
Ре пу ли са ње за зо ра у глав ном вре те ну и ре вол вер ској гла ви. По
прав ка хи дра у лич ких ци лин да ра.

ОДР ЖА ВА ЊЕ НУ МЕ РИЧ КИ УПРА ВЉА НОГ СТРУ ГА (8)

При ме на ну ме рич ког упра вља ња ма ши на. Струк ту ра НУ 
стру га: при ла год ног де ла, упра вљач ке је ди ни це, ки не мат ска ше ма 

прин ци па ра да. Глав но и по моћ но кре та ње, мо тор, мер ни си стем, 
тач ност, упра вљач ка је ди ни ца. Ре гу ли са ње и пред на пре за ње ку гла
стих вре те на са ре цир ку ла ци о ним ку гли ца ма уз ду жног и по преч
ног кре та ња. Одр жа ва ње по упут стви ма про из во ђа ча.

ЕФИ КА СНОСТ ТЕХ НИЧ КИХ СИ СТЕ МА – ПО У ЗДА НОСТ (5)

Де фи ни ци је по у зда но сти. Струк ту ра си сте ма: ред на, па ра лел
на и ком би но ва на ве за еле ме на та, про ра чун по у зда но сти. Вре мен
ска сли ка ста ња у ра ду и от ка зу. Осно ви ефи ка сно сти: по у зда ност, 
рас по ло жи вост и по год ност. При ме на ре до ва че ка ња у си сте му 
одр жа ва ња – еко ном ска фу ик ци ја че ка ња.

МЕР НИ ЛАН ЦИ У СИ СТЕ МУ МОН ТА ЖЕ (8)

Де фи ни ци ја, обе ле жа ва ње, по де ла и при ме на ме то де ап со
лут не за мен љи во сти. Мер ни лан ци глав ног вре те на, но са ча ала та 
стру та. Мер ни ла нац стру га и бу ши ли це.

ОСНО ВИ ТРИ БО ЛО ГИ ЈЕ (3)

При ро да и то по гра фи ја кон такт них по вр шина, те о ри ја тре ња 
и ха ба ња. Подм ази ва ње три бо ме ха нич ких си сте ма и ма зи ва. Про
цес ха ба ња: во ђи ца, кли зних и ко тр ља ју ћих ле жа ја и зуп ча ни ка.

ПРЕ СО ВА НИ СКЛО ПО ВИ (2)

При ме на то тал них обра за ца при од ре ђи ва њу мон та жних за
зо ра – пре кло па код кли зних и ко тр ља ју ћих ле жа ја

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ:

Циљ на ста ве на став ног пред ме та прак тич на на ста ва је сти ца
ње зна ња, уме ња и на ви ка по треб них за оба вља ње по сло ва у окви
ру обра зов ног про фи ла машинбраварa и оспо со бља ва ње за бр зо 
укљу чи ва ње у про цес кон крет не тех но ло ги је ра да.

Задаци на ста ве на став ног пред ме та прак тич на на ста ва су:
– овла да ва ње тех но ло шким по ступ ци ма и ме то да ма ра ста

вља ња и са ста вља ња под скло по ва, скло по ва и си сте ма алат них ма
ши на и њи хо вом одр жа ва њу;

– оспо со бља ва ње уче ни ка за пра вил ну упо тре бу, при ме ну и 
одр жа ва ње сред ста ва ра да, њи хо во ра ци о нал но и еко но мич но ко
ри шће ње;

– при ме на зна ња о пра вил ном по ста вља њу ди јаг но зе ква ро ва 
и на ста лих не до ста та ка у функ ци о ни са њу алат них ма ши на;

– сти ца ње зна ња уме ња и ве шти на у ме ре њу и кон тро ли са њу 
де ло ва у про це су ра да и оства ри ва њу по треб ног ква ли те та;

– сти ца ње зна ња и на ви ка за пра вил но ко ри шће ње сред ста ва 
за шти те на ра ду.

II РАЗРЕД 
(12 ча со ва не дељ но, 444 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (6)

Упо зна ва ње про гра ма, струч не ли те ра ту ре и зах те ва рад ног 
под руч ја ма шин бра ва ра. Упо зна ва ње ма шин бра вар ске ра ди о ни
це и рад них ме ста. За ду жи ва ње рад ним ме стом за руч ну об ра ду, 
ала том и при бо ром. Рад на и тех но ло шка ди сци пли на. Упо зна ва ње 
ме ра и сред ста ва за шти те на ра ду. Чи шће ње и одр жа ва ње рад ног 
ме ста. Пра вил ник о кућ ном ре ду.

ОЦРТАВАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ (18)

Обе ле жа ва ње по цр те жу. При пре ма ала та и при бо ра за оцр та
ва ње и обе ле жа ва ње. При пре ма по вр ши не за оцр та ва ње (ма њих и 
ве ћих де ло ва, глат ких и хра па вих по вр ши на – ла сти ног ре па). Оцр
та ва ње упо тре бом па ра лел ног цр та ла, ме ха нич ког и ди ги тал ног 
ви си но ме тра, при зме уга о не пло че и по де о ног апа ра та. Оцр та ва ње 
и обе ле жа ва ње по цр те жу, ша бло ну и узор ку. Одр жа ва ње и оштре
ње ала та за обе ле жа ва ње и оцр та ва ње.



ОБРАДА ТУРПИЈАЊЕМ (24)

Из бор тур пи је у за ви сно сти од ма те ри ја ла, зах те ва на тач ност 
об ра де и об ли ка об ра ђи ва них по вр ши на. Гру бо и фи но тур пи ја ње, 
рав них, ко сих и ци лин дрич них по вр ши на. Из ра да раз ли чи тих по
вр ши на. Упа си ва ње и ме ђу соб но при ла го ђа ва ње. Об ра да ли мо ва 
тур пи ја њем. Ме ре ње и кон тро ла при об ра ди тур пи јом. Чу ва ње и 
одр жа ва ње тур пи ја.

ОДВАЈАЊЕМАТЕРИЈАЛА (24)

Се че ње ма те ри ја ла пљо сна тим и луч ним се ка чем. Из ра да 
жле бо ва. Се че ње шу пљим се ка чем. Се че ње ли ма руч ним и по лу
жним ма ка за ма. Ре за ње руч ном те сте ром (од се ца ње, ра се ца ње, 
из ре зи ва ње, се че ње це ви и ра зних про фи ла). Рад на оквир ној и 
тра ка стој те сте ри (ше мат ски при каз ра да оквир не те сте ре). Ре за
ње шип ка стог ма те ри ја ла. За шти та при се че њу. Те ку ће одр жа ва ње 
те сте ра. Чи шће ње и под ма зи ва ње ма ши на пре ма упут ству за ру ко
ва ње и одр жа ва ње. Оштре ње се ка ча.

БУШЕЊЕ, УПУШТАЊЕ И РАЗВРТАЊЕ (36)

При пре ма обрат ка за бу ше ње (оцр та ва ње и обе ле жа ва ње). Из
бор ала та за бу ше ње и ре жим об ра де. Сте за ње обрат ка, из бор бро ја 
обр та ја и по сма ка. Рад руч ном елек трич ном бу ши ли цом: сто ном, 
стуб ном и ра ди јал ном. Об ра да отво ра спи рал ним, врат ним и ко нич
ним упу шта чем. Сред ства за хла ђе ње при бу ше њу и упу шта њу. Де
мон та жа и мон та жа руч не елек трич не бу ши ли це и ње но одр жа ва
ње. Ки не мат ске ше ме сто не и стуб не бу ши ли це, те ку ће одр жа ва ње. 
Руч но раз вр та ње це лин дрич них и ко нич них отво ра (из ра да спој ни
це за на вој но и вуч но вре те но стру га). Ме ре ње и кон тро ла из ра ђе
них отво ра. Гре шке при бу ше њу и раз вр та њу. Оштре ње бур ги ја.

ИЗРАДА НАВОЈА (24)

При пре ма отво ра за уре зи ва ње на во ја. По сту пак руч ног уре
зи ва ња на во ја. Уре зи ва ње на во ја у че ли ку, си вом ли ву, ме син гу и 
алу ми ни ју му. Уре зи ва ње на во ја у отво ри ма и ру па ма. Сред ства за 
под ма зи ва ње. Ва ђе ње по ло мље них уре зни ка. При пре ма ста бла за 
на ре зи ва ње на во ја. На ре зи ва ње на во ја на ста бли ма и це ви ма. Кон
тро ла ис прав но сти из ра ђе ног на во ја.

ОБРАДА ГРЕБАЊЕМ, ЛЕПОВАЊЕМ И ПОЛИРАЊЕМ (72)

При ме на по сту па ка, ала ти и при бо ри (руч ни и ме ха нич
ки гре ба чи, пло че и ле тве за ту ши ра ње, бо ја, мер ни и кон трол ни 
алат). Ура ди ти пло чу ту ши ра њем за по тре бе ра ди о ни це. Де ко ра
тив но гре ба ње. Оштре ње гре ба ча.

ОБРАДА СПАЈАЊЕМ (48)

За да так и по ступ ци спа ја ња, не раз дво ји ве и раз дво ји ве ве зе. 
Спа ја ње по мо ћу ви ја ка и на врт ки (ала ти кљу че ви, на врт ке кле шта, 
кљу че ви са ска кав цем). Прин цип ра да, мо мент ни кључ, по де ша ва
ње мо мен та, ре до сле ди при те за ња ви ја ка, ва ђе ње по ло мље них ви
ја ка. Спа ја ње кли но ви ма, чи ви ја ма, свор ња ци ма, опру га ма. Спа ја
ње де ло ва ме ким и твр дим ле мље њем (при пре ма де ло ва, чи шће ње, 
по сту пак за гре ва ња и на но ше ња ле ма. Спа ја ње де ло ва елек трич
ним за ва ри ва њем (опре ма, алат и при бор), при пре ма ли мо ва за 
за ва ри ва ње, из бе га ва ње де фор ма ци ја ли мо ва по себ ним ме то да ма 
за ва ри ва ња. На ва ри ва ње по ха ба них де ло ва. Об ра да за ва ра руч ном 
бру си ли цом. Кон тро ла за ва ре них де ло ва. Ме ре за шти те при за ва
ри ва њу. Чи шће ње и одр жа ва ње сред ста ва ра да.

ОБРАДА НА АЛАТНИММАШИНАМА (60)

Рад на крат ко ход ној рен ди саљ ци. Упо зна ва ње ко манд них ру чи
ца и прин ци па ра да (ки не мат ска схе ма), об ра да рав них и ко сих по
вр ши на, из ра да жле бо ва и про фи ла (из бор ала та и ре жи ма об ра де).

Рад на уни вер зал ном стру гу, гло да ли ци, бру си ли ци (ки не
мат ске схе ме, ко манд не ру чи це) прин цип ра да и рад на ма ши на ма. 
Из ра да јед но став ни јих де ло ва. Ме ре за шти те, кон тро ла обра да ка. 
Чи шће ње, под ма зи ва ње и те ку ће одр жа ва ње.

РАСТАВЉАЊЕ И САСТАВЉАЊЕМАШИНА (132)

Тех но ло шки по сту пак ра ста вља ња и са ста вља ња јед не алат не 
ма ши не у ра ди о ни ци (стуб не бу ши ли це, стру га, крат ко ход не рен
ди саљ ке, гло да ли це). Одва ја ње ма ши не од енер гет ских ка бло ва, 
ис пу шта ње уља, ра ста вља ње ма ши не на скло по ве, под скло по ве и 
де ло ве. Обе ле жа ва ње де ло ва и њи хо вог ме ђу соб ног по ло жа ја, чи
шће ње и пра ње. Ви зу ел на и ди мен зи о на кон тро ла. Кла си фи ка ци
ја: ис прав ни – не ис прав ни, од ла га ње и за шти та де ло ва. Кон тро ла 
ис тро ше но сти и оште ће ња кли зних и ко тр ља ју ћих ста за, мо гу ће 
по прав ке. Виј ча ни па ро ви чвр сти и по крет ни, мо гу ће по прав ке, ре
гу ли са ње за зо ра у на вој ним вре те ни ма и пред на пре за ње на вој них 
па ро ва са ку гли ца ма.

Кли но ви, гре шке при са ста вља њу, мо гу ћа оште ће ња и по прав
ке. Вра ти ла ме ња ча бр зи на и глав но ва ти ло, осо ви не и вре те но, ре
гу ли са ње за зо ра, кон тро ла ис тро ше но сти, пра во сти, ак си јал ног и 
ра ди јал ног ба ца ња, мо гу ће по прав ке. Кли зни и ко тр љај ни ле жа је ви 
кон тро ла за зо ра, то ле ран ци ја, ка на ли за под ма зи ва ње, по сту пак де
мон та же, мо гу ће по прав ке и за ме на. Ре ме ни це, кон тро ла оп тер ће
ња, ис тро ше но сти, ра ди јал ног и ак си јал ног ба ца ња, мо гу ће по прав
ке. Зуп ча сти па ро ви, тро ше ње боч них по вр ши на, тра го ви тро ше ња, 
ак си јал на ла ко ћа по ме ра ња, за зо ри из ме ђу вра ти ла и зуп ча ни ка, 
кон тро ла ра ди јал ног и ак си јал ног ба ца ња, кон тро ла за зо ра из ме ђу 
зу ба, ме ре ње ко ра ка, оште ће ња код по мер љи вих зуп ча ни ка при ула
ску у спре гу, мо гу ће по прав ке. Лан ци и лан ча ни ци, про ве ра ко ра ка 
и ис те за ња лан ца, про ве ра ис тро ше но сти, на ста вља ње лан ца.

Спој ни це и коч ни це, ре гу ли са ње за зо ра, про ве ра ис тро ше но
сти, про ве ра ак си јал ног и ра ди јал ног ба ца ња. Ко манд не ру чи це и 
ви љу шке, про ве ра ис тро ше но сти, функ ци о нал но сти, за зо ра, мо гу
ће по прав ке.

Ускоч ни ци, ма те ри јал, кон струк ци о ни об ли ци, ис тро ше ност, 
ста ре ње и њи хо ва за ме на. Мон та жа обр ну тим ре дом. Про ве ри ти 
ге о ме триј ску, тач ност по ЈУСу, из ра да проб ног узор ка.

III РАЗРЕД 
(14 ча со ва не дељ но, 448 ча со ва го ди шње + 60 ча со ва у бло ку)

САДРЖАЈИ ПРОГАМА

ОДРЖАВАЊЕ ПРИБОРА МАШИНА АЛАТКИ (28)

Одр жа ва ње при бо ра за стру го ве: ре дов ног и ван ред ног при
бо ра, уре ђа ја за хла ђе ње, уре ђа ја за ко пи ра ње и др. Одр жа ва ње 
при бо ра за гло да ли це: ре дов ног и ван ред ног, вер ти кал не гла ве, 
по де о них апа ра та. Одр жа ва ње уре ђа ја и при бо ра за ме ха нич ко, 
хи дра у лич ко и хи дроп не у мат ско сте за ње. Одр жа ва ње при бо ра и 
уре ђа ја за бру ше ње: ре дов ног и ван ред ног при бо ра, уре ђа ја за сте
за ње, уре ђа ја за урав но те же ње то ци ла, бр зо ход не гла ве. Ме ре за
шти те при одр жа ва њу при бо ра. Ме ре ње и кон тро ла ис прав но сти.

ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАУЛИЧКИХ И ПНЕУМАТСКИХ
УРЕЂАЈА (63)

Хи дра у лич ко ко ло (схе мат ски при каз, прин ци па ра да). Зуп ча
сте пум пе (ра ста вља ње, мо гу ћи ква ро ви и њи хо во от кла ња ње, са ста
вља ње). Ра ди јал не и ак си јал не пум пе (мо гу ћи ква ро ви, по прав ке). 
Вен ти ли: пре лив ни, про точ ни и за огра ни че ње при ти ска (прин цип 
ра да, мо гу ћи ква ро ви, по прав ке). Хи дра у лич ки мо то ри (мо гу ћи ква
ро ви, по прав ке). Раз вод ни ци (мо гу ћи ква ро ви, по прав ке).

Пре чи ста чи уља (кон струк ци о на ре ше ња, одр жа ва ње). Ком
пре со ри (вр сте, прин цип ра да, мо гу ћи ква ро ви и одр жа ва ње). Одр
жа ва ње при прем не гру пе.

ПОПРАВКА СТУБНЕ БУШИЛИЦЕ (28)

Тех нич ке ка рак те ри сти ке и ки не мат ска схе ма прин ци па ра
да. Про ве ра ге о ме триј ске тач но сти по ЈУСу. Рас кла па ње и скла
па ње, под скло по ва и де ло ва. Кла си фи ка ци ја де ло ва на ис прав не и 
не ис прав не. По прав ка: рад ног сто ла, по сто ља, ко манд них ру чи ца, 
ви љу шки, ме ња ча бр зи на и по ма ка. Скла па ње и про ве ра функ ци
о нал но сти ки не мат ских ве за. Про ве ра ге о ме триј ске тач но сти по 
ЈУСу. Ме ре за шти те на ра ду.



ПОПРАВКА КРАТКОХОДНЕ РЕНДИСАЉКЕ (49)

Тех нич ке ка рак те ри сти ке и ки не мат ска схе ма прин ци па ра да 
рен ди саљ ки са ме ха нич ким и хи дру лич ким по го ном. Про ве ра ге о
ме триј ске тач но сти. Ре до след рас кла па ња на скло по ве, под скло по ве 
и еле мен те. Чи шће ње и кла си фи ка ци ја де ло ва по скло по ви ма на ис
прав не – не ис прав не. По прав ка: по сто ља, но са ча ала та, др жа ча ала
та, по преч ног кли за ча са рад ним сто лом, на вој ног вре те на, зуп ча
ни ка са ска кав цем, екс цен тар ског ме ха ни зма и спој ни це. Скла па ње 
и про ве ра ге о ме триј ске тач но сти по ЈУСу. Ме ре за шти те на ра ду.

ПОПРАВКА УНИВЕРЗАЛНОГ СТРУГА (77)

Ки не мат ска схе ма прин ци па ра да уни вер зал ног стру га. Рас
кла па ње на скло по ве, под скло по ве и де ло ве и кла си фи ка ци ја на 
ис прав не и не ис прав не. По прав ка: во де ћих кли зних по вр ши на по
сто ља, но са ча ала та уз ду жног и по прач ног кли за ча, окрет не пло че, 
др жа ча ала та, на вој них па ро ва и ко манд них ру чи ца. Ре гу ли са ње 
за зо ра код ме ња ча бр зи на, глав ног вре те на спој ни це и коч ни це; ис
пи ти ва ње спој ни ца. По прав ка ме ња ча по ма ка, вуч ног и на вој ног 
вре те на, по прав ка зад њег но са ча шиљ ка, пум пе за уље у ме ња чу 
бр зи на. Скла па ње и про ве ра ге о ме триј ске тач но сти по ЈУСу. Ме
ре за шти те на ра ду.

ПОПРАВКЕ УНИВЕРЗАЛНЕ ГЛОДАЛИЦЕ (77)

Ки не мат ска схе ма прин ци па ра да уни вер за не гло да ли це. Рас
кла па ње на скло по ве, под скло по ве и еле мен те; чи шће ње и кла си
фи ка ци ја де ло ва на ис прав не и не ис прав не.

Ве ли ка по прав ка: вер ти кал ног сту ба, кон зо ле, по преч ног кли
за ча, рад ног сто ла, ме ња ча бр зи не и глав ног вре те на. Про ве ра за
зо ра у ко манд ним ру чи ца ма, ви љу шка ма и спој ни ца ма. За те за ње 
ре ме на елек тро мо то ра. Скла па ње ма ши не, про ве ра ки немтских ве
за и рад у пра зном хо ду. Про ве ра ге о ме триј ске тач но сти по ЈУСу. 
Ме ре за шти те на ра ду.

ПОПРАВКА БРУСИЛИЦЕ ЗА РАВНО И ОКРУГЛО
БРУШЕЊЕ (70)

Тех нич ке ка рак те ри сти ке и ки не мат ска схе ма прин ци па ра да. 
Рас кла па ње на скло по ве и де ло ве. Чи шће ње и кла си фи ка ци ја де ло
ва на ис прав не и не ис прав не. Те ку ће одр жа ва ње по пре по ру ци про
из во ђа ча. По прав ка рад ног сто ла и но са ча рад ног сто ла. По прав ка 
пум пе за хла ђе ње и чи шће ње фил те ра. Скла па ње бру си ли це и про
ве ра ге о ме триј ске тач но сти по ЈУСу. Ме ре за шти те на ра ду.

ПОПРАВКА ЕКСЦЕНТАРСКЕ ПРЕСЕ (21)

Ки не мат ска схе ма прин ци па ра да пре се. Рас кла па ње и кла
си фи ка ци ја на ис прав не и не ис прав не де ло ве. Ве ли ка по прав ка: 
сту ба, екс цен тар ског ме ха ни зма, вра ти ла и спој ни це. Ре гу ли са ње 
за зо ра у кли зним ме ха ни зми ма. Скла па ње пре се и про ве ра ге о ме
триј ске тач но сти по ЈУСу . Ме ре за шти те на ра ду.

ПОПРАВКА КОМПЈУТЕРСКИ УПРАВЉАНИХ
МАШИНА (35)

Тех нич ке ка рак те ри сти ке и ки не мат ска схе ма ком пју тер ски 
упра вља не ма ши не. По прав ка ме ха нич ких не до ста та ка и кон тро ла 
ис прав но сти: уз ду жни и по преч ни по гон но са ча ала та, ре цир ку ла
ци о но вре те но.

НАСТАВА У БЛОКУ (60)

Рад на ка рак те ри стич ним по сло ви ма и за да ци ма у окви ру 
обра зов ног про фи ла пре ма те ку ћој тех но ло ги ји пред у зе ћа.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Са др жа ји про гра ма на са мом по чет ку, усме ра ва ју уче ни ке ка 
за ни ма њу и обра зов ном про фи лу. 

На са мом по чет ку тре ба на по ме ну ти да ре а ли за ци ја прак тич
не на ста ве мо ра да се од ви ја не по сред ним ма ни пу ла тив ним и опе
ра тив ним ра дом, осло бо ђе на су ви шног вер ба ли зма, уз нео п ход ни 

те о риј ски ми ни мум (рад на упут ства и об ја шње ња ко ја се пла ни ра
ју и оства ру ју за јед но са прак тич ном на ста вом). 

Тре ба ис та ћи да у по ве зи ва њу те о ри је са прак сом не ма пра
ви ла: у јед ном слу ча ју прак са прет хо ди те о ри ји, у дру гом те о ри ја 
прак си (нај че шће), а у тре ћем те о ри ја и прак са усва ја ју се исто
вре ме но. Ре до след и ор га ни за ци ја за ви си од са др жа ја прак тич не 
на ста ве и оп штих усло ва у ко ји ма се оства ру ју.

Про грам прак тич не на ста ве дат је као ге не ра ли за ци ја ис ку
ства и на уч ног са зна ња. На став ник оба вља ди дак тич ку раз ра ду 
ком плек са и те мат ских це ли на, фор ми ра ве жбе, као нај ма ње ди
дак тич коло гич ке це ли не(њи хо во тра ја ње је раз ли чи то, а мо же да 
об у хва ти и чи тав рад ни дан), раш чла њу је их на еле мен те од за хва
та и опе ра ци је до ком би но ва них, сло же них ра до ва. Опе ра тив ним 
пла ном на став ник пла ни ра и про гра ми ра сва ку ве жбу и на став ну 
је ди ни цу, де фи ни ше, по ред оста лог, сва ко рад но ме сто и пе ри о дич
ну за ме ну уче ни ка на рад ним ме сти ма. па ра лел но са овим утвр ђу је 
се функ ци о нал ни од нос и по ве за ност са струч ним пред ме ти ма: ор
га ни за ци ја ра да, ма шин ски еле мен ти, тех но ло ги јом об ра де, тех но
ло ги јом обра зов ног про фи ла. 

При ли ком де фи ни са ња ве жби, кад год је мо гу ће, тре ба те жи
ти да оне бу ду у функ ци ји про дук тив ног ра да и да има ју упо треб ну 
вред ност.

Ефи ка сност оства ри ва ња прак тич не на ста ве за ви си пр вен
стве но од усло ва ра да под ко јим се из во ди. Ве о ма зна чај ну уло гу 
има уво ђе ње са вре ме них сред ста ва ра да и њи хо ва за сту пље ност 
овим оби мом ко ји ће обез бе ди ти да сва ки уче ник прак тич не ве жбе 
оба вља на од го ва ра ју ћем рад ном ме сту. 

Рад не за дат ке – ве жбе тре ба при ла го ђа ва ти по ве ћа њу но воа 
оспо со бље но сти уче ни ка и ка рак те ри стич ним по сло ви ма ма шин
бра ва ра, уве жба ва њем сти ца ти но ве ве шти не и на ви ке. При то ме 
нај ве ћу па жњу тре ба обра ћа ти тач но сти из ра де, ква ли те ту об ра де, 
уред ном одр жа ва њу рад ног ме ста и пра вил ном ко ри шће њу сред
ста ва за шти те на ра ду.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

Образовни профил: МЕ ХА НИ ЧАР ХИ ДРА У ЛИ КЕ 
И ПНЕ У МА ТИ КЕ 

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ:

Циљ на ста ве пред ме та тех но ло ги ја обра зов ног про фи ла је 
сти ца ње струч ноте о ри јо ких зна ња по треб них за уче нич ко схва та
ње тех но ло шког про це са и тех но ло шких за ко ни то сти при мен љи
вих у не по сред ном из вр ши лач ком ра ду у до ме ну обра зов ног про
фи ла ме ха ни чар хи дра у ли ке и пне у ма ти ке

Она пред ста вља пред у слов за бо ље раз у ме ва ње и осми шље
ност црак тич ног ра да и успе шни је сти ца ње рад не оспо со бље но сти.

Задаци на ста ве пред ме та тех но ло ги ја обра зов ног про фи ла:
– сти ца ње зна ња о прин ци пи ма функ ци о ни са ња хи дра у лич них 

и пне у мат ских уре ђа ја и си сте ма, њи хо вој мон та жи и ис пи ти ва њу;
– сти ца ње зна ња о ме то да ма и по ступ ци ма ра ста вља ња и са

ста вља ња хи дра у лич ких и пне у мат ских уре ђа ја и си сте ма, за ме ни 
еле ме на та и уград њи у функ ци о на лиу це ли ну ма ши не;



– сти ца ње зна ња о ка рак те ри сти ка ма и при ме ни ала та и при
бо ра за са ста вља ње и ра ста вља ње еле ме на та хи дра у ли ке и пне у
ма ти ке;

– сти ца ње зна ња о зна ча ју ме ре ња и кон тро ли са ња, о мер ним 
и контрол ним ала ти ма, о по тре би пра ће ња и утвр ђи ва њу ква ли ти
те та по прав ке и одр жа ва ња ма ши на;

– оспо со бља ва ње за раз у ме ва ње и са мо стал но ко ри шће ње 
тех нич ке (до ку мен та ци је и струч не ли те ра ту ре за из бор оп ги мал
ног ре жи ма ра да и при ме ну стан дар да

– схва та ње зна ча ја по ве за но сти и ме ђу за ви сно сти еле ме на
та рад ног про це са ко ји пред ста вља ју тех но ло шку рад ну це ли ну у 
одр жа ва њу и по прав ци хи дра у ли ке и пне у ма ти ке.

II РАЗРЕД  
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (1)

До мен по сло ва и за да та ка у окви ру обра зов ног про фи ла. Зна
чај и пер спек ти ве тех нич котех но ло шког разво ја сред ста ва ра да.

2. МЕ РЕ ЊЕ И КОН ТРО ЛИ СА ЊЕ (15)

Ме ри ла за ме ре ње и кон тро лу ду жи на: ми кро ме три за спољ
но и уну тра шње ме ре ње, гра нич на ме ри ла за осо ви не и ру пе (ра чве 
и че по ви), гра нич на ме ри ла за на вој и ко нус, план па ра лел на гра
нич на ме ри ла и ком па ра то ри (ме ха нич ки, оп тич ки и елек трич ни). 
Ме ри ла за ме ре ње и кон тро лу (угло ва: уни вер зал ни ме ха нич ки и 
оп тич ки угло ме ри, гра нич на ме ри ла за угло ве, три го но ме триј ска 
ме ри ла и ли бе ле. Ме ре ње при ти ска, тем пе ра ту ре и бр зи не. Чу ва ње 
и одр жа ва ње мер них и кон трол них сред ста ва.

3. СКЛА ПА ЊЕ И РАС КЛА ПА ЊЕ (12)

По јам и ка рак те ри сти ке цред мон га же и мон та же.
Вр сте ве за и скло по ва, не раз дво ји ве и раз дво ји ве ве зе.
Ала ти за скла па ње и рас кла па ње, вр сте ала та, на ме на, со др

жа ва ње.,
Тех но ло шки по сту пак мон та же. Тех нич ка и тех но ло шка до

ку мен та ци ја мон та же.
Зап ти ва ње и зап тив ни еле мен ти, зап ти ва ње не по крет них и 

по крет них спо је ва.
Спе ци фич ни зах те ви при мон та жи.

4. ПО СТУ ПАК МОН ТА ЖЕ ПРО СТИХ ХИ ДРА У ЛИЧ КИХ  
И ПНЕ У МАТ СКИХ УРЕ ЂА ЈА (15)

На ме на и прин цип ра да хцдра у лич ких и пне у мат ских уре ђа ја. 
Ком по нен те уре ђа ја, пре чи ста чи и фил те ри за теч не флу и де, сла ви
не, вен ти ли, при прем на гру па за ва здух (пре чи стач ва зду ха, ре гу
ла ци о ни вен тил при ти ска, за у љи вач), ре зер во а ри за теч не флу и де, 
(ре зер во а ри за ва здук под при ти ском. Тех но ло ги ја мон та же про стих 
пне у мат ских и хи дра у лич ких уре ђа ја. Мо гућ но сти по вре да у про це
су мон та же и за штит не ме ре. Ме ре ње и кон тро ла при мон та жи.

5. МОН ТА ЖА ОДА БРА НИХ ХИ ДРА У ЛИЧ КИХ  
И ПНЕ У МАТ СКИХ УРЕ ЂА ЈА (7)

Усло ви мон та же и ути цај на ква ли тет уре ђа ја. Ме то де мон
та же. При мер мон та же пне у мат ског ци лин дра за ко че ње. Раз ра да 
тех нич ке и тех но ло шке до ку мен та ци је мон та же. Ме ре ње и кон тро
ла сас га вље них уре ђа ја. Ме ре за шти те при мон та жи уре ђа ја.

6. ПО СТУ ПАК МОН ТА ЖЕ МА ЊЕ СЛО ЖЕ НИХ  
ХИ ДРА У ЛИЧ КИХ И ПНЕ У МАТ СКИХ УРЕ ЂА ЈА (24)

Вен ти ли: вен ти ли си гур но сти, вен ти ли кон стант ног про то ка, 
ре гу ла то ри при ти ска (по де ла вен ти ла, функ ци о ни са ње). Раз вод
ни ци рад ног флу и да (по де ла, фу ик ци о ни са ње). Рад ни ци лин дри 
(прин цип ра да, са став ни де ло ви, на ме на). Хи дро пум пе: кон стант
ног про то ка, про мен љи вог про то ка (по де ла, прин цип ра да, са став
ни де ло ви, ка рак те ри сти ке). Ком пре со ри (по де ла, прин цип ра да, 

рад не ка рак те ри сти ке, на ме на). Хи дра у лич ки и пне у мат ски мо то ри 
(по де ла, прин цип ра да, на ме на). Про сти пне у мат ски и хи дра у лич
ки си сте ми (са став ни де ло ви, на ме на).

При мер те хи о ло шког по ступ ка мон та же вен ти ла, раз ра да тех
нич ке и тех но ло шке до ку мен та ци је.

На зи ви и сим бо ли у хи дра у ли ци и пне у ма ти ци.

III РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 96 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. ОСНО ВЕ ХИ ДРА У ЛИ КЕ И ПНЕ У МА ТИ КЕ (20)

Прин цип деј ства хи дра у лич ких си сте ма. Хи дро ста тич ки 
при ти сак. Па ска лов за кон. Прин цип деј ства пне у мат ских си сте
ма. Рад ни флу ид – фи зич ка свој ства и по ја ве: гу сти на теч но сти, 
стншљивст, ви ско зност ка пи лар ност, хе миј ска и ме ха нич ка ста
бил ност теч но сти, по ја ва ка ви та ци је. .

Стру ја ње рад них флу и да. Про ток. Основ не јед на чи не стру ја
ња (јед на чи на кон ти ну и те та, Бер нгу ли је ва јед на чи на), пре по ру че
не бр зи не стру ја ња, от по ри при стру ја њу. Хи дра у лич ки удар, узор
ци и по сле ди це.

2. ПО СТУ ПАК МОН ТА ЖЕ СРЕД ЊЕ СЛО ЖЕ НИХ  
ХИ ДРА У ЛИЧ КИХ И ПНЕ У МАТ СКИХ УРЕ ЂА ЈА (18)

При ме на уљ не хи дра у ли ке. При ме на пне у мат ских си сте ма 
из ве де них на објек ти ма (пне у мат ски си стем за ко че ње, си стем сте
за ња об раг ка на алат ним ма ши на ма), ком би но ва ни хи дроп не у мат
ски си сте ми – хи дра у лич ко сте зно ко ло, еле мен ти ко ла (ре гу ла тор 
при ти ска, хи дра у лич ки ци лин дар и др.).

Ауто ма ти за ци ја ра да хи дра у лич ких и пне у мат ских си сте ма.
За шти та од штет них при ме са и по ве ћа ног при ти ска.
Мон та жа и одр жа ва ње уре ђа ја сред ње сло же но сти (рад них 

ци лин да ра, раз вод ни ка за теч ни рад ни флу ид, раз вод ни ка са хи дра
у лич ким ак ти ви ра њем, зуп ча стих пум пи).

4. ПО СТУ ПАК МОН ТА ЖЕ СЛО ЖЕ НИХ ХИ ДРА У ЛИЧ КИХ  
И ПНЕ У МАТ СКИХ УРЕ ЂА ЈА (16)

Клип не пум пе, крил не пум пе, ви ше сте пе ни ком пре со ри, сер
во у ре ћа ји, хи дроп не у ма тич ки си сте ми (прин цип ра да, ка рак те ри
сти ке, мон та жа и одр жа ва ње, ква ро ви, гре шке при мон та жи). Кон
тро ла ис прав но сти уре ђа ја и си сте ма.

5. ИС ПИ ТИ ВА ЊЕ ХИ ДРА У ЛИЧ КИХ И ПНЕ У МАТ СКИХ  
УРЕ ЂА ЈА (14)

Оп шти пој мо ви. Проб ни сто ло ви за ис пи ти ва ње, мер на опре
ма и ме то де ме ре ња. Тех но ло ги ја ис пи ти ва ња (пум пи, хи дро мо то
ра, ком пре со ра, раз вод ни ка, ци лин дра, вен ти ла). Гре шке мон та же, 
от кла ња ње.

5. ИС ПИ ТИ ВА ЊЕ ХИ ДРА У ЛИЧ КИХ И ПНЕ У МАТ СКИХ  
СИ СТЕ МА (15)

Вр сте и ка рак те ри сти ке си сте ма. Функ ци о нал не и мон та жне 
ше ме си сте ма. Ис пи ти ва ње си сте ма.

6. УЗРО ЦИ КВА РО ВА НА СИ СТЕ МИ МА И УРЕ ЂА ЈИ МА  
И ЊИ ХО ВО ОТКЛА ЊА ЊЕ (13)

Нај че шће не ис прав но сти и ква ро ви у функ ци ји уре ђа ја и си
сте ма код: пум пи и ком пре со ра (ра зних кон струк ци о них ре ше ња), 
раз вод ни ка (клип них, пло ча стих, и др.), вен ти ла при ти ска, вен ти ла 
про то ка, за пор них вен ти ла, рад них ци лин да ра, за у љи ва ча, фил те
ра и дру тих уре ђа ја. Нај че шћи ква ро ви и за сто ји, узро ци ква ро ва 
и за сто ја при функ ци ји пне у мохи дра у лич ких си сте ма. Уоча ва ње 
ква ро ва и на чин от кла ња ња.

На чин одр жа ва ња хи дра у личкнх и пне у мат ских уре ђа ја и си
сте ма. Зна чај бла го вре ме ног пре гле да и оправ ке си сте ма.

– Опа сно сти од по вре да при ис пи ти ва њу си сте ма. Са ви ја ње 
це во во да и спа ја ње са при кључ ним де ло ви ма. Рад у ван ред ним 
усло ви ма.



ПРАКТИЧНА НАСТАВА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ прак тич не на ста ве је сти ца ње зна ња, рад них ве шти на 
и на ви ка по треб них за оба вља ње по сло ва и са мо ста лан из вр ши
лач ки рад у окви ру обра зов ног про фи ла и оспо со бља ва ње за бр зо 
укљу чи ва ње у про цес тех но ло ги је одр жа ва ња и по прав ке си сте ма 
хндра у ли ке и пне у ма ти ке.

Задаци прак тич не на ста ве су:
– овла да ва ње те хнно ло шким по ступ ци ма и ме то да ма ра ста

вља ња и са ста вља ња по де ша ва ње скло по ва и еле ме на та уре ђа ја 
хи дра у ли ке и пне у ма ти ке;

– оспо со бља ва ње за пра вил ну упо тре бу, при ме ну и одр жа ва
ње сред ста ва ра да, њи хо во ра ци о нал но и еко но мич но ко ри шће ње 
уз са гле да ва ње њи хо ве ма те ри јал не вред но сти и ве ка тра ја ња;

– при ме на зна ња о пра вил ном по ста вља њу ди јаг но зе ква ро ва 
и на ста лих не до ста та ка у функ ци о ни са њу си сте ма;

– сти ца ње прак тич них зна ња и уме ћа у ме ре њу и кон тро ли са
њу де ло ва у про це су ра да и оства ри ва њу оп ти мал ног функ ци о ни
са ња си сте ма хи дра у ли ке и пне у ма ти ке;

– сти ца ње зна ња и на ви ка за пра вил но ко ри шће ње сред ства. 
за шти те на ра ду.

II РАЗРЕД 
(12 ча со ва не дељ но, 444 ча са го да шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (2)

Упо зна ва ње про гра ма, струч не ли те ра ту ре и зах те ва рад ног 
под руч ја ме ха ни ча ра рад них ма ши на. Упо зна ва ње ра ди о ни це и 
рад них мес га. За ду жи ва ње рад ним ме стом, ала том и при бо ром. 
Рад на и тех но ло шка ди сци пли на. Упо зна ва ње ме ра и сред ста ва 
заш гиг ге на ра ду. Чи шће ње и одр жа ва ње рад ног ме ста. Пра вил
ник о ре ду .

1. ТЕХ НИ КА РУЧ НЕ ОБ РА ДЕ (58)

При ме на ала та и при бо ра за руч ну об ра ду. При пре ма рад ног 
ме ста. Обе ле жа ва ње и оцр та ва ње. Се че ње те сте ром и ма ка за ма; 
се че ње се ка чем. Тур пи ја ње: гру бо, фи но, рав но и под уплом. Бу
ше ње отво ра и ру па руч ном и стуб ном бу ши ли цом. Ре за ње на во ја 
руч ним ала том. Ис пра вља ње и са ви ја ње про фи ла.

2. РАС КЛА ПА ЊЕ И СКЛА ПА ЊЕ (150)

Ра ста вља ње ка рак те ри стич них скло по ва, под скло по ва и де
ло ва, де мон стра ци је и ве жба ње рас кла па ња и скла па ња и ру ко ва ња 
кљу чем, од ви ја чем, кле шти ма, свла ка чем, из би ја чем и др. сла га
ње и озна ча ва ње де ло ва, пра ње, де фек та жа, за ме на ис тро ше них и 
оште ће них де ло ва, за ме на зап тив ки не по крет них и по крет них спо
је ва., под ма зи ва ње де ло ва ко ја су из ло же на тре њу, скла па ње, кон
тро ла функ ци о нал но сти. Ко ри шће ње ра ди о нич ких при руч ни ка и 
фа брич ких ка та ло га ре зер вних де ло ва.

Мон та жа ма ње сло же них под скло по ва и чи та ње пра ће ње тех
нич котех но ло шке до ку мен та ци је. Уве жба ва ње пред мон та же кроз 
при пре му де ло ва пре мо и та же.

Мон та жа и за ме на фил те ра, сла ви на, пре чи ста ча ва зду ха, .за
у љи ва ча, ре зер во а ра.

4. ОДР ЖА ВА ЊЕ, ПО ПРАВ КА И МОН ТА ЖА ОСНОВ НИХ  
ПНЕ У МАТ СКИХ И ХИ ДРА У ЛИЧ КИХ УРЕ ЂА ЈА (234)

Пре глед, ра ста вља ње, пра ње и под ма зи ва ње, кон тро ла де ло
ва, за ме на и по прав ка оште ће них де ло ва, до ра да де ло ва, мон та жа 
и про ба фу ик ци о на ли о сти: вен ти ла , вен ти ла кон стант ног про то ка, 
раз вод ни ка рад ног флу и да, рад них ци лин да ра,. хи дро пум пи, ком
пре со ра, Хи дра у лич ких и пне у мат ских мо то ра.

III РАЗРЕД 
(14 ча со ва не дељ но, 448 ча со ва го ди шње + 60 ча со ва у бло ку)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. ОДР ЖА ВА ЊЕ, ПО ПРАВ КА И МОН ТА ЖА СРЕД ЊЕ  
СЛО ЖЕ НИХ ХИ ДРА У ЛИЧ КИХ И ПНЕ У МАТ СКИХ  
УРЕ ЂА ЈА (105)

Пре глед, ра ста вља ње, пра ње и под ма зи ва ње, ко штро ла де
ло ва, до ра да де ло ва, уград ња и мон та жа пне у мат ских уре ђа ја и 
си сте ма све де них на раз ли чи тим објек ти ма (пне у мат ски си стем 
за ко че ње, си стем сте за ња обрат ка на алат ним ма ши на ма и др.) и 
ком би но ва них хи дроп не у ма тич ких си сте ма (пне у мо хи дра у лич но 
сте зно ко ло и др.).

Мон та жа ода бра них уре ђа ја сред ње сло же но сти. Ана ли за 
тех нич ке и тех но ло шке до ку мен та ци је и из бор по треб ног ала та, 
при бо ра и сред ста ва за под ма зи ва ње. Де мон стра ци ја мон та же уре
ђа ја са на гла ском спе ци фич но сти по је да них за хва та и опе ра ци ја.

До ра да зна чај них то ле ри са них по вр ши на.

2. ОДР ЖА ВА ЊЕ, ПО ПРАВ КА И МОН ТА ЖА СЛО ЖЕ НИХ  
ХИ ДРА У ЛИЧ КИХ И ПНЕ У МАТ СКИХ УРЕ ЂА ЈА (119)

Пре глед, ра ста вља ње, пра ње и чод мзи ва ње, кон тро ла дел то
ва, да ра да де ло ва, уград ња и мон та жа во до ва и при кљу ча ка еле
ме на та и ода бра них уре ђа ја – крил– них и клип хних пум пи, хи дра
у лич ких сер воуре ђа ја, ви ше сте пе них ком пре со ра и др. Мон та жа 
сло же них хи дра у лич коп нне у мат ских си сте ма на ооно ву функ ци о
нал них мон та жних ше ма. Ре до след мон та же, ме ре ње и утвр ђи ван
ње за зо ра.

3. ИС ПИ ТИ ВА ЊЕ ХИ ДРА У ЛИЧ КИХ И ПНЕ У МАТ СКИХ  
УРЕ ЂА ЈА (105)

Ис пи ти ва ње на проб ним сто ло ви ма, ме ре ње при ти ска, про та
ка, тем пе ра ту ре, бро ја обр та ја, вре ме на деј ства си ле, обрт ног мо
мен та, сна ге и хо до ва.

Ис пи ти ва ње пум пи, хи дро мо то ра, ком пре со ра, раз вод ни ка, 
ци лин да ра и вен ти ла. Оп ти мал но ко ри шће ње рад не теч но сти при 
ис пи ти ва њу.

Ис пи ти ва ње зуп ча сте пум пе, ана ли зе до би је ких ре зул та та ис
пи ти ва ња и до но ше ње за кљу ча ка.

Ис пи ти ва ње се риј ских про то тип них уре ђа ја на од го ва ра ју
ћим проб ним сто ло ви ма.

4. ИС ПИ ТИ ВА ЊЕ И ОДР ЖА ВА ЊЕ ХИ ДРА У ЛИЧ КИХ  
И ПНЕ У МАТ СКИХ – СИ СТЕ МА (119) 

Ис пи ти ва ње фу ик ци о нал них ка рак те ри сти ка си сте ма и од го
ва ра ју ћих па ра ме та ра.

Пре вен тив но одр жа ва ње си сте ма, те ку ће одр жа ва ње и от кла
ља ње за сто ја и от ка за.

Иси ти ва ње функ ци о нал но сти у екс пло а та ци о ним усло ви ма.

5. НА СТА ВА У БЛО КУ (60)

Рад на одр жа ва њу, по прав ци, или мон та жи хи дра у лич ких или 
пне у маггских уре ћа ја или си сте ма пре ма усло ви ма и зах те ви ма те
ку ће тех но ло ги је пред у зе ћа.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.



Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

Oбразовни профил: АУТО МЕ ХА НИ ЧАР

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве на став ног пред ме та тех но ло ги ја обра зов ног 
про фи ла је сти ца ње струч но те о риј ских зна ња по треб них за успе
шно схва та ње тех но ло шких про це са и тех но ло шких за ко ни то сти 
при мен љи вих у не по сред ном из вр ши лач ком ра ду у до ме ну обра
зов ног про фи ла ауто ме ха ни чар.

Задаци на ста ве на став ног пред ме та тех но ло ги ја обра зов ног 
про фи ла су:

– сти ца ње зна ња о ме то да ма, по ступ ци ма и прин ци пи ма тех
нич ког одр жа ва ња мо тор них во зи ла прин ци пи ма функ ци о ни са ња 
мо то ра и по ста вља ња ди јаг но зе ква ро ва на њи ма;

– сти ца ње зна ња о зна ча ју ме ре ња и кон тро ли са ња, о мер ним 
и кон трол ним ала ти ма, о по тре би пра ће ња и утвр ђи ва њу ква ли те та 
из вр ше ног за дат ка;

– оспо со бља ва ње за раз у ме ва ње и са мо стал но ко ри шће ње 
тех нич ке до ку мен та ци је и струч не ли те ра ту ре за из бор оп ти мал
ног ре жи ма ра да и при ме ну ста дар да;

– схва та ње зна ча ја по ве за но сти и ме ђу за ви сно сти еле ме на та 
рад ног про це са ко ји пред ста вља ју тех но ло шку це ли ну у одр жа ва
њу си сте му мо тор ног во зи ла. 

ДРУ ГИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
УВОД (1)

До мен по сло ва и за да та ка у окви ру обра зов ног про фи ла. Зна
чај и пер спек ти ва тех нич котех но ло шког раз во ја сред ста ва ра да.

МЕ РЕ ЊЕ И КОН ТРО ЛИ СА ЊЕ (6)

Ми кро ме три, гра нич на ме ри ла за осо ви не и ру пе.
Гра нич на ме ри ла за на вој и ко нус. План па ра лел на гра ни ца 

ме ри ла (ета ло ни), ком па ра то ри.
Ме ри ла за ме ре ње и кон тро лу угло ва, алат ни ми кро скоп, ме ре ње 

и кон тро ла од сту па ња од ге о ме триј ског об ли ка, про фил ни про јек тор.
Ме ре ње и кон тро ла угло ва и ко ну са, ме ре ње и кон тро ла хра

па во сти, чу ва ње и одр жа ва ње ала та.

ЗНА ЧАЈ И СИ СТЕМ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ ОДР ЖА ВА ЊА  
И ОПРАВ КЕ ВО ЗИ ЛА (4)

Ор га ни за ци ја сер ви сне и ре монт не слу жбе, одр жа ва ње во зи ла.
Тех нич ки пре гле ди во зи ла.
Ала ти, уре ђа ји и спе ци јал на опре ма за по прав ку.

ОП ШТА РАЗ МА ТРА ЊА О МО ТОР НИМ И ПРИ КЉУЧ НИМ  
ВО ЗИ ЛИ МА (3)

Пре глед исто риј ског раз во ја и до стиг ну ћа у ауто мо бил ској 
ин ду стри ји.

Кла си фи ка ци ја и ка те го ри за ци ја мо тор них во зи ла

МО ТО РИ СА УНУ ТРА ШЊИМ СА ГО РЕ ВА ЊЕМ (СУС) (12)

Вр сте мо то ра СУС, ше мат ски при каз.
Основ ни склоп мо то ра.
Клип на гру па.
Раз вод ни ме ха ни зам.
Од ви ја ње рад ног про це са и по де ла мо то ра пре ма так ту.

Рад ни про стор и сте пен ком пре си је.
Прин цип ра да че тво ро такт ног и дво такт ног ОТО мо то ра.
Прин цип ра да че тво ро такт ног и дво такт ног ди зел мо то ра.
На чин па ље ња сме се. Ствар ни ди ја грам ста ња ОТО и ди зел

мо то ра.

ГЛАВ НИ ДЕ ЛО ВИ И СКЛО ПО ВИ МО ТО РА (12)

Не по крет ни де ло ви 8 гла ва ци лин дра, блок ци лин дра.
Блок ци лин дра Гор ње и до ње ку ћи ште.
Кар тер мо то ра.
По крет ни де ло ви: клип, клип ни пр сте но ви.
Осо ви ни ца кли па, клип ња ча.
Ра ди ли ца (ко ле на сто вра ти ло).
За ма јац.

РАЗ ВОД НИ МЕ ХА НИ ЗМИ (6)

Основ ни ме ха ни зми: вен ти ли, опру ге.
Клац ка ли це, шип ке по ди за ча.
По ди за чи.
Бре га сто вра ти ло.
По гон и пре но сни од нос, раз вод на ку ти ја.

НА ПА ЈА ЊЕ МО ТО РА ГО РИ ВОМ И ДО ВОД ГО РИ ВА ОТО (12)

Вр сте си сте ма за на па ја ње.
Ре зер во ар, це во во ди. Пум пе за го ри во. Пре чи ста чи.
Кар бу ра тор.
Елек трон ски си сте ми убри зга ва ња го ри ва.
По де ла си сте ма пре ма ме сту убри зга ва ња.
Ме ха нич ки си сте ми убри зга ва ња KJe tro nic.
Ме ха нич коелек трон ски си сте ми убри зга ва ња го ри ва – KJe

tro nic.
Да ва о ци и ак ту а то ри, део елек трон ског си сте ма па ље ња и 

убри зга ва ња.
Елек трон ски ко манд ни уре ђај.

ОБРА ЗО ВА ЊЕ СМЕ СЕ КОД ДИ ЗЕЛ МО ТО РА (6)

Ко мо ре. Пум пе ви со ког при ти ска. Бри згаљ ке.
Рад не пум пе за убри зга ва ње. Ро та ци о не пум пе за убри зга ва ње
Си стем је ди нич не пум пе (UPS) и си стем је ди нач ног бри зга ча 

(UIS).
Бри згаљ ка и др жа чи бри згаљ ки.
Да ва чи и из вр шни еле мен ти на ди зел мо то ри ма.
Елек трон ско упра вља ње, ди јаг но за и са мо ди јаг но за си сте ма.

ПОД МА ЗИ ВА ЊЕ МО ТО РА (3)

Пре чи ста чи и вр сте под ма зи ва ча.
Пум па и вр ста мо тор них уља.

УРЕ ЂА ЈИ ЗА ПА ЉЕ ЊЕ СМЕ СЕ (5)

Ба те риј ско па ље ње. Маг нет ско па ље ње.
Тран зи стор ско па ље ње.
Бес кон такт но па ље ње
Пот пу но елек трон ско па ље ње

ЕЛЕК ТРИЧ НИ УРЕ ЂА ЈИ НА МО ТО РУ (4)

Елек тро по кре тач. Ал тер на тор.
Увод у елек трон ске си сте ме.
Да ва чи и из вр шни еле мен ти.
Ди јаг но сти ка ква ро ва на елек трон ски упра вља ним си сте ми

ма мо тор них во зи ла.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 96 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

МЕ РЕ ЊЕ И КОН ТРО ЛИ СА ЊЕ (2)

Ме ре ње и кон тро ла од сту па ња од ге о ме триј ског об ли ка.
Ме ре ње и кон тро ла хра па во сти.
Ме ре ње и ме ри ла за при ти сак, бр зи ну и тем пе ра ту ру.



КОН СТРУК ЦИ ЈА МО ТОР НИХ ВО ЗИ ЛА (2)

Са став ни де ло ви и си сте ми мо тор ног во зи ла.
Са став ни де ло ви и си сте ми мо тор ног во зи ла.

СИ СТЕ МИ ПРЕ НО СА СНА ГЕ (38) 

За да ци и по де ла спој ни ца.
Фрик ци о не спој ни це. Јед но ла ме ла ста.
Фрак ци о на дво ла ме ла ста спој ни ца и ви ше ла ме ла ста.
Ко манд ни ме ха ни зми.
Хи дра у лич ке и елек тро маг нет не спој ни це.
Си сте ми пре но са ко ман де.
Ме ња чи пре но сни ци. По де ла и за да ци.
Ме ња чи са пра вим и ко сим зуб ци ма.
Син хро ни зо ва ни ме њач.
Пла не тар ни ме њач.
Хи дра у лич ни ме њач.
Ва ри о мат.
Си сте ми пре но са ко ман де.
Зглоб ни пре но сни ци.
Асин хро ни и син хро ни пре но сни ци.
По гон ски мост.
Вр сте и ка рак те ри сти ке по гон ског мо ста.
Глав ни пре но сник.
Ди фе рен ци јал ни пре но сник.
По лу вра ти ла и глав чи не.
Точ ко ви и пне у ма ти ци.
Са став, урав но те же ње и одр жа ва ње, по прав ка и ква ро ви.
Ра чу нар ски упра вља ни ауто мат ски ме ња чи.
Функ ци је са вре ме ног ауто мат ског ме ња ча.
Да ва чи на ауто мат ском ме ња чу.
Ауто мат ски ме њач. Мул ти тро ник.
Ак ту а то ри и кон тро ла сте пе на пре но са.

СИ СТЕ МИ ЗА ОСЛА ЊА ЊЕ (4) 

Амор ти зе ри.
Ела стич ни ослон ци, ста би ли за то ри.
Хи дра у лич ко осла ња ње.

СИ СТЕ МИ ЗА УПРА ВЉА ЊЕ (10) 

Вр сте и за да ци.
То чак, вре те но и гла ва упра вља ча.
Спо не и ру кав ци.
Кла си чан упра вљач ки си стем.
Си стем за сер во по ја чи ва чем.
Сер во упра вљач.
По ло жај упра вљач ких точ ко ва и по де ша ва ње угло ва точ ка.

СИ СТЕ МИ ЗА КО ЧЕ ЊЕ МО ТОР НИХ ВО ЗИ ЛА (15) 

Вр сте по де ла и за да ци.
Ко ман да.
Ме ха нич ка коч ни ца.
Хи дра у ли ка коч ни ца.
Пне у ма ти ка коч ни ца.
Елек тро маг нет на коч ни ца.
Прак тич на при ка зи ва ња.
Си стем за упра вља ње за ста бил ност во зи ла.
Прин цип функ ци о ни са ња АБС си сте ма.
Де ло ви АБС си сте ма.
АСР, ЕСП и ЕДС си сте ми.

ТЕХ НИЧ КО ОДР ЖА ВА ЊЕ МО ТОР НИХ ВО ЗИ ЛА (20) 

Свр ха тех нич ког одр жа ва ња мо тор них во зи ла.
Ор га ни за ци ја и на чин тех нич ког оп слу жи ва ња мо тор них во

зи ла.
Уре ђа ји у ра ди о ни ци за тех нич ко одр жа ва ње мо тор них во зи ла.
Тех нич ки пре глед мо тор них во зи ла.
Днев но одр жа ва ње мо тор них во зи ла., нул ти сер вис.

Пр ви сер вис мо тор них во зи ла.
Дру ги сер вис мо тор них во зи ла.
Те ку ћи сер вис мо тор них во зи ла.
Тех нич ки пре глед мо тор них во зи ла.
Уре ђа ји и опре ма за ди јаг но сти ку мо тор них во зи ла.
Кон тро ла аеро за га ђе ња.

ЕЛЕК ТРО УРЕ ЂА ЈИ НА ВО ЗИ ЛУ (5) 

Све тло сни и сиг нал ни уре ђа ји. Уре ђа ји за гре ја ње и вен ти ла
ци ју.

Увод у елек трон ске си сте ме.
Да ва о ци и из вр шни еле мен ти.
Ди јаг но сти ка ква ро ва на елек трон ски упра вља ним си сте ми

ма мо тор них во зи ла.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Тех но ло ги ја обра зов ног про фи ла је струч ни пред мет. Про
грам овог пред ме та је усме рен ка про гра ми ма прак тич не на ста ве 
са ко ји ма чи не са др жај ну и ло гич ку це ли ну. 

Тре ба ре а ли зо ва ти пот пу ну и тер ми но ло шку ускла ђе ност, а 
при ме ре при ме не по је ди них те о риј ских по сту па ка тре ба при ла го
ђа ва ти кон крет ним усло ви ма прак тич не на ста ве. 

У ин тер пре та ци ји са др жа ја тре ба увод ним из ла га њем ис та ћи 
су шти ну за обра зов ни про фил ауто ме ха ни ча ра, до мен по сло ва и 
за да та ка, ка рак те ри сти ке при мен љи вих сред ста ва ра да и пер спек
ти ву раз во ја у усло ви ма са вре ме ног тех нич котех но ло шког про
гре са. По зна ва ње раз во ја бу ду ће про фе си о нал не де лат но сти мо же 
да бу де мо тив успе шни јег ра да и за ла га ња уче ни ка.

Об ја шње њу ме то да и по сту па ка кон крет ног одр жа ва ња, по
прав ки, скла па ња и рас кла па ња мо ра да прет хо ди ана ли зи са мог 
објек та одр жа ва ња.

Опе ра тив ним пла ном на став ни ка шко ла мо же се да ти ве ћи 
или ма њи ак це нат по је ди ним те мат ским це ли на ма или по гла вљи
ма, уко ли ко ти ме усме ра ва оспо со бље ност уче ни ка ка спе ци фич
ним по тре ба ма при вред ног окру же ња. 

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ:

Циљ на ста ве на став ног пред ме та прак тич на на ста ва је сти ца
ње зна ња, уме ња и на ви ка по треб них за оба вља ње по сло ва у окви
ру обра зов ног про фи ла и оспо со бља ва ње за бр зо укљу чи ва ње у 
про цес кон крет не тех но ло ги је ра да.

Задаци на ста ве на став ног пред ме та прак тич на на ста ва су:
– овла да ва ње тех но ло шким по ступ ци ма и ме то да ма ра ста

вља ња и са ста вља ња под скло по ва, скло по ва и си сте ма мо тор ног 
во зи ла при њи хо вом одр жа ва њу;

– оспо со бља ва ње уче ни ка за пра вил ну упо тре бу, при ме ну и 
одр жа ва ње сред ста ва ра да, њи хо во ра ци о нал но и еко но мич но ко
ри шће ње;

– при ме на зна ња при ли ком утвр ђи ва ње ква ро ва и на ста лих 
не до ста та ка у функ ци о ни са њу уре ђа ја и си сте ма мо тор ног во зи ла;



– сти ца ње зна ња уме ња и ве шти на у по де ша ва њу и ис пи ти ва
њу ра да мо то ра и мо тор них во зи ла;

– сти ца ње зна ња уме ња и ве шти на у ме ре њу и кон тро ли са њу 
де ло ва у про це су ра да и оства ри ва њу по треб ног ква ли те та;

– сти ца ње зна ња и на ви ка за пра вил но ко ри шће ње сред ста ва 
за шти те на ра ду.

II РАЗРЕД 
(12 ча со ва не дељ но, 444 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГАМА
1. УВОД (2)

Упо зна ва ње про гра ма прак тич не на ста ве, струч не ли те ра ту ре 
и зах те ва рад ног под руч ја ауто ме ха ни ча ра. Упо зна ва ње ауто ме ха
ни чар ске ра ди о ни це и рад них ме ста. За ду жи ва ње рад них ме ста за 
руч ну об ра ду ала том и при бо ром. Рад на и тех но ло шка ди сци пли
на. Упо зна ва ње ме ра и сред ста ва за шти те на ра ду. Чишћње и одр
жа ва ње рад ног ме ста. Пра вил ник о кућ ном ре ду.

2. ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА (12)

Тех нич ки пре гле ди. За ме на уља у мо то ру, ме ња чу, ди фе рен
ци ја лу и упра вља чу. Кон тро ла ни воа теч но сти во де у хлад ња ку, 
уље за коч ни це и ре зер во а ри ма за теч ност. Под ма зи ва ње мо тор ног 
во зи ла: спо на, ру ка ва ца, осми ца гиб ње ва, зглоб них пре но сни ка, 
пре но сних по лу га и др.

3. ПОГОНСКИМОТОР, ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ
ГЛАВНИХ ДЕЛОВА (156)

Из два ја ње мо то ра из ша си је. Рас кла па ње мо то ра и де фек та
жа. Ме ре ње и кон тро ла овал но сти ци лин дра и ра ди ли це, об ра да 
гла ве мо то ра, об ра да се ди шта вен ти ла и из ме на во ђи ца вен ти ла.

Из ме на ле жа је ва ра ди ли це и бре га стог вра ти ла. Уград ња 
клип не гру пе, зуп че ње мо то ра и раз вод ни ка. Оправ ка пум пе уља, 
по де ша ва ње вен ти ла. Про ба мо то ра и фи но по де ша ва ње. По ста
вља ње мо то ра у ша си ју.

4. АЛАТ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ДИЈАГНОСТИКУ
КВАРОВА (42)

Мототестер (6)

– Уло га мо то те сте ра у ди јаг но сти ци.
– По де ша ва ње вре мен ске ба зе, тра ја ње ти пич них сиг на ла – 

ЕУСМВ.
– По де ша ва ње на пон ске ба зе.

Тестер издувних гасова (12)

– Из дув них га со ва код бен зин ских мо то ра.
– Ме ре ње ко ли чи не О2.
– Ме ре ње ко ли чи не СО.
– Ме ре ње ко ли чи не НС.
– Ме ре ње ко ли чи не СО2.
– Про це на ме ха нич ких не ис прав но сти на осно ву по ка зи ва ња 

те сте ра из дув них га со ва.

Комуникациони уређаји (24)

– Функ ци о ни са ње си сте ма са мо ди јаг но сти ке угра ђен у упра
вљач ки ра чу нар.

– Ин фор ма ци је ко је се до би ја ју пре ко ко му ни ка ци о ног уре
ђа ја.

– Ин фор ма ци је ко је се не мо гу до би ти пре ко ко му ни ка ци о ног 
уре ђа ја.

– Пра вил но ту ма че ње ко до ва гре ша ка.
– Пра вил но ту ма чи ти по да та ка са сен зо ра, спе ци фич не гре

шке.
– По бу ђи ва ње по је ди них ак ту а то ра.
– Адап тив ни па ра ме три.
– ЕОБД ди јаг но сти ка.

5. СПЕЦИФИЧНИ АЛАТИ И ОПРЕМА
ЗА ДИЈАГНОСТИКУ (24)

– Лед ди о да, из ра да.
– По ве зна по ља, из ра да.
– Уни вер зал ни мер ни ин сру мен ти.
– Ва ку ум пум па.
– Ма но ме тар и адап те ри за ме ре ње при ти ска при убри зга ва

њу, тур бо пу ња ча...
– Игле за бу ше ње изо ла ци је.
– Сто за про ве ру бри зга ча.

6. ДИЈАГНОСТИКАМЕХАНИЧКЕ ИСПРАВНОСТИ
ВОЗИЛА (12)

– Про ве ра ме ха нич ких па ра ме та ра.
– Па ра ме тре ко је не мо же мо ла ко про ве ри ти.

7. СИСТЕМ ЗА ХЛАЂЕЊЕ (18)

Пум па за во ду. Из ме на ре ме ни це, ка ји шни ка, гра фит них зап
тив ки, ле жа је ва и тур би не. Из ме на цре ва и тер мо ста та у рас хлад
ном си сте му.

8. КАРБУРАТОР – ДОВОД ГОРИВА (48)

Из ме на по лу ге и че лич них уже та га са. Из ме на ре зер во а ра, 
пум пе за го ри во, пре чи ста ча за го ри во и ва здух, кон тро ла ни воа 
го ри ва, си ско ва, чо ка, пре ли ва ка на ла и из ме на зап тив ки. По де ша
ва ње пу ног хо да леп ти ра и ма лог бро ја обр та ја. 

9. ПУМПА ВИСОКОГ ПРИТИСКА (36)

Кон тро ла ра да на проб ном сто лу. Из ме на еле ме на та, из ме на 
бри згаљ ки, пре чи ста ча за го ри во и ва здух. Ис пу шта ње ва зду ха и 
зуп че ње пум пе.

10. ДИЈАГНОСТИКА ПОЈЕДИНИХ ТИПОВА ДАВАЧА (24)

– Про ве ра ма се и на па ја ња.
– Про ве ра ин дук тив ног да ва ча бро ја обр та ја.
– Про ве ра Хо ло вог да ва ча.
– Про ве ра да ва ча тем пе ра ту ре, симп то ми не ис прав но сти.
– Про ве ра да ва ча по ло жа ја леп ти ра, пе да ла га са, про то ко ме ра 

с обрт ном клап ном, симп то ми не ис прав но сти.
– Про ве ра да ва ча при ти ска и под при ти ска, симп то ми не ис

прав но сти.
– Про ве ра да ва ча са мо па ље ња, симп то ми не ис прав но сти.
– Про ве ра про то ко ме ра са вру ћим фил мом, симп то ми не ис

прав но сти.
– Про ве ра да ва ча ко ли чи не ки се о ни ка, симп то ми не ис прав

но сти.
– Про ве ра да ва ча крај њих по ло жа ја леп ти ра, пе да ле га са, 

симп то ми не ис прав но сти.

11. УРЕЂАЈИ ЗА ПАЉЕЊЕ СМЕШЕ (36)

Кон тро ла ба те риј ског па ље ња. Пу ње ње аку му ла то ра, из ме на 
ин дук ци о ног ка ле ма, кон ден за то ра, кон так та (пла тин ских дуг ма
ди) раз вод не ру ке, све ћи це, про вод ни ка и по ста вља ње раз вод ни ка 
у фа зу, ста тич ко и ди на мич ко по де ша ва ње угла па ље ња.

12. ЕЛЕКТРИЧНИ УРЕЂАЈИ НАМОТОРУ (16)

Про ме на гра фит них дир ки (чет ки ца) и ле жа је ва код ди на мо 
ма ши не, ал тер на то ри и елек тро по кре та ча.

13. ДИЈАГНОСТИКА ПОЈЕДИНИХ ТИПОВА
АКТУАТОРА (18)

– Про ве ра ис прав но сти бри зга ча, симп то ми не ис прав но сти.
– Про ве ра вен ти ла пра зног хо да, симп то ми не ис прав но сти.
– Про ве ра степ мо то ра.
– Елек трова ку ум ски ак ту а то ри, про ве ра ис прав но сти.
– Ди јаг но сти ка ква ро ва на упра вљач ким ра чу на ри ма.



III РАЗРЕД 
(14 ча со ва не дељ но, 448 ча со ва го ди шње + 60 ча со ва у бло ку)

САДРЖАЈИ ПРОГАМА

1. ДИЈАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТИ НА СИСТЕМИМА
ПАЉЕЊА (35)

– Ме ре без бед но сти при ли ком ра да на си стем па ље ња.
– Утвр ђи ва ње тре нут ног ста ња си сте ма па ље ња мо то те сте ром.
– Ана ли за об ли ка вар ни це.
– Про ве ра све ћи ца и то плот не вред но сти.
– Про ве ра ба те риј ског си сте ма па ље ња са пла ти на ма.
– Про ве ра кла сич ног елек трон ског си сте ма па ље ња.
– Спе ци фич но сти ди јаг но сти ке ква ро ва ра чу нар ски упра вља

них си сте ма па ље ња.
– Дво вар нич не бо би не, ди јаг но сти ка ис прав но сти.

2. ДИЈАГНОСТИКА СИСТЕМА УБРИЗГАВАЊА
БЕНЗИНА (35)

– Ме ре без бед но сти при ли ком ра да на си сте му убри зга ва ња.
– Ме ре ње при ти ска убри зга ва ња.
– Спе ци фич но сти ди јаг но сти ке на си сте му ме ха нич ког убри

зга ва ња. 
– Спе ци фич но сти ди јаг но сти ке на си сте ми ма убри зга ва ња 

бен зи на.
– Спе ци фич но сти ди јаг но сти ке на си сте ми ма убри зга ва ња 

бен зи на са елек трич ним бри зга чи ма.
– Про ве ра ста ња ка та ли за то ра.

3. ДИЈАГНОСТИКА РАЧУНАРСКИ КОНТРОЛИСАНИХ
СИСТЕМА УБРИЗГАВАЊА ДИЗЕЛ (35)

– Оп ште ме ре без бед но сти.
– Спе ци фич но сти си сте ма са мо ди јаг но сти ке код ра чу нар ски 

кон тро ли са них си сте ма убри зга ва ња ди зе ла.
– Нај че шћи ква ро ви да ва ча и ак ту а то ра код ра чу нар ски кон

тро ли са них си сте ма убри зга ва ња ди зе ла.
– Си стем убри зга ва ња ди зе ла са ро та ци о ном пум пом, спе ци

фич ни про бле ми.
– Си стем убри зга ва ња ди зе ла са за јед нич ким во дом, спе ци

фич ни про бле ми.
– Си сем убри зга ва ња ди зе ла пум па – ди зел, спе ци фич ни про

бле ми.

4. МЕХАНИЗАМ ЗА УПРАВЉАЊЕ (35)

Из ме на ле жа је ва ру кав ца, глав чи на и осо ви ни ца. Кон тро ла 
ис прав но сти и из ме на спо на. Де фек та жа и оправ ка гла ве упра вља
ча и сер во уре ђа ја. По де ша ва ње угло ва пред њег тра па.

5. СПОЈНИЦЕ (42)

Рад на ко манд ним по лу га ма и си сте му за пре нос сна ге. Из ме
на ла ме ле, кор пе и по ти сног ле жа ја ква чи ла. По де ша ва ње сло бод
ног хо да и кон тро ла ис прав но сти еле ме на та спој ни це.

6. МЕЊАЧКИ СТЕПЕНИ ПРЕНОСА (49)

По прав ка ко манд них по лу га и по де ша ва ње хо да по лу га. Из
ме на зуп ча ни ка, син хро на, оси гу ра ча, ле жа је ва, уљ них зап тив ки и 
кан џа стих спој ни ца.

7. РАЧУНАРСКИ УПРАВЉАЧКИ СИСТЕМ АУТОМАТСКОГ
МЕЊАЧА (14)

– Пре се ци ме ха нич ког скло па ме ња ча 09А.
– Да ва чи, из ла зни и ула зни сиг на ли ра чу нар ског упра вљач ког 

си сте ма ауто мат ског ме ња ча 09А
– Ак ту а то ри ра чу нар ског упра вљач ког си сте ма ме ња ча 09А

8. ПОГОНСКИМОСТ И ЗГЛОБНИ ПРЕНОСНИЦИ (35)

Из ме на пре но сни ка: зглоб них, кр ста стих, хар ди је вих и хо мо
ки не тич ких. Из ме на вра ти ла.

9. СИСТЕМ ЗА ОСЛАЊАЊЕ, ТОЧКОВИ
И ПНЕУМАТИЦИ (28)

По сту пак уна кр сне из ме не точ ко ва са и без ре зер вног точ ка. 
Ба лан си ра ње и пра вил но по ста вља ње. Из ме на ар мо ти зе ра, гиб ње
ва, од бој ни ка и тор зи о них по лу га.

10. СИСТЕМ ЗА КОЧЕЊЕ (77)

Хи дра у лич ка коч ни ца. Про ве ра ис прав но сти си сте ма за ко
че ње. Из ме на функ ци о нал них обло га, ре зер во а ра, по лу га, гу ми ца, 
вен ти ла, опру га и че лич них ужа ди. Ис пу шта ње ва зду ха из ин ста
ла ци је за ко че ње. По де ша ва ње коч ни ца. Кон тро ла, по де ша ва ње и 
из ме на еле ме на та на до дат ној опре ми.

Ва зду шна коч ни ца. Из ме на обло га ко ман ди, вен ти ла за ко че
ње, раз вод них вен ти ла, ман жет ни и по лу га.

11. СИСТЕМИ КОЧЕЊА САABSОМ (14)

– Прин цип ра да си сте ма про тив бло ка де коч ни ца, ABS си сте ма.
– Основ ни еле мен ти ABS си сте ма.
– Ва ри јан те ABS си сте ма.
– Си стем са основ ним да ва чи ма и ак ту а то ри ма – „Bosch 

5.ABS/EDS/ASR”.

12. ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕМОТОРНИХ ВОЗИЛА (49)

Сер ви сни пре глед мо тор них во зи ла пре ма упут ству за одр жа
ва ње, пр ви, дру ги и тре ћи сер вис.

Тех нич ки пре глед мо тор них во зи ла. Ра до ви об у хва ће ни пра
вил ни ком о вр ше њу тех нич ког пре гле да мо тор них во зи ла и при
кључ них во зи ла. Пре глед ис прав но сти елек троуре ђа ја и опре ма 
на во зи лу.

13. НАСТАВА У БЛОКУ (60)

Рад на по прав ци и одр жа ва њу мо тор них во зи ла пре ма усло
ви ма и зах те ви ма те ку ће тех но ло ги је.

Обу ка во жње уче ни ка за Б ка те го ри ју мо тор ног во зи ла, пре ма 
утвр ђе ном про гра му ауто шко ле за 40 ча со ва (уко ли ко шко ла има 
обез бе ђе не усло ве за обу ку во жње уче ни ка).

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Са др жа ји про гра ма на са мом по чет ку, усме ра ва ју уче ни ке ка 
за ни ма њу и обра зов ном про фи лу. 

На са мом по чет ку тре ба на по ме ну ти да ре а ли за ци ја прак тич
не на ста ве мо ра да се од ви ја не по сред ним ма ни пу ла тив ним и опе
ра тив ним ра дом, осло бо ђе на су ви шног вер ба ли зма, уз нео п ход ни 
те о риј ски ми ни мум (рад на упут ства и об ја шње ња ко ја се пла ни ра
ју и оства ру ју за јед но са прак тич ном на ста вом). 

Тре ба ис та ћи да у по ве зи ва њу те о ри је са прак сом не ма пра
ви ла: у јед ном слу ча ју прак са прет хо ди те о ри ји, у дру гом те о ри ја 
прак си (нај че шће), а у тре ћем те о ри ја и прак са усва ја ју се исто
вре ме но. Ре до след и ор га ни за ци ја за ви си од са др жа ја прак тич не 
на ста ве и оп штих усло ва у ко ји ма се оства ру ју.

Про грам прак тич не на ста ве дат је као ге не ра ли за ци ја ис ку
ства и на уч ног са зна ња. На став ник оба вља ди дак тич ку раз ра ду 
ком плек са и те мат ских це ли на, фор ми ра ве жбе, као нај ма ње ди
дак тич коло гич ке це ли не(њи хо во тра ја ње је раз ли чи то, а мо же да 
об у хва ти и чи тав рад ни дан), раш чла њу је их на еле мен те од за хва
та и опе ра ци је до ком би но ва них, сло же них ра до ва.Опе ра тив ним 
пла ном на став ник пла ни ра и про гра ми ра сва ку ве жбу и на став ну 
је ди ни цу, де фи ни ше, по ред оста лог, сва ко рад но ме сто и пе ри о дич
ну за ме ну уче ни ка на рад ним ме сти ма. па ра лел но са овим утвр ђу је 
се функ ци о нал ни од нос и по ве за ност са струч ним пред ме ти ма: ор
га ни за ци ја ра да, ма шин ски еле мен ти, тех но ло ги јом об ра де, тех но
ло ги јом обра зов ног про фи ла. 

При ли ком де фи ни са ња ве жби, кад год је мо гу ће, тре ба те жи
ти да оне бу ду у функ ци ји про дук тив ног ра да и да има ју упо треб ну 
вред ност.

Ефи ка сност оства ри ва ња прак тич не на ста ве за ви си пр вен
стве но од усло ва ра да под ко јим се из во ди. Ве о ма зна чај ну уло гу 



има уво ђе ње са вре ме них сред ста ва ра да и њи хо ва за сту пље ност 
овим оби мом ко ји ће обез бе ди ти да сва ки уче ник прак тич не ве жбе 
оба вља на од го ва ра ју ћем рад ном ме сту. 

Рад не за дат ке – ве жбе тре ба при ла го ђа ва ти по ве ћа њу но воа 
оспо со бље но сти уче ни ка и ка рак те ри стич ним по сло ви ма ауто ме
ха ни ча ра, уве жба ва њем сти ца ти но ве ве шти не и на ви ке. При то ме 
нај ве ћу па жњу тре ба обра ћа ти тач но сти из ра де, ква ли те ту об ра де, 
уред ном одр жа ва њу рад ног ме ста и пра вил ном ко ри шће њу сред
ста ва за шти те на ра ду.

По себ но тре ба ис та ћи да се ре а ли за ци јом на ста ве у бло ку мо
же по ве ћа ти про фе си о нал на усме ре ност уче ни ка ка кон крет ним 
по тре ба ма при вре де.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен
та ци ју.

Образовни профил: МЕ ХА НИ ЧАР ШИН СКИХ ВО ЗИ ЛА

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та тех но ло ги ја обра зов ног про фи ла је 
сти ца ње струч ноте о риј ских зна ња по треб них успе шно схва та ње 
тех но ло шког про це са и тех но ло шких за ко ни то сти при ме ње них у 
не по сред ном из вр ши лач ком ра ду у до ме ну обра зов ног про фи ла 
ме ха ни чар шин ских во зи ла.

Задаци на ста ве пред ме та тех но ло шког обра зов ног про фи ла:
– сти ца ње зна ња о при ме ни же ле знич ких во зи ла, о по гон

ским мо то ри ма, хи дра у лич ким и пне у мат ским уре ћа ји ма, прин ци
пи ма њи хо вог функ ци о ни са ња, прин ци пи ма одр жа ва ња и по ста
вља ња ди јаг но зе ква ро ва на њи ма; .

– сти ца ње зна ња о ка рак те ри сти ка ма и при ме ни ала та, при бо
ра и ма ши на ко је се ко ри сте у оба вља њу по сло ва и рад них за да та
ка ме ха ни ча ра шин ских во зи ла;

– сти ца ње зна ња о ме то да ма и по ступ ци ма ра ста вља ња и са
ста вља ња под скло по ва, скло по ва и шнских во зи ла, по прав ци ис
тро ше них и оште ће них де ло ва или њи хо вој за ме ни и уград њи;

– сти ца ње зна ња о зна ча ју ме ре ња и кон тро ли сан мер ним и 
кон трол ним ала ти ма, о по тре би и на чи ну пра ће ња и утвр ћи ва њу 
ква ли те та из вр ше ног за дат ка;

– оспо со бља ва ње за раз у ме ва ње и са мо стал но ко ри шће ње 
тех нич ке да ку мен та ци је и струч не ли те ра ту ре за из бор оптнма лог 
ре жи ма ра да и ири ме ну стан дар да;

– схва та ње зна ча ја по ве за но сти и ме ђу за ви сност еле ме на та 
рад ног про це са ко ји пред ста вља ју тех но ло шку це ли ну у одр жа ва
њу си сте ма шин ског во зи ла.

II РАЗРЕД  
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (1)

Опис по сло ва и за да та ка у окви ру обра зов ног про фи ла уло га. 
зна а чај и пер спек ти ве тех нич котех но ло шког раз во ја сред ста ва ра да.

2. МЕ РЕ ЊЕ И КОН ТРО ЛИ СА ЊЕ (12)

Гре шке ме ре ња, раз мер ни ци, ме ри ла за за зо ре, по мич на ме
ри ла и ша бло ни (утвр ћи ва ње ра ни је пре ђе ног гра ди ва). Ме ри ла за 
ме ре ње и кон тро лу ду жи на: ми кро ме три за спољ но и уну тра шње 
ме ре ње, гра нич на ме ри ла за осо ви не и ру пе (ра чве и че по ви), гра
нич на ме ри ла за на вој и ко нус, ком па ра то ри (ме ха нич ки, оп тич ки 
и елек трич ни). Ме ри ла за ме ре ње и кон тро лу утло ва: уни вер зал ни 
угло ме ри и ли бе ле. Чу ва ње и одр жа ва ње мер них кон трол них ала та.

3. РУЧ НА И МА ШИН СКА ОБ РА ДА МЕ ТА ЛА (8) 

Утвр ђи ва ње пре ђе ног гра ди ва оп ште ма шин ске прак се: 
основ не ка рак те ри сти ке руч не и ма шин ске об ра де, сте за ње и при
др жа ва ње при об ра да, тур пи ја ње, се че ње, од се ца ње, бу ше ње, упу
шта ње, ре за ње на во ја и спа ја ње. Об ра да на алат ним ма ши ша ма, 
прин цип ра да, при ме на и ала ти: стру га ње, бу ше ње, гло да ње, бру
ше ње и рен ди са ње.

4. МО ТО РИ СА УНУ ТРА ШЊИМ СА ГО РЕ ВА ЊЕМ (53)

Зна чај мо то ра као по гон ских ма ши на. При каз и опис уло га 
јед но ци лин дрич ног и ви ше ци лин дрич ног мо то ра ра ди об ја шње ња 
на зи ва ње го вих бит ни јих де ло ва и скло по ва (гла ве, бло ка, ци лин
дра, кли па, клип ња че, вен ти ла, ко ле на стог вра ти ла итд.);

По де ла мо то ра; пре ма на чи ну до би ја ња ме ха нич ког ра да из 
по тен ци јал не енер ги је рад ног флу и да пре ма на чи ну оба вља ња 
про це са до би ја ња ра да, пре ма тра ја њу про це са ра да, пре ма вр сти 
хла ђе ња, пре ма рас по ре ду ци лин да ра, пре ма бро ју ци лин да ра;

Те о риј ски ци клус. Ствар ни ци клус ра да че тво ро такт ног мо
то ра. Дво такт ни ди зел мо тор;

Са став ни де ло ви мо тор ског ме ха ни зма, клип, клип ња ча, ко ле
на сто вра ти ло, за ма јац мо то ра и њи хо ве уза јам не ве зе.

Скло по ви и де ло ви мо то ра: гла ва мо то ра; ци лин дар ски блок, 
по клоп ци, зап ти ва чи. и кар тер мо то ра;

Убри зга ва ње го ри ва код ди зелмо то ра;
Хла ђе ње мо то ра и си стем за хла ће ње; под ма зи ва ње мо то ра и 

уре ћај за под ма зи ва ње;
Кон тро ли са ње и одр жа ва ње глав них де ло ва и скло по ва мо то

ра, утвр ђи ва ње ква ро ва.

III РАЗРЕД  
(3 ча са не дељ но, 96 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. ДИ ЗЕЛ – ВУЧ НА ВО ЗИ ЛА – УВОД НИ ДЕО (6)

Кра так исто ри јат раз во ја вуч них во зи ла. По де ша ва ња вуч них 
во зи ла и вуч ни си сте ми да нас у све ту; обе ле жа ва ње вуч них во зи ла.

2. ДИ ЗЕЛ – МО ТОР СА ПО МОЋ НИМ УРЕ ЂА ЈИ МА (20)

Опш ти опис и на ме на, прин цип ра да, тех нич ки по да ци и 
функ ци о нал ност скло по ва ди зел мо то ра. Мо гу ће не ис прав но сти и 
њи хо во от кла ња ње. 

Систем за гориво

Ше ма си сте ма за го ри во, ре зер во ар, це во вод ни и пре чи ста
чи (гру би, фи ни); пум па ни ског при ти ска и ре гу ла ци о ни вен ти ли; 
пум па ви со ког при ти ска и бри згаљ ке.

Одр жа ва ње си сте ма за го ри во.

Систем за подмазивање дизел – мотора

Ше ма си сте ма за под ма зи ва ње: пум пе за уље, ре гу ла ци о ни 
вен ти ли; пре чи ста чи за уље (гру би, фи ни); хлад њак за уље.

Одр жа ва ње си сте ма за под ма зи ва ње.

Систем за хлађење дизел – мотора

Ше ма си сте ма за хла ђе ње; – пум пе за во ду, хлад ња ци за во ду; 
вен ти ла то ри хлад ња ка, ре дук то ри за по гон вен ти ла то ра.

Одр жа ва ње си сте ма за хла ђе ње.



3. ПРЕ НО СНИ ЦИ СНА ГЕ (8)

Ве за ди зелмо то ра са осо ви на ма ди зел ло ко мо ти ве; За да так 
пре но сни ка сна ге, вр сте, еле мен ти пре нос – ни ка сна ге; спој ни це, 
ква чи ла, зуп ча ни ци.

Прин цип ра да и при ме на пре но сни ка сна ге: ме ха нич ког, елек
трич ног и хи дра у лич ког.

4. УЂЕЂА ЈИ ЗА РЕ ГУ ЛИ СА ЊЕ РА ДА ДИ ЗЕЛ – МО ТО РА (4)

Ре гу ла то ри бро ја обр та ја и сна ге. За штит ни уре ђа ји ди зел мо
то ра.

По де ша ва ње и одр жа ва ње уре ђа ја за ре гу ли са ње ра да ди зел 
– мо то ра.

5. ЕЛЕК ТРО ВУЧ НА ВО ЗИ ЛА (4)

Пред но сти елек тро ву че и по де ле елек тро вуч них во зи ла;
Главнм де ло ви елек тро вуч них во зи ла: вуч ни мо то ри, (гла вни 

тра но фор ма тор, би рач на по на, пан то граф), Вуч на во зи ла за јед но
фа зну стру ју 25КV, 50Нz: ло ко мо ти ве се ри је 441, 461 442, елек тро
мо тор ни воз се ри је 410/414 и 412/416.

6. ОБРТ НО ПО СТО ЉЕ – ДО ЊИ СТРОЈ (16)

По ве зи ва ње, де мон та жа, пре глед, ра ста вља ње и по прав ка 
„X” но са ча обрт ног по сто ља, ве ша ње елек тро вуч них мо то ра, пре
глед и ис пи ти ва ње опру га, тр че ћа про ба.

Де мон та жа обрт них по сто ља: по ста вља ње ло ко мо ти ве на 
спу ста ли цу, раз ве зи ва ње вуч них мо то ра и одва ја ње по сто ља од ло
ко мо ти ве, де мон та жа до њих по лут ки ша па стих ле жа је ва, ски да ње 
па кет амор ти зе ра осло на ца вуч них мо то ра, де мон та жа зуп ча нич
ких ку ти ја кон тро ла уна кр сних ме ра, ру бо ва од евен ту ал них пу ко
ти на, ис тро ше ност осло на ца па ке та опру га.

Уре ђа ји за под ма зи ва ње вен ца бан да жа.
Уре ђај за пе ска ре ње.
Руч на коч ни ца.
Ву чиа и од бој на опре ма.

7. ПНЕ У МАТ СКИ СИ СТЕМ ВУЧ НИХ ВО ЗИ ЛА (12)

Ва зду шна ин ста ла ци ја и ана ли за ква ро ва;
Ком пре со ри: глав ни, по моћ ни, функ ци ја и опре ма ком пре со ра.
Фун жци ја и уло га си сте ма за ко че ње на ло ко мо ти ва ма, вр сте 

коч ни ца, коч ни ци и рас по ред ни ци на ло ко мо ти ва ма.

8. ВУ ЧЕ НА ВО ЗИ ЛА  
(ТЕ РЕТ НА КО ЛА – ПУТ НИЧ КА КО ЛА) (16)

По де ла те рет них и пут шич ких ко ла пре ма на ме ни и вр сти.
Обе ле жа ва ње те рет них – пут нич ких ко ла,
Скло по ви те рет них – пут нич ких ко ла: сан дук ко ла, до ње по

сто ље, ко стур стра ни ца, ко стур че ла, ко стур кро ва, тр че ћи строј.
Осо вин ски скло по ви, ку ћи шта, ле жи шта и ле жа је ви, оги бље

ње тр че ћег стро ја, ве шај ни еле мен ти, обрт на по сто ља и од бој на 
опре ма.

9. ТЕХ НО ЛО ГИ ЈА ОДР ЖА ВА ЊА ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КИХ  
ВО ЗИ ЛА (10)

По сту пак при пре ме во зи ла за пре глед.
Ци клу си одр жа ва ња же ле знич ких во зи ла.
Ка рак те ри стич не не ис прав но сти и апа ли за де фе ка та.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ прак тич не на ста ве је сти ца ње зна ња, рад них ве шти на 
и на ви ка по треб них за оба вља ње по сло ва и са мо ста лан из вр ши
лач ки рад у окви ру обра зов ног про фи ла и оспо со бља ва ње за бр зо 
укљу чи ва ње у про цес кон крет не тех но ло ги је ра да.

Задаци прак тич не на ста ве су:
– овла да ва ње тех но ло шким по ступ ци ма ра ста вља ња и са ста

вља ња под скло по ва, скло по ва и си сте ма шин ских во зи ла и њи хо
вом одр жа ва њу;

– оспо со бља ва ње за пра вил ну упо тре бу, при ме ну и одр жа ва
ње сред ста ва ра да, њи хо во ра ци о нал но и еко но мич но ко ри шће ње 
уз са гле да ва ње њи хо ве ма те ри јал не вред но сти и ве ка тра ја ња;

– при ме на зна ња за успе шно по ста вља ње ди јаг но зе ква ро ва 
и на ста лих не до ста та ка у функ ци о ни са њу уре ђа ја и си сте ма шин
ских во зи ла;

– сти ца ње прак тич ног зна ња и уме ћа за ме ре ње и кон тро ли
са ње де ло ва у про це су ра да и оства ри ва ње по треб ног квал нте та.

– сти ца ње зна ња и на ви ка за пра вил но ко ри шће ње сред ста ва 
за шти те на ра ду.

II РАЗРЕД  
(12 ча со ва не дељ но, 444 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (2)

Упо зна ва ње про гра ма, струч не ли те ра ту ре и зах те ва рад ног 
под руч ја ме ха ни ча ра шин ских во зи ла. Упо зна ва ње ра ди о ни це и 
рад них мес га. За ду жи ва ње рад ним ме стом за руч ну об ра ду, ала том 
и при бо ром. Рад на и тех но ло шка ди сци пли на. Упо зна ва ње ме ра и 
сред ста ва за шти те на ра ду. Чи шће ње и одр жа ва ње рад ног ме ста. 
Пра вил ник о кућ ном ре ду.

2. РУЧ НА ОБ РА ДА (88)

Тур пи ја не, рад се ка чем, од се ца ње, бу ше ње, оштре ње, ре за ње 
на во ја, за ва ри ва ње, ле мље ње, за ки ва ње.

3. МА ШИН СКА ОБ РА ДА (78)

Рад на алат ним ма ши на ма ски да њем стру го ти не: на стру гу, 
бу ши ли ци, гло да ци ли, бру си ли ци.

4. ДЕ МОН ТА ЖА И МОН ТА ЖА МО ТО РА (276)

Не по крет ни де ло ви мо то ра; ци лин дар ска гла ва; ци лин дар ска 
ко шу љи ца..

Ка рак тер (чи шће ње, ски да ње са бло ка мо то ра, пре глед, по
ста вља ње зап ти ва ча, по ста вља ње и при чвр шћи ва ње кар те ра).

Ци лин дар ски блок – по прав ка,
Глав ни по крет ни де ло ви мо то ра – клип на гру па; клип (ва ђе ње 

кли па и ци лин дра мо то ра); де мон та жа (ва ђе ње до тра ја лих клип
них пр сте но ва, са го ри вих оси гу ра ча и ва ђе ње осо ви ни це кли па); 
кон тро ла ме ре њем.

Утвр ћи ва ње ди мен зи ја жле бо ва и овал но сти кли па осо ви ни
це кли па (ме ре ње ис тро ше но сти осо ви ни це кли па), клип ња ча – ве
ли ка и ма ла пе сни ца (ме ре ње ис тро ше но сти и евен ту ал на за ме на 
осо ви ни це и ле жи шта ма ле и ве ли ке пе сни це), кон тро ла па ра лел
но сти осе клип ња че и оси гу ра ње од ак си јал них по ме ра ња).

Мон ти ра ње пр ста но ва кли па и уград ња под скло па у ци лин
дар мо то ра, кон тро ла за зо ра из ме ћу зи до ва ци лин дра и клип них 
пр сте но ва.

Ра ди ли ца (по ста вља ње и по де ша ва ње ра ди ли це са ле же ћим и 
ле те ћим ле жа је ви ма, ме ре ње де флен си је ра ди ли це, по ста вља ње и 
ре гу ли са ње од бој ног и ла би ринт ског ле жа ја).

За ма јац (ски да ње, по ста вља ње и при чвр шћи ва ње).

III РАЗРЕД 
(14 ча со ва не дељ но, 448 ча со ва го ди шње + 60 ча со ва у бло ку)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. ДЕ МОН ТА ЖА И ПРЕ ГЛЕД ДИ ЗЕЛ – МО ТО РА (133)

Де мон та жа гла ве мо то ра ра ди пре гле да и оправ ке (вен ти ла 
– уси сних и из дув них, про ве ра ела стич но сти вен тил ских опру га; 
мон та жа гла ве (по ста вља ње, при чвр шћи ва ње; по де ша ва ње за зо ра 
вен ти ла; бре га сто вра ти ло – по ста вља ње и по де ша ва ње; рас по ред 
так то ва са ре до сле дом па ље ња.

Раз ви ја ње ве ли ке пе сни це и клип ња че, ва ђе ње кли па са кли и
ња чом, ски да ње клип них пр сте но ва, ва ђе ње осо ви ни це кли па.



2: ПРЕ ГЛЕД И ОПРАВ КА ДИ ЗЕЛ – МО ТО РА СА ПО МОЋ НИМ 
УРЕ ЂА ЈИ МА (133)

Пре глед и оправ ка еле ме на та си сте ма за снаб де ва ње ди зел 
мо то ра го ри вом

Ин ста ла ци је и уре ђа ји за го ри во (це во во ди и пре чи ста чи за 
го ри во).

– Ски да ње и ра ста вља ње пум пе ви со ког при ти ска, пум пе ни
ског при ти ска.

Бри згаљ ка; ски да ње и ра ста вља ње, кон тро ла ста ња и оправ ка 
– за ме на де ло ва, ком пле ти ра ње и скла па ње, про ве ра ра да бри згаљ
ке на проб ни ци, утрад ња бри згаљ ке.

Пре глед и оправ ка еле ме на та си сте ма за под ма зи ва ње ди зел 
мо то ра

Ски да ње, по де ша ва ње, оправ ка и мон та жа вен ти ла си гур но
сти и уре ђа ја за хла ђе ње, пум пе за уље у ди зелмо го ру, фи ног пре
чи ста ча за уље.

Пре тлед и оправ ка еле ме на та за хла ђе ње ди зелмо то ра
Ин ста ла ци је и уре ћа ји си сте ма за хла ђе ње (це во вод, пум пе, 

хлад њак).
Хлад њак мо то ра (чи шће ње и по прав ка хлад ња ка). Ре гу ла ци ја 

тер мо ста та за укљу чи ва ње уре ћа ја за хла ђе ње (вен ти ла тор).
Из ме њи вач то пло те – оправ ка и уград ња.

3. ПРЕ ГЛЕД И ОПРАВ КА ОБРТ НОГ ПО СТО ЉА (98)

Прак ти чан рад на из ве зи ва њу и уве зи ва њу обрт них по сто ља 
вуч них и ву че них во зи ла, за ме на осо вин ских скло по ва и оста ле 
опре ме у обрт ним по сто љи ма.

Из ве зи ва ње осо вин ског скло па за јед но са ву че ним мо то ром 
без раз ве зи ва ња обрт ног по сто ља. Кон тро ла ме ра обрт ног по сто
ља, кон тро ла ста ња ша па стих ле жи шта.

Про ве ра ди мен зи ја и за зо ра, уград ња ша па стих ле жи шта; за
ме на осо вин ског скло па.

Уве зи ва ње осо вин ског скло па у обрт на по сто ља и раз ра да.
Спу шта ње сан ду ка ло ко мо ти ве на обрт но по сто ље и уве зи ва

ње обрт ног по сто ља.

4. ПНЕ У МАТ СКИ СИ СТЕМ ВУЧ НИХ ВО ЗИ ЛА (84)

Ва зду шна ин ста ла ци ја и ана ли за ква ро ва.
Прак ти чан рад на ре дов ним пре гле ди ма ком пре со ра за са би

је ни ва здух 
Ра ста вља ње, чи шће ње и пра ње, ви зу ел ни пре глед, кон тро ла 

ме ра и де фек та жа ви тал них де ло ва ком пресо ра и коч ни це.

5. НА СТА ВА У БЛО КУ (60)

Рад на пре гле ду и по прав ци под скло по ва и скло по ва шин ских 
во зи ла пре ма зах те ви ма и усло ви ма те ку ће тех но ло ги је пред у зе ћа.

Образовни профил: МЕ ХА НИ ЧАР ПРИ ВРЕД НЕ 
МЕ ХА НИ ЗА ЦИ ЈЕ 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та тех но ло ги ја обра зов ног про фи ла је 
сти ца ње струч ноте о риј ских зна ња по треб них за успе шно схва та
ње тех но ло шког про це са и тех но ло шких за ко ни то сти при мен љи
вих у не по сред ном из вр ши лач ком ра ду у до ме ну обра зов ног про
фи ла ме ха ни чар при вред не ме ха ни за ци је.

Задаци на ста ве пред ме та тех но ло ги ја обра зов ног про фи ла:
– сти ца ње зна ња о прин ци пи ма функ ци о ни са ња ма ши на, ки

не мат ским ве за ма и за ви сно сти ма кре та ња;
ме ха ни за ма, по ста вља ју ди јаг но зе ква ро ва на ма ши на ма;
– сти ца ње зна ња о ме то да ма и по ступ ци ма ра ста вља ња и са

ста вља ња ма ши на, по прав ци ис тро ше них и оште ће них де ло ва, о 
ка рак те ри сти ка ма и при ме ни ала та, при бо ра и јед но став ни јих ма
ши на ко ја се ко ри сте у оба вља њу по сло ва и рад них за да та ка ме ха
ни ча ра при вред не ме ха ни за ци је;

– сти ца ње зна ња о зна ча ју ме ре ња и кон тро ли са ња, о мер ним 
и кон трол ним ала ти ма, о по тре би пра ће ња и утвр ћи ва њу ква ли те та 
про из во да;

– оспо со бља ва ње за раз у ме ва ње и са мо стал но ко ри шће ње 
тех нич ке до ку мен та ци је и струч не ли те ра ту ре за из бор оп ти мал
ног ре жи ма ра да и при ме ну стан дар да;

– схва та ње зна ча ја по ве за но сти и ме ћу за ви сност еле ме на
та рад ног про це са ко ји пред ста вља ју тех но ло шку рад ну це ли ну у 
одр жа ва њу и по прав ци ма ши на.

II РАЗРЕД 
(2 ча са не де љио, 74 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (1)

До мен по сло ва и за да та ка у окви ру обра зов ног про фи ла. Зна
чај и пер спек ти ве тех нич котех но ло шког раз во ја сред ста ва ра да.

2. МЕ РЕ ЊЕ И КОН ТРО ЛИ СА ЊЕ (7)

Гре шке ме ре ња, по де ла ме ри ла, по мич на ме ри ла и ша бло ни 
(об на вља ње и утвр ђи ва ње гра ди ва). Ме ри ла за ме ре ње и кон тро
лу ду жи на: ми кро ме три за спољ но и уну тра шње ме ре ње, гра нич на 
ме ри ла за осо ви не и ру пе (ра чве и че по ви), гра нич на ме ри ла за на
вој и ко нус, план па ра лел на гра нич на ме ри ла и ком па ра то ри (ме ха
нич ки, оп тич ки и елек трич ни). Ме ри ла за ме ре ње и кон тро лу угло
ва: уни вер зал ни ме ха нич ки и оп тич ки утло ме ри, гра нич на ме ри ла 
за угло ве, три го но ме триј ска ме ри ла и ли бе ле. Чу ва ње и одр жа ва ње 
мер них и кон трол них ала та. Ме ре ње и кон тро ла од сту па ња од ге
о ме три јо ког об ли ка, ме ре ње и кон тро ла на во ја, зуп ча ни ка, ме ре ње 
хра па во сти.

3. МА ШИ НЕ И ЗНА ЧАЈ ЊИ ХО ВОГ ОДР ЖА ВА ЊА (2)

Зна чај, свр ха и по де ла гра ће вин ске, ру дар ске и по љо при вред
не ме ха ни за ци је, тен ден ци је њи хо вог са вре ме ног раз во ја. По ве
ћа ње сте пе на ауто ма ти за ци је ма ши на на ба зи раз во ја хи дра у ли ке, 
пне у ма ти ке и елек тро ни ке.

Зна чај одр жа ва ња ма ши на и уло га ме ха ни ча ра при вред не ме
ха ни за ци је. Одр жа ва ње као си стем и функ ци ја про из вод ње. Тех
нич котех но ло шки и еко но мо ки чи ни о ци одр жа ва ња. Тех нич ко– 
екс пло а та ци о ни по ка за те љи ме ха ни за ци је.

4. РУЧ НА ОБ РА ДА И СПА ЈА ЊЕ ДЕ ЛО ВА (8)

Основ ни ала ти и при бо ри за руч ну об ра ду. Оцр та ва ње и 
обе ле жа ва ње са цр те жа, по ша бло ну и по узор ку. Се че ње руч ном 
те сте ром, ма ка за ма и се ка чем. Тур пи ја ње гру бо и фи но, рав но и 
под углом. Рад че ки ћем, ис пра вља ње и са ви ја ње. Бу ше ње отво ра 
и ру па руч ном, сто ном и стуб ном бу ши ли цом. Ре за ње на во ја руч
ним ала том. Руч на из ра да опру га, Руч на из ра да ли ме них про фи ла. 
Оштре ње при руч ног ала та (игле за оцр та ва ње, обе ле жа ва чи, се ка
чи, бур ги је и др.),

За да так и по ступ ци спа ја ња де ло ва. При ме не раз дво ји вих и 
не раз дво ји вих ве за. Спа ја ње де ло ва виј ци ма и на врт ка ма. Спа ја ње 
де ло ва за ки ва њем. Спа ја ње де ло ва ме ким ле мље њем. Спа ја ње де
ло ва елек тро луч ним за ва ри ва њем. Об ра да за ва ра руч ном бру си ли
цом. Кон тро ла из вр ше не об ра де спа ја њем.

5. ТЕХ НИЧ КО ОДР ЖА ВА ЊЕ МЕ ХА НИ ЗА ЦИ ЈЕ (5)

Ис тро ше ност и не ис прав ност у ра ду сред ста ва ме ха ни за ци је. 
Узро ци по гор ша ња тех нич ког ста ња, не ис прав ност у ра ду скло по
ва, уре ћа ја и агре га та. Основ ни пој мо ви о тех нич ким пре гле ди ма и 
одр жа ва њу сред ста ва ме ха ни за ци је: Оба ве зни ро ко ви тех нич ких . 
пре гле да, обим тех нич ких пре гле да и ра до ва.

Основ ни пој мо ви о тех нич ким оп слу жи ва њи ма и оправ ка ма. 
Тех но ло ги ја тех нич ког оп слу жи ва ња и оправ ки, тех нич ко оп слу
жи ва ње (спољ на не га, под ма зи ва ње, те ку ће одр жа ва ње). До ку мен
та ци ја при вред не ме ха ни за ци је. Снаб де ва ње ре зер вним де ло ви ма 
и ма те ри ја лом.



6. ГО РИ ВА И МА ЗИ ВА (3)

Вр сте, свој ства и при ме на го ри ва за мо то ре СУС. То плот на 
моћ, ис пар љи вост, ви о ко зност, от пор ност пре ма де то на ци ји. Ок
тан ски и це тан ски број.

Вр сте ма зи ва и њи хо ва при ме на. Вр сте мо тор них уља. Ма сти 
за под ма зи ва ње и њи хо ве ка рак те ри сти ке. При каз ка рак те ри стич
них узо ра ка го ри ва и ма зи ва. На чин упо тре бе ма зи ва, кар та и ше ма 
под ма зи ва ња. До ба вља ње и скла ди ште ње го ри ва и ма зи ва, чу ва ње 
и ру ко ва ње.

7. МО ТО РИ СА УНУ ТРА ШЊИМ СА ГО РЕ ВА ЊЕМ (32)

Зна чај мо то ра као по гон ских ма ши на. Кла си фи ка ци ја мо то
ра: по вр сти го ри ва, на чин па ље ња сме ше, пре ма прин ци пу ра да, 
пре ма кон струк ци о ним осо бе но сти ма, пре ма по гон скоекс пло а та
ци о ним осо бе но сти ма. При каз и опис јед но ци лин дрич ног и ви ше
ци лин дрич ног мо то ра и основ них де ло ва и скло по ва.

Прин цип ра да мо то ра. Фа зе ра да мо то ра и рад ни ци клу
си. По јам хо да (так та) и ход не, ком пре си о не и укуп не за пре ми не. 
Прин цип ра да че тво ро такт ног и дво такт ног мо то ра. Основ не ка
рак те ри сти ке ра да ото и ди зел – мо то ра.

Не по крет ни скло по ви и де ло ви мо то ра: ци лин дрич на гла ва и 
блок, по клоп ци, зап ти ва чи и кар тер мо то ра. По крет ни скло по ви и 
де ло ви мо то ра: клип, клип ња ча, ко ле на сто вра ти ло, за ма јац мо то ра 
и ње го ва за мај на ве за. Уре ћај за цро ме ну пу ње ња мо то ра. Вр ста 
раз вод них ме ха ни за ма код че тво ро такт ног мо то ра. Вен ти ли (уси
сни, из ду ври). Бре га сто вра ти ло, по ди за чи, клац ка ли це, опру те и 
оси гу ра чи. Ди ја грам раз во да вен ти ла. На чин по де ша ва ња за зо ра и 
раз во да вен ти ла.

Уло га и основ ни де ло ви си сте ма за на па ја ње де ло ва мо то ра 
го ри вом. Ре зер во ар за го ри во, це во во ди, до вод на пум па, пре чи ста
чи за го ри во код ото и ди зелмо то ра. Рас пли њач (кар бу ра тор) за 
отомо то ре и си стем за па ље ње сме ше код ОТО мо то ра. Прин цип 
оства ре ња сме ше ди зелмо то ра (ди рект но убри зга ва ње и ко мор ни 
си стемн). Глав ни уре ћа ји си сте ма за убри зга ва ње сме ше ди зелмо
то ра: пум па за убри зга ва ње го ри ва, ре гу ла тор, це во во ди и бри зга
чи. Кон тро ла, и по де ша ва ње си сте ма за убри зга ва ње.

Си сте ми на мо то ри ма СУС. Си стем ба те риј ског па ље ња сме
ше код отомо то ра. Аку му ла тор, ин дук ци о ни ка лем, раз вод ни стуб, 
кон ден за тор, ка бло ви и све ћи це. Кон тро ла и по де ша ва ње си сте ма 
за па ље ње; си стем за под ма зи ва ње – пум па за уље, пре чи ста чи за 
уље; си стем за хла ће ње – хлад њак, пум па за во ду, тер мо стат, вен
ти ла тор, си стем ва зду шног хла ће ња и си стем за стар то ва ње.

Ис пи ти ва ње мо то ра. Прин цип од ре ћи ва ња сна ге, бро ја обр га
ја и по тро шње го ри ва. Проб ни сто и ње го ви ва жни уре ђа ји.

Кон тро ла, де фек та жа и одр жа ва ње глав них не по крет них и 
по крет них де ло ва и скло по ва мо то ра. Ле жи шта ко ле на стог вра ти
ла, ле жи шта клип ња че, ле жи шта бре га стог вра ти ла. Кон зер ва ци ја 
и де кон зер ва ци ја мо то ра и њи хо вих глав них де ло ва.

8. УРЕ ЂА ЈИ ЗА ПРЕ НОС СНА ГЕ (8)

Опој ни це: фрик ци о не спој ни це са јед ном, две и ви ше пло ча; 
ме ња чи – са зуп ча стим пре но сом, ла ме ла стим спој ни ца ма, хи дра
у лич ки и пла не тар ни ме ња чи; кар дан ска вра ти ла – кр ста ста и лоп
та ста; по гон ски мо сто ви – кон струк ци је ди фе рен ци ја ла, по лу о со
ви на и точ ко ва и др.

9. УРЕ ЂА ЈИ ЗА УПРА ВЉА ЊЕ И КО ЧЕ ЊЕ (6)

Вр сте упра вља ња; си сте ми за упра вља ње пне у ма ти ци ма и гу
се ни ца ма.

Зна чај и вр сте си сте ма за ко че ње: фрик ци о не коч ни це; коч
ни це са дис ко ви ма и тра ка ма; ме ха нич ки и хи дра у лич ки пре нос за 
ко че ње; пне у мат ски и елек трома шин ски пре нос за ко че ње и др.

10. ЕЛЕК ТРИЧ НИ УРЕ ЂА ЈИ (2)

Зна чај и вр сте елек трич них уре ђа ја: елек тро мо то ри, елек тро
по кре та чи, аку му ла то ри, уре ђа ји за осве тља ва ње и др.

III РАЗРЕД  
(3 ча са не дељ но, 96 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УЉ НОХИ ДРА У ЛИЧ КИ СИ СТЕ МИ (12)

Вр сте уља и ка рак те ри сти ке. Пум пе: зуп ча сте, крил не, за вој не и 
клип не. Уљ нохи дра у лич ки мо то ри и ра даи ци лин дри. Уљ нохи дра у
лич ки раз вод н и ци и венти ли. Уљ нохи дра у лич ки це во во ди, цре во во
ди, пре чи ста чи, ре зер во а ри, хлад ња ци, пре гре ја чи и уљ нохи дра у лич
ки аку му ла то ри. За ви сност уљ нохи дра у лич ких си сте ма. Кон тро ла и 
одр жа ва ње и от кла ња ње ква ра на уљ нохи дра у лич ким си сте ми ма.

За шти та на ра ду, во ђе ње рад не до ку мен та ци је и одр жа ва ње 
сред ста ва за рад.

2. ПНЕ У МАТ СКЕ ИН СТА ЛА ЦИ ЈЕ (5)

Ком пре сор, ре зер во ар за ва здух, ре гу ла то ри при ти ска, вен тил 
си гур но сти, ин ста ла ци је, раз вод ни и ре– гу ла ци о ни вен тил, пне
у мат ски ци лин дри. Не га и одр жа ва ње пне у мат ских ин ста ла ци ја. 
Пне у мат ски мо то ри.

3. ПРИ КЉУЧ НИ И ДРУ ГИ УРЕ ЂА ЈИ И МЕ ХА НИ ЗМИ (4)

Ин ста ла ци је за по ве зи ва ње при кључ них уре ђа ја и ме ха ни за
ма на гра ђе вин ској, ру дар ској и по љо при вред ној ме ха ни зац нји.

(Вр сте ин ста ла ци ја, на ме на и одр жа ва ње).

ГРА ЂЕ ВИН СКА МЕ ХА НИ ЗА ЦИ ЈА (25)

4. ГРА ЂЕ ВИН СКА МЕ ХА НИ ЗА ЦИ ЈА У НИ СКО ГРАД ЊИ (13)

Ма ши не за зе мља не ра до ве: ба ге ри, до зе ри, греј де ри, ки пе ри 
и уто ва ри ва чи. Ма ши не за ста би ли за ци ју и са би ја ње тла. Ма ши не 
за про из вод њу и угра ђи ва ње бе то на у објек те ни ско град ње. Ма ши
не за про из вод њу и угра ђи ва ње би ту мен ских ма са и дру ге ма ши не.

(Основ ни де ло ви ма ши на – по гон ски и рад ни, при ме на ма ши
на, ви тал ни де ло ви и одр жа ва ње).

5. ГРА ЂЕ ВИН СКА МЕ ХА НИ ЗА ЦИ ЈА У ВИ СО КО ГРАД ЊИ (12)

Ма ши не за фун ди ра ње (ма ка ре), енер гет ске рад не ма ши не: 
ком пре со ри и пум пе. Ма ши не за про из вод њу бе то на и мал те ра. 
Ма ши не за хо ри зон тал ни, ко си и вер ти кал ни тран спорт ма те ри ја
ла: тран спорт не тра ке, еле ва то ри, ди за ли це и др. По гон ски елек
тро мо то ри (асин хро ни елек тро мо то ри, на мот ни и ка ве зни елек тро
мо то ри са кли зним пр сте но ви ма, ко му та тор ски елек тро мо то ри са 
кли зним пр сте но ви ма, ко му та тор ски елек тро мо то ри).

(При ме на и функ ци ја ма ши на, одр жа ва ње).
Де ло ви и скло по ви за пре нос сна ге: спој ни це (фрик ци о не, 

ауто мат ске и хи дра у лич ке), ме њач (ме њач са зуп ча стим пре но сом, 
ме њач без уре ђа ја за син хро ни за ци ју, ме њач са син хро ним уре ђа
јем, ме њач са ла ме– ла стим спој ка ма, хи дра у лич ки ме ња чи, пла не
тар ни ме ња чи), под ма зи ва ње ме ња ча, ди фе рен ци јал ни пре но сник, 
ре дук тор (јед но сте пе ни и ви ше сте пе ни, пре но сни од нос), при бор 
и алат за за хва та ње те ре та (ужад и лан ци – при чвр шћи ва ње – и 
оси гу ра ње, ко ту ри, лан ча ни ци, ко ту ра че и до бо ши, узен ги је, ку
ке, но се ће гре де, те рет не плат фор ме и др.), ди за лич ни ме ха ни зми 
(ме ха ни зам за по ди за ње и спу шта ње те ре та, за по кре та ње ко ли ца, 
кре та ње ди за ли це, окре та ње сту ба са до хват ни ком, про ме ну до хва
та стре ле, ме ха ни зми за ко че ње и др.).

(На ч ин ра ста вља ња и са ста вља ња скло по ва, по прав ке и одр
жа ва ње).

6. РУ ДАР СКА МЕ ХА НИ ЗА ЦИ ЈА (25)

7. МА ШИ НЕ ЗА ПО ВР ШИН СКУ ЕКС ПЛО А ТА ЦИ ЈУ РУД НИХ 
ЛЕ ЖИ ШТА (8)

Бу ши ли це: ма ле, сред ње и ве ли ке, ба ге ри и уто ва ри ва чи, ка
ми он ски и же ле знич ки тран спорт, ме ха низа ци ја за одр жа ва ње пу
те ва и рад них по вр ши на: трак то ри, бул до же ри, греј де ри и др.



8. МА ШИ НЕ ЗА ПОД ЗЕМ НУ ЕКС ПЛО А ТА ЦИ ЈУ (7)

Бу ши ли це, уто ва ри ва чи, тран спор те ри, по моћ на ме ха ни за ци
ја: за од вод ња ва ње, про ве тра ва ње, одр жа ва ње ја ме и до вод рад них 
флу и да.

9. ОСТА ЛЕ МА ШИ НЕ У РУ ДАР СТВУ (10)

Ма ши не за от ко па ва ње (бу ши ли це, дро би ли це, ма ши не за 
под ко па ва ње).

Ма ши не за уто вар и тран спорт.
Ма ши не за по ста вља ње пре гра да (ма ши не за спа ја ње и пре

гра ђи зва ње).
Ма ши не за по моћ не ра до ве у ру дар ству.
Вр сте, кон струк ци ја, прин ции ра да си сте ма за пре нос сна ге 

ме ха нич ки, хи дра у лич ки, елек трич ни и ком би но ва ни пре нос сна ге.
(Опис ма ши на, на ме на, ква ро ви и одр жа ва ње).
При ме ње ни си сте ми и ме ха ни за и и ја на ру дар ским ма ши на ма 

(хи дра у лич ки си сте ми: са упра вљач ким уре ђа ји ма, за ис тре са ње, 
за ко че ње, за по ди за ње и др.), пне у ма тич ки си сте ми и ком би но ва
ни си сте ми.

По моћ на ме ха ни за ци ја за оп слу жи ва ње (по крет на ра ди о ни ца, 
сер ви сна ко ла и оста ла опре ма).

10. ПО ЉО ПРИ ВРЕД НА МЕ ХА НИ ЗА ЦИ ЈА (25)

11. ОРУ ЂА ЗА ОСНОВ НУ И ДО ПУН СКУ ОБ РА ДУ  
ЗЕ МЉИ ШТА (8)

Плу го ви. Де ло ви плу га, ње го во по гон ско одр жа ва ње и по де
ша ва ње за рад.

Др ља че, та ши ра че, кул ти ви за то ри, рав ни ли це, ваљ ци и кру
жни гло да чи зе мљи шта.

(Вр сте, ка рак те ри сти ке, на ме на, прин цип ра да, глав ни де ло
ви, по де ша ва ње и тех нич ко одр жа ва ње).

12. МА ШИ НЕ У ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДИ (17)

Ма ши не за ђу бре ње; ма ши не .за при пре му, уто вар и рас ту ра ње 
ми не рал них ђу бри ва. Ма ши не за ме ђу ред ну не гу усе ва. Ма ши не за 
за шти ту би ља, ре гу ли са ње ко ли чи не ис ти ца ња за штит них сред ста
ва за: пр ска ли це, за ма гљи ва че и за пра ши ва че. Ма ши не за отре ма ње 
се на и тра во мо са чи це. Ма ши не за бер бу ку ку ру за. Ма ши не за ва
ђе ње ре пе. Ма ши не у по вр тар ству. Ма ши не за тран спорт. Ма ши не 
за же тву жи та, ком бај ни. Трак то ри. Ма ши не и по моћ ни уре ђа ји у 
скла ди шту: кру ња че, три ја ри, се лек то ри, тран спор те ри и еле ва то ри. 
(Вр сте ма ши на, ка рак те ри сти ке, на ме на, функ ци о ни са ње, глав ни де
ло ви, ви тал ни де ло ви за одр жа ва ње, по де ша ва ње за рад, вр сте ору ђа 
и при кљу ча ка, нај че шћи ква ро ви, тех нич ко одр жа ва ње).

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ прак тич не на ста ве је сти ца ње зна ња, рад них ве шти на 
и на ви ка по треб них за оба вља ње по сло ва и са мо ста лан из вр ши
лач ки рад у окви ру обра зо ов ног про фи ла и оспо со бља ва ње за бр зо 
укљу чи ва ње у про цес кон крет не тех но ло ги је одр жа ва ња при вред
не ме ха ни за ци је.

Задаци практичне на ста ве су:
– овла да ва ње тех но ло шким по ступ ци ма и ме то да ма ра ста

вља ња и са ста вља ња под скло по ва, скло по ва и си сте ма гра ђе вин
ских, ру дар ских и пољопривредних ма ши на и њи хо вог одр жа ва ња;

– оспо со бља ва ње за пра вил ну упо тре бу, при ме ну и одр жа ва
ње сред ста ва ра да, њи хо во ра ци о нал но и еко но мич но ко ри шће ње 
уз са гле да ва ње њи хо ве ма ге ри јал не вред но сти и ве ка тра ја ња;

– при ме на зна ња о пра вил ном по ста вља њу ди јаг но зе ква ро ва 
и на ста лих не до ста та ка у функ ци о ни са њу ма ши на;

– сти ца ње прак тич них зна ња и уме ња у ме ре њу и кон тро ли
са шу де ло ва у про це су ра да и оства ри ва њу ква ли тет ног функ ци о
ни са ња ма ши не;

– сти ца ње зна ња и на ви ка за пра вил но ко ри шће ње сред ства 
за шти те на ра ду.

II РАЗРЕД 
(12 ча со ва не дељ но, 444 ча са го ди шње) 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (2)

Упо зна ва ње про гра ма, струч не ли те ра ту ре и зах те ва рад ног 
под руч ја ме ха ни ча ра при вред не ме ха ни за ци је, ра ди о ни це и рад них 
ме ста. За ду жи ва ње рад ним ме стом, ала том и при бо ром. Рад на и тех
но ло шка ди сци пли на. Упо зна ва ње ме ра и сред ста ва за шти те на ра ду. 
Чи шће ње и одр жа ва ње рад ног ме ста. Пра вил ник о кућ ном ре ду.

2. ТЕХ НИ КА РУЧ НЕ ОБ РА ДЕ (46)

При пре ма ала та и при бо ра за руч ну об ра ду. При пре ма рад ног 
ме ста. Обе ле жа ва ње и оцр та ва ње. Се че ње те сте ром и ма ка за ма ; 
се че ње се ка чем. Тур пи ја ње: гру бо, фи но, рав но и под углом. Бу
ше ње отво ра и ру па руч ном и стуб ном бу ши ли цом. Ре за ње на во ја 
руч ним ала том. Ис пра вља ње и са ви ја ње про фи ла.

Тех ни ка спа ја ња: спа ја ње по мо ћу ви ја ка и на врт ки. Спа ја ње 
ле мље њем и за ва ри ва њем.

3. ОДР ЖА ВА ЊЕ И ПО ПРАВ КА ГЛАВ НИХ ДЕ ЛО ВА МО ТО РА 
СУС (150)

Из два ја ње мо то ра из ша си је. Рас кла па ње мо то ра. Ре до след 
рас кла па ња: по кло пац, кар тер, гла ва бло ка мо то ра, раз вод ни и 
клип ни ме ха ни зам.

Пра ње де ло ва и скло по ва, де фек та жа. Ме ре ња и кон тро ла овал
но сти ци лин дра и ра ди ли це, по треб не об ра де и до ра де (гла ве мо то ра, 
се ди шта вен ти ла и др.). За ме на оште ће них и ис тро ше них де ло ва из
ме не во ђи ца вен ти ла, ле жа је ва ра ди ли це, бре га стог вра ти ла).

Скла па ње. Ре до след скла па ња. Уград ња кли га не гру пе, зуп ча
ње мо то ра и раз вод ни ка, оправ ка пум пе за уље, по де ша ва ње вен ти
ла и др. (Ко ри шће ње ра ди о нич ких при руч ни ка и фа брич ких ка та
ло га ре зер вних де ло ва).

Про ба мо то ра и фи но по де ша ва ње.

4. КОН ТРО ЛА И ОДР ЖА ВА ЊЕ ПО МОЂ НИХ УРЕ ЂА ЈА  
И СИ СТЕ МА МО ТО РА СУС (90)

Си стем за хла ђе ње: пум па за во ду. Из ме на ре ме ни це, гра фит
них зап тив ки, ле жа је ва и тур би не. Из ме на цре ва и тер мо ста та у 
рас хлад ном си сте му.

Си стем за на па ја ње мо то ра го ри вом: де мон та жа кар бу ра то ра, 
чи шће ње и за ме на по је ди них еле ме на та. Из ме на по лу га и че лич ног 
уже та га са. Из ме на ре зер во а ра, пум пе за го ри во, пре чи ста ча за го ри
во и ва здух. По де ша ва ње пу ног хо да леп ти ра и ма лог бро ја обр та ја.

Де мон та жа и мон та жа пум пе ви со ког при ти ска и бри згаљ ки. 
Из ме на бри згаљ ки и дру гах еле ме на та. По– де ша ва ња, ис пи ти ва
ње пум пе ви со ког при ти ска и бри згаљ ки, ис шу шта ње ва зду ха из 
ин ста ла ци је.

Уре ђај за па ље ње сме ше: кон тро ла ба те риј ског па ље ња. Де
мон та жа и мон та жа раз вод ни ка, пра ви ла за зуп ча ње раз вод ни ка, 
по де ша ва ње тре нут ка па ље ња. Про ве ра ис прав но сти ин дук ци о ног 
ка ле ма и кон ден за то ра, кон тро ла аку му ла тор ске ба те ри је. Из ме на 
раз вод не ру ке, све ћи ца, кон так та и др,

Елек трич ни уре ђа ји на мо то ру: про ме на гра фит них дир ки 
(чет ки ца) и ле жа је ва код ди на мо ма ши не, ал тер на то ра и елек тро 
по кре та ча.

5. ПО ПРАВ КА И ОДР ЖА ВА ЊЕ СИ СТЕ МА ЗА ПРЕ НОС  
СНА ГЕ (96)

Одр жа ва ње ко манд них по лу га и си сте ма за пре нос сна ге. Из
ме на ла ме ле, кор пе и по ти сног ле жа ја ква чи ла. По де ша ва ње сло
бод ног хо да и кон тро ла ис прав но сти еле ме на та спој ни це.

Ски да ње ме ња ча, рас кла па ње, кон тро ла и евен ту ал на за ме на 
зуп ча стих па ро ва, син хро–спој ни ца, ле жаје ва и др. Скла па ње ме
ња ча, уград ња, по де ша ва ње ко манд них по лу га.



Ски да ње ди фе рен ци јал ног пре но сни ка и ре дук то ра. Рас кла па
ње и чи шће ње. Кон тро ла и за ме на еле ме на та. Скла па ње и уград ња.

Кон тро ла и по прав ка гу се нич ког ме ха ни зма.

6. ПО ПРАВ КА И ОДР ЖА ВА ЊЕ СИ СТЕ МА ЗА УПРА ВЉА ЊЕ  
И КО ЧЕ ЊЕ (60)

Рас кла па ње, по прав ка и мон та жа си сте ма за упра вља ње. Из
ме на ле жа је ва ру кав ца, глав чи не и осо ви ни ца. Кон тро ла ис прав но
сти и из ме на спо на. По де ша ва ње гла ве упра вља ча и утло ва пред
њег тра па.

Рас кла па ње, по прав ка и мон та жа ме ха ни зма за ко че ње. По де
ша ва ње па пу чи це коч ни це, из ме на фрик ци о них обло га, ци лин дра, 
кли по ва, гу ми ца, вен ти ла и др. Ис пу шта ње ва зду ха из оисте ма. 
Про ве ра не пра вил но сти си сте ма.

Про ве ра и по де ша ва ње коч ни ца при кључ них во зи ла.

III РАЗРЕД 
(14 ча со ва не дељ но, 448 ча со ва го ди шње + 60 ча со ва у бло ку)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. ОДР ЖА ВА ЊЕ И ПО ПРАВ КА УЉ НОХИ ДРА У ЛИЧ КИХ  
СИ СТЕ МА НА ГРА ЂЕ ВИН СКИМ, РУ ДАР СКИМ  
И ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИМ МА ШИ НА МА (119)

Кон тро ла ра да си сте ма – зуп ча стих крил них, за вој них и клип
них пум пи уљ нохи дра у лич ких мо то ра и рад них ци лин да ра раз во
дн и ка и вен ти ла це во во да, ре зер во а ра и дру гих ком по нен ти.

Одр жа ва ње, от кла ња ње ква ро ва, кон тро ла зап тив но сти си сте
ма и функ ци о нал но сти.

2. ОДР ЖА ВА ЊЕ И ПО ПРАВ КА ПНЕ У МАТ СКЕ ИН СТА ЛА ЦИ ЈЕ 
НА ГРА ЂЕ ВИН СКИМ, РУ ДАР СКИМ И ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИМ 
МА ШИ НА МА (77)

Кон тро ла ра да ин ста ла ци ја ком пре со ра, ре зер во а ра за ва здух, 
ре гу ла то ра цри ти ска, вен ти ла си гур но сти, раз вод них и ре гу ла ци о
них вен ти ла, пне у мат ских ци лин да ра и др.

Одр жа ва ње, от кла ња ње ква ро ва, кон тро ла зап тив но сти си сте
ма и функ ци о нал но сти.

3. ОДР ЖА ВА ЊЕ И ПО ПРАВ КА ПРИ КЉУЧ НИХ УРЕ ЂА ЈА  
МА ШИ НА (28)

Кон тро ла ис прав но сти и одр жа ва ње при кључ них уре ђа ја 
Вра ти ла, згло бо ва, те ле скоп ских ве за и ру чи ца. По прав ка и мон та
жа њи хо вих ме ха нич ких и хи дра у лич ких еле ме на та.

4. ОДР ЖА ВА ЊЕ И ПО ПРАВ КА ПРИ ВРЕД НЕ  
МЕ ХА НИ ЗА ЦИ ЈЕ (224)

5. ГРА ЂЕ ВИН СКА МЕ ХА НИ ЗА ЦИ ЈА

Днев ни сер ви си гра ђе вин ских ма ши на: ба ге ра, до зе ра, греј де
ра, ки пе ра, уто ва ра ча, ма ка ра, ком пре со ра и др. Пре гле ди ис прав
но сти функ ци о ни са ња уре ђа ја и си сте ма, про ве ра ни воа рас хлад не 
теч но сти, уља,ста ња точ ко ва и пне у ма ти ка и др. (код гу се ни чар
ског по го на – ста ње гу се ни ца, за тег ну тост лу се ни ца и др.). От кла
ња ње уоче них не до ста та ка.

Пе ри о дич ни сер ви си ма ши на ни ско и ви со ко град ње: Про пи
са ни пре гле ди, кон тро ле, за ме не де ло ва и от кла ња ње не ис прав но
сти: мо тор ног по го на, хи дра у лич ких си сте ма, ме ха нич ких пре но
сни ка, пне у мат ске ин ста ла ци је, ди за лич ких ме ха ни за ма и др.

6. РУ ДАР СКА МЕ ХА НИ ЗА ЦИ ЈА

Днев ни сер ви си ру дар ске ме ха ни за ци је: бу ши ли на, ба ге ра, 
уто ва ра ча, трак то ра, до зе ра, уто ва ра ча, греј де ра, тран спор те ра, 
дро би ли ца и дру ге ме ха ни за ци је. Пре гле ди ис прав но сти функ ци
о ни са ња си сте ма и уре ђа ја, уоча ва ње не до ста та ка, от кла ња ње ква
ро ва и за ме на де ло ва, под ма зи ва ње скло по ва.

Пе ри о дич ни сер ви си ме ха ни за ци је за по вр шин ски и јам ски 
от коп. Про пи са ни пре гле ди, кон тро ле, за ме не де ло ва, под ма зи ва
ње као и утвр ђи ва ње оп штег ста ња ма ши на и ме ха ни за ма у ви шем 
сте пе ну.

7. ПО ЉО ПРИ ВРЕД НА МЕ ХА НИ ЗА ЦИ ЈА

Днев ни сер ви си по љопри вред не ме ха ни за ци је: трак то ра, по
по но ких мо то ра по љо при вред них ма ши на, при кључ них рад них 
ма ши на, ма ши на за тран спорг и дру гих ма ши на за об ра ду зе мљи
шта, за шти ту би ља итд.

Кон тро ла ис прав но сти функ ци о ни са ња си сте ма и уре ђа ја, 
уоча ва ње не до ста та ка, от кла ња ње ква ро ва и за ме на де ло ва, под ма
зи ва ње окло по ва.

Пе ри о дич ни сер ви си по љо при вред не ме ха ни за ци је: Про пи сан 
тех нич ки пре гле ди, кон тро ле, за ме не де ло ва, под ма зи ва ње и др. као 
и утвр ћи ва ње оп штег ста ња ма ши на и ме ха ни за ма у ви шем сте пе ну.

(Тех нич ки пре гле ди и одр жа ва ње при вред не ме ха ни за ци је у 
ви шем сте пе ну се оства ру ју оп штим и по себ ним про пи си ма об у
хва ће ним про пи си ма Ј1Ј8а и дру гим про пи си ма и по ступ ци ма).

8. НА СТА ВА У БЛО КУ (60)

Рад на одр жа ва њу и по прав ци тра ће вин ске ме ха ни за ци је или 
ру дар ске ме ха ни за ци је или по ло при вред не ме ха ни за ци је пре ма 
зах те ви ма и по тре ба ма те ку ће тех но ло ги је пред у зе ћа.

Образовни профил: МЕ ХА НИ ЧАР РАД НИХ МА ШИ НА 

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та тех но ло ги ја обра зов ног про фи ла је 
сти ца ње струч ноте о риј ских зна ња по треб них за успе шно схва та
ње тех но ло шког про це са и тех но ло шких за ко ни то сти при мен љи
вих у не по сред ном из вр ши лач ком ра ду у до ме ну обра зов ног про
фи ла ме ха ни чар рад них ма ши на.

Задаци на ста ве пред ме та тех но ло ги ја обра зов ног про фи ла:
– сти ца ње зна ња о прин ци пи ма функ ци о ни са ња ма ши на, ки

не мат ским ве за ма и за ви сно сти ма кре та ња ме ха ни за ма, по ста вља
њу ди јаг но зе ква ро ва на ма ши на ма;

– сти ца ње зна ња о ме то да ма и по ступ ци ма ра ста вља ња и са
ста вља ња ма ши на, по ха ба них и ис тро ше них де ло ва, о ка рак те ри
сти ка ма и при ме ни ала та, при бо ра и јед но став ни јих ма ши на ко је 
се ко ри сте у оба вља њу по сло ва и рад них за да та ка ме ха ни ча ра рад
них ма ши на;

– сти ца ње зна ња о зна ча ју ме ре ња и кон тро ли са њу, о мер ним 
и кон трол ним ала ти ма, о по тре би пра ће ња и утвр ћи ва њу ква ли те та 
про из во да;

– оспо со бља ва ње за раз у ме ва ње и са мо стал но ко ри шће ње 
тех нич ке до ку мен та ци је и струч не ли те ра ту ре за из бор оп ти мал
ног ре жи ма ра да и при ме ну стан дар да;

– схва та ње зна ча ја по ве за но сти и ме ђу за ви сно сти еле мен
та рад ног про це са ко ји пред ста вља ју тех но ло шку рад ну це ли ну у 
одр жа ва њу и по прав ци ма ши на.

II РАЗРЕД  
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (1)

До мен по сло ва и за да та ка у окви ру обра зов ног про фи ла. Зна
чај и пе ро пек ти ве тех нич котех но ло шког раз во ја сред ста ва ра да.

2. МЕ РЕ ЊЕ И КОН ТРО ЛИ СА ЊЕ (7)

Гре шке ме ре ња, по де ла ме ри ла, пом чна ме ри ла и ша бло ни 
(об на вља ње и утвр ђи ва ње гра ди ва). Ме ри ла за ме ре ње и кон тро
лу ду жи на: ми кро ме три за спољ но и уну тра шње ме ре ње, гра нич на 



ме ри ла за осо ви не и ру пе (ра чве и че по ви), гра нич на ме ри ла за на
вој и ко нус, план па ра лел на гра нич на ме ри ла и ком па ра то ри (ме ха
нич ки, оп тич ки и елек трич ни). Ме ри ла за ме ре ње и кон тро лу угло
ва: уни вер зал ни ме ха нич ки и оп тич ки угло ме ри, гра нич на ме ри ла 
за угло ве, три го но ме триј ска ме ри ла и ли бе ле. Чу ва ње и одр жа ва ње 
мер них и кон трол них ала та. Ме ре ње и кон тро ла од сту па ња од ге
о ме триј ског об ли ка, ме ре ње и кон тро ла на во ја, зуп ча ни ка, ме ре ње 
хра па во сти.

3. МА ШИ НЕ И ЗНА ЧАЈ ЊИ ХО ВОГ ОДР ЖА ВА ЊА (4)

Зна чај, свр ха и по де ла тек стил них, гра фич ких, ду ван ских и 
пре храм бе них ма ши на, тен ден ци је њи хо вог са вре ме ног раз во ја. 
По ве ћа ње сте пе на ауто ма ти за ци је ма ши на на ба зи раз во ја хи дра у
ли ке, пне у ма ти ке и елек тро ни ке.

Зна чај одр жа ва ња ма ши на и уло га ме ха ни ча ра рад них ма ши
на. Одр жа ва ње као си стем и као функ ци ја про из вод ње. Тех нич ко
тех но ло шки и еко ном ски чи ни о ци одр жа ва ња.

4. РУЧ НА ОБ РА ДА И СПА ЈА ЊЕ ДЕ ЛО ВА (8)

Основ ни ала ти и при бо ри за руч ну об ра ду. Оцр та ва ње и обе ле
жа ва ње са цр те жа, по ша бло ну и по узор ку. Се че ње руч ном те сте ром, 
ма ка за ма и се ка чем. Тур пи ја ње гру бо и фи но, рав но и под углом. Рад 
че ки ћем, ис пра вља ње и са ви ја ње. Бу ше ње отво ра и ру па руч ном, 
сто ном и стуб ном бу ши ли цом. Ре за ње на во ја руч ним ала том. Руч на 
из ра да опру та. Руч на из ра да ли ме них про фи ла. Оштре ње при руч ног 
ала та (игле за оцр та ва ње, обе ле жи ва чи се ка чи, бур ги је и др.).

За да так и по ступ ци спа ја ња де ло ва. При ме на раз дво ји вих и 
не раз дво ји вих ве за. Спа ја ње де ло ва виј ци ма и на врт ка ма. Спа ја ње 
де ло ва за ки ва њем. Спа ја ње де ло ва ме ким ле мље њем. Спа ја ње де
ло ва елек тро луч ним за ва ри ва њем. Об ра да за ва ра руч ном бру си ли
цом. Кон тро ла из вр ше не об ра де спа ја њем.

5. ТРО ШЕ ЊЕ И ОБ НА ВЉА ЊЕ СА СТАВ НИХ ЕЛЕ МЕ НА ТА  
МА ШИ НА (6)

Про ме на ди мен зи ја, об ли ка и ква ли те та по вр ши ие због ути
ца ја тро ше ња ма те ри ја ла (ха ба ње, ко ро зи ја и за мор ма те ри ја ла). 
Три бо ло ги ја као на у ка ко ја из у ча ва по ја ве тре ња, ха ба ња и под ма
зи ва ња. Кон такт не по вр ши не код ма ши на и про цес ха ба ња. Под
ма зи ва ње ра ди сма ње ња тре ња и не же ље них по сле ди ца, као што 
су: ха ба ње, ви со ке тем пе ра ту ре бу ка, не рав но мер но кре та ње и др. 
Си сте ми за под ма зи ва ње. Вр сте и ка рак те ри сти ке ма зи ва.

Тех но ло шки по ступ ци оправ ке де ло ва ма ши на: за ва ри ва ње, 
на ва ри ва ње, при ме на пла зме, ле пље ње, ме та ли зи ра ње, твр до хро
ми ра ње, об ра да пла стич ним де фор ми са њем и ски да њем стру го ти
не (руч но и ма шин ски).

6. ЕЛЕ МЕН ТИ МА ШИ НА И ЊИ ХО ВО ОДР ЖА ВА ЊЕ (26)

За јед нич ки еле мен ти рад них ма ши на под ло жни ошг ге ће њу:
Кли зне и ко тр ља ју ће ста зе (кон струк ци о ни об ли ци, тач ност 

из ра де, ха ба ње, оште ће ња и мо гу ће по прав ке);
Чвр сти виј ча ни па ро ви (кон струк ци о ни об ли ци), оси гу ра чи 

(оште ће ња и мо гу ће по прав ке), ва ђе ње по ло мље них ви ја ка;
По крет ни виј ча ни па ро ви – кли зни (ре гу ли са ње за зо ра, сте

пен ис ко ри шће ња, по прав ке и ре гу ли са ње);
По крет ни виј ча ни па ро ви са ре цир ку ла ци о ним ку гли ца ма 

(кон струк ци о ни об ли ци, ре гу ли са ње пред на пре за ња);
Кли но ви (гре шке при уград њи, кон струк ци о ни об ли ци, ре гу

ли са ње, по рав ке);
Ле тве за ре гу ли са ње за зо ра (ре гу ли са ње за зо ра, оште ће ња и 

по прав ке);
Сте зно ела стич ни пр сте но ви (ре гу ли са ње при те за ња);
Кли зни ле жа је ви ка на ли за под ма зи ва ње (про ве ра ис тро ше

ност ти и за зо ра, гре шке при уград њи);
Ко тр ља ју ћи ле жа је ви (кон струк ци о ни об ли ци, то ле ран ци је, 

про ве ра хо да, оси гу ра ње, за зо ри, уград ња пра ће ње по гон ског ста ња);
Ре ме ни це (оште ће ња, по прав ке, ре гу ли са ње за те за ња ре ме на);
Глав на вре те на и вра ти ла ме ња ча бр зи на (тач ност из ра де, 

кон тро ла, оште ће ња и мо гу ће по прав ке);

Зуп ча сти па ро ви (тач ност из ра де, ха ба ње, тро ше ње боч них по
врн шна, тра го ви но ше ња, кон тро ла, мо гу ћа оште ће ња и пшрав ке);

Лан ци и лан ча ни ци (ис те за ње лан ца, ха ба ње, про ве ра за зо ра 
и на ста вља ње ла на ца);

Спој ни це (кон струк ци о ни об ли ци, ре гу ли са ње за зо ра, ха ба ње 
и оште ће ња, мо гу ће по прав ке);

Чи ви је за цен три ра ње и спа ја ње, ускоч ни ци (кон струк ци о ни 
об ли ци, то ле ран ци је, уград ња, оште ће ња и за ме на);

Ко манд не ви љу шке и ру чи це (кон струк ци о на ре ше ња ме ха
ни зма у ме ња чи ма, функ ци о ни о а ње, ре гу ли са ње, про ве ра за зо ра, 
ха ба ње и оште ће ња, мо гу ће по прав ке);

Си стем за под ма зи ва ње (кон струк ци о ни об ли ци, мо гу ћи ква
ро ви и по прав ке);

Зап ти ва чи (кон струк ци о ни об ли ци, тро ше ње, цу ре ње, при те
за ње, за ме на).

7. ОДР ЖА ВА ЊЕ ХИ ДРА У ЛИЧ КИХ УРЕ ЂА ЈА  
И КОМ ПО НЕН ТИ (5)

Хи дра у лич ко ко ло (ше мат ски при каз, прин цип ра да, при ме
на, одр жа ва ње). Зуп ча сте лум пе (прин цип ра да, са став ни де ло ви, 
мо гу ћи ква ро ви и њи хо во от кла ња ње). Ра да јал не и ак си ја ла не пум
пе (прин цип ра да, са став ни де ло ви, мо гу ћи ква ро ви, по прав ке). 
Вен ти ли: цре ли вии, про точ ни и за огра ни че ње при ти ска (прин цип 
ра да, мо гу ћи ква ро ви, по прав ке). Хи дра у лич ки мо то ри (прин цип 
ра да, мо гу ћи (ква ро ви, по прав ке). Раз вод ни ци (прин дип ра да, мо
гу ћи ква ро ви, по прав ке). Пре чи стач уља (кон струк ци о на ре ше ња, 
одр жа ва ње). При прем на гру па (прин цип ра да, одр жа ва ње).

8. ОДР ЖА ВА ЊЕ ПНЕ У МАТ СКИХ УРЕ ЂА ЈА  
И КОМ ПО НЕН ТИ (6)

Пне у мат ско ко ло (ше ма та ки при каз и прин цип ра да). Ком пре
сор, ре зер во ар за ва здух, ре гу ла то ри при ти са ка, вен тил си гур но
сти, пне у мат ске ин ста ла ци је, раз вод ни и ре гу ла ци о ни вен тил, пне
у мат ски ци лин дри. Одр жа ва ње пне у мат ских ин ста ла ци ја.

Пне у ма та ки мо то ри.

9. ДИ ЈАГ НО СТИ КА КВА РО ВА (6)

Ди јаг но сти ка ква ро ва као са став ни део тех нич ког одр жа ва ња 
ма ши на. Пре по зна ва ње тех нич ког ста ња ма ши не. Рад на опо соб
ност и ви до ви от ка за ма ши не. Ути ца ји на по ја ву от ка за.

Ме то де тех нич ке ди јаг но сти ке: ви зу ел на кон тро ла, кон тро ла 
тер мич ког ста ња, кон тро ла тро ше ња де ло ва ма ши не, кон тро ла ви
бра ци ја и бу ке, кон тро ла ко ро зи је, стан дард на кон тро ла бро ја обр
га ја, при ти ска, про то ка, обрт ног мо мен та, сна ге и вре ме на. Апа ра
ти за ис пи ти ва ње и кон тро лу у ди јаг но сти ци.

Гру пи са ње еле ме на та под скло по ва, скло по ва, ме ха ни за ма н 
ин ста ла ци ја по слич но сти за раз ли чи те вр сте ма ши на.

Од ре ђи ва ње кри те ри ју ма о до тра ја ло сти ви тал них еле ме на та, 
скло по ва и уре ђа ја на ма ши на ма на ооно ву пре по ру ка и сте че них 
ис ку ста ва во ђе њем еви ден ци је о ста њу.

10. РО БО ТИ ЗА ЦИ ЈА И АУТО МАТ СКО УПРА ВЉА ЊЕ (5)

Основ ни пој мо ви ро бо ти за ци је на рад ним ма ши на ма. Циљ, 
свр ха и вр сте ком по нен те ин ду стриј ских ро бо та.

Основ ни пој мо ви ауто ма то ког упра вља ња (ше ме ауто мат ског 
упра вља ња. Вр сте упра вља ња. Вр сте ауто мат ског упра вља ња. Ме
ха нич ки ре гу ла то ри, сер во ре гу ла то ри, елек трич ни (струј ни) ре гу
ла то ри и њи хо ва уза јам на ве за. Ком би на ци је при упра вља њу. Кон
тро ла, одр жа ва ње и от кла ња ње ква ро ва.

III РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 96 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

А. ТЕК СТИЛ НЕ МА ШИ НЕ (96)

Основе добијања и прераде текстилних влакана

По јам, по де ла и свој ства тек стил них вла ка на. До би ја ње и 
свој ства ла на, па му ка, ко нол ље, ву не и сви ле. До би ја ње и свој ства 



азбе ста, ви ско зних и син те тич ких вла ка на. Из ра да тек сти ла: пре
де ње, тек сту ри ра ње, тка ње, пле те ње, из ра да кон фек циј ских про из
во да (основ не ка рак те ри сти ке и тех но ло шки принципи).

Машине у производњи текстила

На ме на, прин цип ра да, тех нич ке ка рак те ри сти ке, основ ни де
ло ви и ме ха ни зми ма ши на и уре ђа ја, иај че шћи ква ро ви, на чи ни от
кла ња ња не ис прав но сти, кон тро ла ра да:

Машине и уређаји за предење и текстуирање

Чу пач ба ла, отва рач ба ла, ба тер (са ме ха ни змом за од ре ђи
ва ње ви шка), кар да (са на га зним ме ха ни змом за сла га ње тра ке), 
раз вла чи ца (са ме ха ни змом за ауто мат ско за у ста вља ње ма ши не), 
пред пре де ли ца, пре ди ли ца, ма ши не за без вре тен ско пре де ње, по
стро је ње за пра ње ву не, вла ча ра, че шља чи ца итд. Ма ши не за пре
де ње твр дих вла ка на. Тек сту и ра ње (ма ши не за тек сту и ра ње).

Машине и уређаји у процесу ткања

Ма ши не за пре мо та ва ње пре ђе на ка ле мо ве, ма ши не за ви ше
стру че ње цре ђе, ма ши не за кон ча ње, ма ши не за сно ва ње, ма ши не 
за окро бље ње, ма ши не за мо та ње иошке, раз бо ји.

Машине и уређаји у процесу плетења

Ма ши не за пр ипре ма ње пре ђе за пле те ње, руч не рав но пле те
ће ма ши не, жа ка ро ве рав но пле те ће ма ши не, рав но пле те ће ма ши не 
ра зних кон струк ци ја, осно во пле те ће ма ши не, кру жне три ко та жне 
ма ши не, ма ши не за из ра ду ча ра па и др.

Ма ши не и уре ђа ји у про це су из ра де нет ка ног тек сти ла.
Ма ши не за из ра ду фло ра, ма ши не за ве зи ва ње фло ра (игло ва

њем, пле те њем и про ши ва њем), ма ши не за из ра ду гаф шин га, ма
ши не за из ра ду нет ка ног тек сти ла хе миј ским по ступ ци ма и дру гим 
со  ци јал ним по ступ ци ма.

Машине у процесу оплемењавања текстила

Ма ши не и уре ђа ји за бо је ње, ма ши не за штам па ње, ма ши не 
за сму ђе ње, пра ње, це ђе ње, су же ње, мер це ри зи ра ње, кар бо ни зи
ра ње, од скро бља ва ње и ва ља ње тка ни на. Ма ши не за ис ку ва ва ње 
и бе ље ње, ма ши не за ка ла и дри ра ње, сан фо ри зи ра ње, чу па вље ње, 
ши ша ње, пре со ва ње, фик си ра ње и де ка ти ра ње тка ни на. Ма ши не 
за ме ре ње и на мо та ва ње тка ни не.

Машине и уређаји у конфекцијској производњи

Ма ши не за из ре зи ва ње крој них ша бло на, обе ле жа ва ње, ко пи
ра ње и из ра ду крој них сли ка. Ма ши не за по ла га ње тка ни не, ма
ши не за кро је ње, ма ши не за ши ве ње, ма ши не у за вр шној об ра ди 
(пе гле и пре се).

Б. ГРА ФИЧ КЕ МА ШИ НЕ (96)

На ме на, прин цип ра да, тех нич ке ка рак те ри сти ке, де ло ви и 
ме ха ни зми ма ши на V уре ђа ја, нај че шћи ква ро ви, на чин от кла ња ња 
не до ста та ка, кон тро ла ра да:

Машине за припрему штампарског слога

Штам пар ски по ступ ци: ви с о ка штам па, рав на (оф сет) штам
па, ду бо ка (ба кро), про пу сна штам па – оп шти пој мо ви. Ти по граф
ски мер ни сис гем. Ма ши не за сла гат ње: ли но тип, ин тер тип, мо но
тип и ма ши не за из ли ва ње бе а тич ног ма те ри ја ла.

Фо го слог и фо то сла га ће ма ши не: ли но фо то и мо но фо то
прин цип ра да и де ло ви. Одр жа ва ње и по прав ка фо то сла га ћих ма
ши на.

Машине за штампање

Прин цип штам пар ских по сту па ка код: ти гел – за клоп них ма
ши на, ци лин дрич них (бр зо ход них) и ро та ци о них ма ши на. Ци лин
дрич не ма ши не за књи го ти сак (викх жа шга миа). Ма ши не за рав ну 
(оф сет) штам пу. Ро то ма ши не за ви со ку руч ну и ду бо ку штам пу.

Машине за дораду

Ма шине за са ви ја ње: на џе по ве и на но же ве. Ма ши не за уши
ва ње сгра ни ца. Ма ши не за ле пље ње књи жних бло ко ва. Ма ши не за 
се че ње и тро ре зач. Ма ши не за пер фо ри ра ње. Ма ши ие за из ра ду 
ам ба ла же. Ма ши не за из ра ду књи жног бло ка. Ма ши не за из ра ду 
ко ри ца. Оста ли: ма ши не за до ра ду.

Машине за механичко и хемијско гравирање

В. МА ШИ НЕ ПРЕ ХРАМ БЕ НЕ ПРО ИЗ ВОД ЊЕ (96)

На ме на, прин цип ра да, тех нич ке ка рак те ри сти ке, де ло ви и 
ме ха ни зми ма ши на и уре ћа ја, нај че шћи ква ро ви и на чин от кла ња
ња, кон тро ла ра да:

По гон ске ма ши не и по стро је ња.
Мо то ри СУС.
То плот на по стро је ња и пар ни ко тло ви.
Пум пе за тран спорт флу и да.
Тран спор те ри и кон ве је ри.
Це во во да и цев не ар ма ту ре.
Де ло ви це зо во да и цев них ар ма ту ра за тран спорт флу и да 

(тех но ло шке па ре, то пле и хлад не во де, ком при мо ва ни ва здух, рас
хлад на сред ства, га со ви и др.).

Из ме њи ва чи то пло те.
Су ша ре и упа ри вач ке ста ни це.
Ди рект не и ин ди рект не су ша ре.
Уре ђа ји за при пре му си ро ви не.
Жи ча на си та, пер фо ри ра на ли ме на си та и ро ти ра ју ће чи сти

ли де.
Уре ђа ји за мле ве ње и дро бље ње.
Уре ђа ји за пре со ва ње.
Уре ђа ји за фил три ра ње, де хи дри ра ње, цен три фу ти ра ње, 

(кри ста ли за ци ју и хо мо ге ни за ци ју.
Уре ђа ји за екс трак ци ју и ра фи на ци ју.
Ре ак ци о ни уре ђа ји.
Пу ни ли це.
Ли ни је за пра ње, то че ње, ети ке ти ра ње и па ко ва ње ста кле не, 

пластич не и дру ге ам ба ла же за теч не про из во де. 
Уре ђа ји за про из вод њу про те и на.
Уре ђа ји за при пре му во де и пре чи шћа ва ње от пад них во да.

Г. МА ШИ НЕ ДУ ВАН СКЕ ПРО ИЗ ВОД ЊЕ – (96)

На ме на, прин цип ра да, тех нич ке ка рак те ри сти ке, де ло ви и 
ме ха ни зми ма ши на и уре ђа ја, нај че шћи ква ро ви и на чин от кла ња
ња, кон тро ла ра да:

Уре ђа ји за одва ја ње ду ван ске пра ши не.
Пне у матски тра нс порт ма ши не, ко мо ра са фил те ри ма за 

опра ши ва ње, ва ку ум Лам пе са мо то ри ма, уре ђај за ауто ма то ко ис
тре са ње фил те ра.

Тех но ло шки си стем за про изв од њу ци та ре та.
Се че ње ли ста на два де ла, тран спор те ри, ижи љи вач (одва ја

ње жи ле), пне у ма то ки тран спорт глав ног нер ва, хар ман за глав ни 
нерв, уре ђај за бр зо до вла жи ва ње глав ног нер ва, прес – ма ши на за 
ко рен, ре зач ке ма ши не, тран спор те ри у ко ји ма се вр ши ме ша ње са 
ра зним ду ва ном.

Ли ни ја тер мит ске об ра де (ду ван гу ли сту): бу бањ за сорп ти
ра ње, бар леј – ко мо ра.

Ста ни ца. (си стем) за хар ма ни са ње ду ва на, пне у мат ски тран
спорт за до ста вља ње ду ва на у ко мо ру, ко мо ре за аку му ла ци ју ду ва
на, транспортне тра ке за од вод ду ва на, сто за тран спорт ду ва на до 
ду ван ских ма ши на за из ра ду ци га ре та.

Ба те ри ја за из ра ду ци га ре та: и ма  шина број 1 (из ра да ци га
рет ног цре ва), ма ши на бр. 2 (спа ја ње фил те ра и ци га рет ног цре ва), 
ма ши на бр. 3 (ка о ка да).

Ма ши на за не ис прав не ци га ре те са еле мен ти ма за функ ци о
ни са ње ли ни је: до тур ци га ре та у са бир ник, се че ње ци га ре та, одва
ја ње ду ва на од па пи ра, тран спорт на тра ка.

Ма ши на за па ко ва ње ци га ре та са еле менти ма за функ ци о ни
са ње ли ни је: тра ка за тран спорт до ма ши не за па ко ва ње, уре ђај за 



фор ми ра ње ма лих па ке та, уре ђа ја за до но ше ње кар тон ских ку ти ја, 
тран спорт ку ти је.

Ма ши на за омо та ва ње ку ти је це ло фа ном са еле мен ти ма за 
функ ци о ни са ње ли ни је: омо та ва ње па кли це це ло фа ном, ле пље ње 
тра ке, тран спорт упа ко ва них па кли ца.

Ма ши на за па ко ва ње и ам ба ла жи ра ње па кли ца са еле мен ти
ма за функ ци о ни са ње ли ни је: при хва та ње па кли ца, сла га ње у слог, 
сла га ње сло га у ку ти је (ам ба ла жа), за тва ра ње ку ти је и др.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ прак тив не насгавe је сти ца ње зна ња, рад них ве шти на 
и на ви ка по греб них за оба вља ње по сло ва и са мо ста лан из вр ши
лач ки рад у окви ру обра зов ног про фи ла и оспо со бља ва ње за бр зо 
укљу чи ва ње у про цес кон крет не тех но ло ги је одр жа ва ња и по прав
ке рад них ма ши на.

Задаци прак тич не на ста ве су:
– овла да ва ње тех но ло шким до ку мен та ци јом и ме то да ма ра

ста вља ња и са ста вља под скло по ва, ме ха ни за ма и систе ма тек стил
них од но сно гра фич ких ма ши на, од но сно ма ши на у пре храм бе ној 
про из вод њи, од но сно у про из вод њи ци га ре та;

– оспо со бља ва ње за пра вил ну упо тре бу, при ме ну и одр жа ва
ње сред ста ва ра да, њи хо во ра ци о нал но и еко но мич но ко ри шће ње 
уз са гле да ва ње њи хо ве ма те ријал не вред но сти и ве ка тра ја ња;

– при ме на зна ња за пра вил но по ста вља ње ди јаг но зе ква ро ва 
и на ста лих не до ста та ка у функ ци о ни са њу ма ши на;

– сти ца ње прак тич них зна ња ве шти на и ста во ва о ме ре њу и 
кон тро ли са њу де ло ва у про це су ра да и оства ри ва њу ква ли тет ног 
функ ци о ни са ња ма ши не;

– сти ца ње зна ња и на ви ка за пра вил но ко ри шће ње сред ста ва 
за шти те на ра ду.

II РАЗРЕД  
(12 ча со ва не дељ но, 444 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (2)

Упо зна ва ње про гра ма, струч не ли те ра ту ре и зах те ва рад ног 
под руч ја ме ха ни ча ра рад них ма ши на. Упо зна ва ње ра ди о ни це и 
рад них ме ста. За ду жи ва ње рад ним ме стом, ала том и при бо ром. 
Рад на и тех но ло шка ди сци пли на. Упо зна ва ње ме ра и сред ста ва за
шти те на ра ду. Чи шће ње и одр жа ва ње рад ног ме ста. Пра вил ник о 
ре ду у ра ди о ни ци.

2. ТЕХ НИ КА РУЧ НЕ ОБ РА ДЕ (58)

При пре ма ала та и при бо ра за руч ну об ра ду. При пре ма рад ног 
ме ста. Обе ле жа ва ње и оцр та ва ње. Се че ње те сте ром и ма ка за ма; 
се че ње се ка чем. Тур пи ја ње: гру бо, фи но, рав но и под углом. Бу
ше ње отво ра и ру па руч ном и стуб ном буш или цом. Ре за ње на во ја 
руч ним ала том. Ис пра вља ње и са ви ја ње про фи ла.

3. РА СТА ВЉА ЊЕ И СА СТА ВЉА ЊЕ РАД НИХ МА ШИ НА (240)

Ра ста вља ње ка рак те ри стич них скло по ва, под кло по ва и де ло
ва рад них ма ши на (тек стил них, или гра фич ких, или пре храм бе них 
за про из вод њу ци га ре та). Де мон стра ци је и ве жба ру ко ва ња: кљу
чем, од вр та чем, мо мент ним кљу чем, кле шти ма, се ка чем, из би ја
чем, из вла ка чем, по моћ ним елек трич ним и хи дра у лич ним уре ђа ји
ма за ко ри шће ње ала та и др. Сла га ње и озна ча ва ње де ло ва, пра ње, 
де фек та жа за ме на оште ће них и ис тро ше них де ло ва, под ма зи ва ње, 
са ста вља ње, кон тро ла функ ци о нал но сти. Ко ри шће ње ра ди о нич
ких при руч ни ка и фа брич ких ка та ло га ре зер вних де ло ва.

Ра ста вља ње и са ста вља ње под скло по ва и еле ме на та ко ји се 
нај че шће оште ћу ју (уз ди јаг но зу оште ће ња и ис тро ше но сти): кли
зне сте ге, кли но ви, вра ти ла и осо ви не, кли зни и ко тр ља ју ћи ле жа
је ви, ре ме ни це и ре ме ни, зуп ча сти па ро ви (тро ше ње боч них по вр
ши на, трагови но ше ња, ис прав ност мон та же), лан ча ни ци и лан ци 

(про ве ра ко ра ка и за зо ра, про ве ра ис тро ше но сти, ре гу ли са ње за зо
ра, мо гу ће по прав ке), ко ман де ви љу шке и ру чи це (про ве ра за зо ра), 
ин ста ла ци је за хла ђе ње и под ма зи ва ње (мо гу ће не ис прав но сти и 
оште ће ња, по сту пак оправ ке), зап ти ва чи (узор ци оште ће ња и за ме
на). Во ђе ње рад не до ку мен та ци је.

4. ОДР ЖА ВА ЊЕ ХИ ДРА У ЛИЧ КИХ УРЕ ЂА ЈА  
И КОМ ПО НЕН ТИ (90)

Кон тро ла, одр жа ва ње, мо гу ћи ква ро ви и за ме на де ло ва пум
пи, раз вод ни ка, хи дра у лич ких мо то ра, рад них ци лин дра, вен ти ла, 
це во во да и цре во во да. Кон тро ла зап тив но сти си сте ма и функ ци о
нал но сти уре ђа ја.

5. ОДР ЖА ВА ЊЕ ПНЕ У МАТ СКИХ УРЕ ЂА ЈА  
И КОМ ПО НЕН ТИ (54)

Кон тро ла, одр жа ва ње, мо гу ћи ква ро ви и за ме на дело ва на 
ком пре со ру, ре зер во а ру, пне у мат ском мо то ри, це во во ду и цре во во
ду. За ме на вен ти ла, раз вод ни ка, ре гу ла то ра, ци лин дра и др. Кон
тро ла зап тив но сти си сте ма и функ ци о нал но сти уре ђа ја.

III РАЗРЕД 
(ча со ва не дељ но, 448 ча со ва го ди шње + 60 ча со ва у бло ку)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

А. ОДР ЖА ВА ЊЕ ТЕК СТИЛ НИХ МА ШИ НА

1. ОДР ЖА ВА ЊЕ И ПО ПРАВ КА МА ШИ НА И УРЕ ЂА ЈА  
ЗА ПРЕ ДЕ ЊЕ И ТЕК СТУ РИ РА ЊЕ (56)

Чи шће ње, пра ње и под ма зи ва ње де ло ва, ме ха ни за ма и уре ђа
ја пре ди о нич ких ма ши на и ма ши на на тек сту ри рад ње. Нај че шћи 
ква ро ви ко ји зах те ва ју руч ну или ма шин ску об ра ду. Ски да ње, де
фек та жа и за ме на де ло ва на ма ши на ма, ме ха ни зми ма и уре ђа ји ма. 
Кон тро ла из вр ше не по прав ке. Во ђе ње рад не до ку мен та ци је.

2. ОДР ЖА ВА ЊЕ И ПО ПРАВ КА МА ШИ НА ЗА ТКА ЊЕ (56)

Чи шће ње, пра ње и под ма зи ва ње де ло ва, ме ха ни за ма и уре
ђа ја ма ши на за при пре ма ње осно ве и по тке и раз бо ја. Нај че шћи 
ква ро ви на ткач ким ма ши на ма ко ји зах те ва ју руч ну или ма шин ску 
об ра ду. Оки да ње, де фек та жа и за ме на де ло ва на ма ши на ма, ме ха
ни зми ма и уре ђа ји ма. Кон тро ла из вр ше не по прав ке. Во ђе ње рад не 
до ку мен та ци је.

3. ОДР ЖА ВА ЊЕ И ПО ПРАВ КА МА ШИ НА ЗА ПЛЕ ТЕ ЊЕ (56)

Чи шће ње, пра ње и под ма зи ва ње де ло ва, ме ха ни за ма и уре ђа
ја ма ши на за при пре ма ње пре ђе за пле те ње и ма ши на за пре пле
та ње. Нај че шћи ква ро ви на овим ма ши на ма ко ји зах те ва ју руч ну 
и ма шин ску об ра ду. Ски да ње, де фек та жа и за ме на де ло ва на ма
ши на ма, ме ха ни зми ма и уре ђа ји ма. Кон тро ла из вр ше не по прав ке. 
Во ђе ње рад не до ку мен та ци је.

4. ОДР ЖА ВА ЊЕ И ПО ПРАВ КА МА ШИ НА ЗА ИЗ РА ДУ  
НЕТ КА НОГ ТЕК СТИ ЛА (56)

Чи шће ње, пра ње и под ма зи ва ње де ло ва, ме ха ни за ма и уре ђа
ја на овим ма ши на ма. Нај че шћи ква ро ви на овим ма ши на ма ко ји 
зах те ва ју руч ну и ма шин ску об ра ду. Оки да ње, де фек та жа и за ме на 
де ло ва на ма ши на ма, ме ха ни зми ма и уре ђа ји ма. Кон тро ла из вр ше
не по прав ке. За шти та на ра ду, во ђе ње рад не до ку мен та ци је и одр
жа ва ње сред ста ва за рад.

5. ОДР ЖА ВА ЊЕ И ПО ПРАВ КА МА ШИ НА  
ЗА ОПЛЕ МЕ ЊИ ВА ЊЕ (56)

Чи шће ње, пра ње и под ма зи ва ње де ло ва, ме ха ни за ма и уре ђа
ја на овим ма ши на ма. Нај че шћи ква ро ви на овим ма ши на ма ко ји 
зах те ва ју руч ну и ма шин ску об ра ду. Ски да ње, де фек та жа и за ме на 
де ло ва на ма ши на ма, ме ха ни зми ма и уре ђа ји ма. Кон тро ла из вр ше
не по прав ке.



6. ОДР ЖА ВА ЊЕ И ПО ПРАВ КА МА ШИ НА  
У КОН ФЕК ЦИЈ СКОЈ ПРО ИЗ ВОД ЊИ (84)

Чи шће ње, пра ње и под ма зи ва ње де ло ва, ме ха ни за ма на ма
ши на ма. Нај че шћи ква ро ви на овим ма ши на ма ко ји зах те ва ју руч
ну и ма шин ску об ра ду. От кла ња ње, де фек та жа и за ме на де ло ва на 
ма ши на ма, ме ха ни зми ма и уре ђа ји ма. Кон тро ла из вр ше не по прав
ке. Во ђе ње рад не до ку мен та ци је.

7. ПЕ РИ О ДИЧ НИ СЕР ВИ СИ ТЕК СТИЛ НИХ МА ШИ НА  
И УРЕ ЂА ЈА (35)

Про пи са ни пе ри о дич ни пре гле ди, кон тро ле и за ме не де ло ва 
и утвр ђи ва ње ста ња ма ши на и ме ха ни за ма у ви шем сте пе ну пре ма 
про пи си ма.

8. СКЛА ПА ЊЕ МА ШИ НА У ТЕК СТИЛ НОЈ ИН ДУ СТРИ ЈИ (49)

При пре ма за скла па ње. Ана ли за упут ства и цр те жа за пред мон
та жу. Пред мон та жа и мон та жа под скло по ва тек стил них ма ши на.

Ана ли за до ку мен та ци је за скла па ње ма ши на. При пре ма про
сто ра за скла па ње ма ши на. Скла па ње ма ши на.

Кон тро ли са ње (ком плет но скло пље них ма ши на пре пу шта ња 
у рад. Ме ре за шти те на ра ду.

Б. ОДР ЖА ВА ЊЕ ГРА ФИЧ КИХ МА ШИ НА

1. ОДР ЖА ВА ЊЕ И ПО ПРАВ КА МА ШИ НА ЗА ПРИ ПРЕ МУ 
ШТАМ ПАР СКОГ СЛО ГА (110)

Чи шће ње, пра ње и, под ма зи ва ње де ло ва, ме ха ни за ма н уре
ђа ја ма ши на. Нај че шћи ква ро ви. Ски да ње, де фек та жа и за ме на де
ло ва на ма ши на ма, ме ха ни зми ма и уре ђа ји ма. Кон тро ла из вр ше не 
по прав ке. Во ђе ње рад не до ку мен та ци је.

2. ОДР ЖА ВА ЊЕ И ПО ПРАВ КА МА ШИ НА  
ЗА ШТАМ ПА ЊЕ (123)

Чи шће ње, пра ње и под ма зи ва ње де ло ва, ме ха ни за ма и уре
ђа ја ма ши на. Нај че шћи ква ро ви на овим ма ши на ма. Ски да ње, де
фек та жа и за ме на де ло ва на ма ши на ма, ме ха ни зми ма и уре ђа ји ма. 
Кон тро ла из вр ше не по прав ке. Во ђе ње рад не до ку мен та ци је.

3. ОДР ЖА ВА ЊЕ И ПО ПРАВ КА МА ШИ НА ЗА ДО РА ДУ (110)

Чи шће ње, пра ње и под ма зи ва ње де ло ва, ме ха ни за ма и уре ђа
ја ма ши на. Нај че шћи ква ро ви на ма ши на ма. Ски да ње, де фек та жа 
и за ме на де ло ва на ма ши на ма, ме ха ни зми ма и уре ђа ји ма. Кон тро
ла из вр ше не по прав ке. По де ша ва ње. Во ђе ње рад не до ку мен та ци је.

4. ОДР ЖА ВА ЊЕ И ПО ПРАВ КА МА ШИ НА ЗА МЕ ХА НИЧ КО  
И ХЕ МИЈ СКО ГРА ВИ РА ЊЕ У ПРО ЦЕ СУ РА ДА (70)

Чи шће ње, пра ње и под ма зи ва ње де ло ва, ме ха ни за ма и уре
ђа ја ма ши на. Ски да ње, де фек та жа и за ме на де ло ва на ма ши на ма; 
ме ха ни зми ма и уре ђа ји ма. Кон тро ла из вр ше не по прав ке. Во ђе ње 
рад не до ку мен та ци је.

5. ПЕ РИ О ДИЧ НИ СЕР ВИ СИ ГРА ФИЧ КИХ МА ШИ НА (35)

Про пи са ни пе ри о дич ни пре гле ди, кон тро ле и за ме не де ло ва 
као и утвр ђи ва ње оп штег ста ња ма ши на.

В. ОДР ЖА ВА ЊЕ МА ШИ НА ПРЕ ХРАМ БЕ НЕ ПРО ИЗ ВОД ЊЕ

1. ОДР ЖА ВА ЊЕ И ПО ПРАВ КА ПО ГОН СКИХ МА ШИ НА  
И ПО СТРО ЈЕ ЊА (28)

Одр жа ва ње мо то ра СУС (чи шће ње, пра ње, про ме на пре чи
ста ча уља, пре чи ста ча ва зду ха, про ме на уља, до ли ва ње во де за 
хла ђе ње и др.). Одр жа ва ње то пло вод них и пар них ко тло ва (ре гу
ли са ње зап ти ве но сти на пој них пум пи и це ви ар ма ту ре). Нај че шћи 
ква ро ви, по прав ке, по де ша ва ње ра да. Кон тро ла из вр ше не по прав
ке. Во ђе ње рад не до ку мен та ци је.

2. ОДР ЖА ВА ЊЕ И ПО ПРАВ КА ПУМ ПИ ЗА ТРАН СПОРТ  
ФЛУ И ДА (28)

Одр жа ва ње и по прав ка пум пи (де мон та жа, чи шће ње, за ме на 
ис тро ше них де ло ва и зап тив них ле жа је ва, по де ша ва ње уло жа ка и 
про ве ра ста ња тач ност код ва ку ум – пум пи). Кон тро ла из вр ше не 
по прав ке и ис прав но сти ра да пум пе. Во ђе ње рад не до ку мен та ци је.

3. ОДР ЖА ВА ЊЕ И ПО ПРАВ КЕ ТРАН СПОР ТЕ РА  
И КОН ВЕЈ НЕ РА (28)

Чи шће ње, ги ра ње и под ма зи ва ње. По прав ка или за ме на: вуч
них еле ме на та, ва ља ка, ле жа је ва, опру га и по ти су ју ћих еле ме на та. 
Ре гу ли са ње за те за ња до бо ша. Про ве ра ва ње и по де ша ва ње си гур но
сних и уре ђа ја за ко че ње. Под ма зи ва ње ро ти ра ју ћих еле ме на та код 
хо ри зон тал них тран спор те ра. Кон тро ла и за ме на тра о са, ужа ди или 
ла на ца и ка ши ка код ело ва то ра. Одр жа ва ње и по прав ка уоиених и 
по ти сних пне у мат ских тран спор те ра. Во ђе ње рад не до ку мен та ци је.

4. ПО ПРАВ КА И ОДР ЖА ВА ЊЕ ЦЕ ВО ВО ДА И ЦЕВ НИХ  
АР МА ТУ РА (28)

Одр жа ва ње и по прав ка ин ста ла ци ја за тран спорт раз ли чи тих 
флу и да. Кро је ње, се че ње и на ре зи ва ње цев них на во ја. Де мон та жа и 
мон та жа це во во да (чи шће ње и за ме на до тра ја лих де ло ва, цев не ар
ма ту ре, ре гу ли са ње се ди шта за тва ра ча, за ме на зап тив них еле ме на
та и про ве ра ва ње зап тив но сти). Одр жа ва ње и по прав ка уси сних и 
по ти сних пне у мат ских тран спор те ра. Во ђе ње рад не до ку мен та ци је.

5. ПО ПРАВ КА И ОДР ЖА ВА ЊЕ ИЗ МЕ ЊИ ВА ЧА ТО ПЛО ТЕ (28)

Одр жа ва ње и по прав ка: хлад ња ка са спо ном це ви, пло ча стих 
из ме њи ва ча то пло те, сте ри ли за то ра, рас хлад них ку ла, ба ро ме тар
ских кон ден за то ра, јед но сте пе них и ви ше сте пе них ис па ри вач ких 
ста ни ца, рас хлад них ко мо ра и ту не ла, уре ђа ја за кли ма ти за ци ју и 
ис пу шта ње флу и да. По прав ка изо ла ци је. Про ве ра ва ње зап тив но
сти и за ме на зап тив ки. Про ве ра ва ње и ре гу ли са ње заг ша ра ча и си
гур но сних уре ђа ја. Про ве ра ва ње мер но ре гу ла ци о них уре ђа ја. Во
ђе ње рад не до ку мен та ци је.

6. ПО ПРАВ КА И ОДР ЖА ВА ЊЕ СУ ША РА (28)

Ра ста вља ње и чи шће ње су ша ра. За ме на уну тра шњих еле ме
на та и по прав ка или за ме на уну тра шње изо ла ци је. По прав ка са
ку пља ча не чи сто ће. Кон тро ла и по прав ка за тва ра ча и вен ти ла то ра. 
За ме на до тра ја лих ле жа је ва. Во ђе ње рад не до ку мен та ци је.

7. ПО ПРАВ КА И ОДР ЖА ВА ЊЕ УРЕ ЂА ЈА ЗА ПРИ ПРЕ МУ  
И ПРЕ РА ДУ СИ РО ВИ НЕ (28)

По прав ка и за ме на до тра ја лих де ло ва: уре ђа ја за гра ну ла ци
ју, пер фо ли са них ли мо ва, жич них си та и за тва ра ча. Урав но те же ње 
вен ти ла тор ског буб ња чи сти ли це, за ме на мла та ли це и пре град них 
ре ба ра и ре гу ли са ње раз ма ка из ме ђу њих. За ме на кли зних и ко тр
ља ју ћих ле жа је ва и њи хо во под ма зи ва ње. Оштре ње и по де ша ва ње 
но же ва за ре за ње си ро ви не. Во ђе ње рад не до ку мен та ци је.

8. ПО ПРАВ КА И ОДР ЖА ВА ЊЕ УРЕ ЂА ЈА ЗА МЛЕ ВЕ ЊЕ  
И ДРО БЉЕ ЊЕ (28)

Ра ста вља ње, чи шће ње, пре глед и за ме на до тра ја лих де ло ва на 
уре ђа ји ма за ште ве ње и дро бље ње. За ме на и одр жа ва ње ле жа је ва. За
ме на и урав но те же ње ротслра че ки ћа. За ме на пу же ва уре ђа ја за екс тру
да ра ње. За ме на и ре гу ли са ње пре но сних еле ме на та мли на за мле ве ње, 
пра шка стих и па сто зе них про из во да. Во ђе ње рад не до ку мен та ци је.

9. ПО ПРАВ КА И ОДР ЖА ВА ЊЕ УРЕ ЂА ЈА ЗА ПРЕ СО ВА ЊЕ (28)

Ра ста вља ње, чи шће ње и за ме на до тра ја лих де ло ва (пу же ва 
или пу жних сег ме на та). За ме на и по де ша ва ње ала та за пре со ва ње 
про из во да у об ли ку та бле та и др. По прав ка и за ме на пум пи и зап
тивака на хи дра у лич ким пре са ма. За ме на и по де ша ва ње пре но сних 
еле ме на та. Кон тро ла ис прав но сти ра да уре ђа ја. Во ђе ње рад не до
ку мен та ци је.



10. ПО ПРАВ КА И ОДР ЖА ВА ЊЕ УРЕ ЂА ЈА ЗА ФИЛ ТРИ РА ЊЕ, 
ДЕ ХИ ДРИ РА ЊЕ, ЦЕН ТРИ ФУ ГИ РА ЊЕ, КРИ СТА ЛИ ЗА ЦИ ЈУ  
И ХО МО ГЕ НИ ЗА ЦИ ЈУ (28)

Ра ста вља ње, чи шће ње и за ме на до тра ја лих де ло ва и уло жа
ка за фил три ра ње (теч них и пра шка стих про из во да), за ме на и по
де ша ва ње пре но сних еле ме на та хо ри зон тал них и вер ти кал ни јих 
фил те ра, одр жа ва ње и по прав ка ва ку ум уре ђа ја и си гур но сних 
уре ђа ја на фил тер пре са ма. За ме на и по де ша ва ње пре но сних еле
ме на та уре ђа ја за: де хи дри ра ње, цен три фу ги ра ње, кри ста ли за ци ју 
и хо мо ге ни за ци ју. Кон тро ла ис прав но сти ра да. Во ђе ње рад не до
ку мен та ци је.

11. ПО ПРАВ КА И ОДР ЖА ВА ЊЕ УРЕ ЂА ЈА ЗА ЕКС ТРАК ЦИ ЈУ 
И РА ФИ НА ЦИ ЈУ (28)

Ра ста вља ње, чи шће ње и за ме на до тра ја лих де ло ва, ре гу ли са
ње за те зног до бо ша, про ве ра ва ње и за ме на, про ве ра ва ње си гур но
сних уре ђа ја екс пло зив не и про тив по жар не за шти те.

Ра ста вља ње уре ђа ја за ра фи на ци ју, чи шће ње; уну тра шњег де
ла, из ра да зап тив ки, мон ти ра ње по клоп ца, пре глед и ре гу ли са ње 
свих за тва ра ча се па ра то ра. Кон тро ла ра да уре ђа ја. Во ђе ње рад не 
до ку мен та ци је.

12. ПО ПРАВ КА И ОДР ЖА ВА ЊЕ РЕ АК ЦИ О НИХ  
УРЕ ЂА ЈА (28)

Ис пу шта ње флу и да, де мон ти ра ње по клоп ца, чи шће ње, пре
глед и по прав ка или за ме на уре ђа ја за ме ша ње и уре ђа ја за бар
бо ти ра ње. Из ра да и за ме на зап тив ки ре гу ли са ње за тва ра ча и 
кон тро ла уре ђа ја за за гре ва ње, од но сно хла ђе ње. Кон тро ла мер но
ре гу ла ци о не тех ни ке ре ак то ра и фер мен то ра и оста лих ре ак ци о
них радо ва. Про ве ра ва ње на хлад но и под при ти ском, ге не рал на 
про ба и пу шта ње у рад ре ак ци о них уре ђа ја. Во ђе ње рад не до ку
мен та ци је.

13. ПО ПРАВ КА И ОДР ЖА ВА ЊЕ ПУ НИ ЛИ ЦА  
У ПРО ЦЕ СУ РА ДА (28)

Одр жа ва ње и по прав ка ли ни ја за ора ње, то че ње, ети ке ти ра ње 
и па ко ва ње ста кле не, пла стич не и дру ге ам ба ла же за теч не про
из во де, ли ни је за пу ње ње и па ко ва ње пра шка стих про из во да, та
бле та, бри ке та, ли сна тог те ста, кек са и др. Ре гу ли са ње за тва ра ча и 
пре но сних еле ме на та. До вод флу и да код уре ђа ја за пра ње ам ба ла
же. За ме на зап тив них еле ме на та на уре ђа ји ма за пу ње ње. За ме на 
уло жа ка за дих то ва ње пра шка стих, зр на стих и дру гих про из во да. 
По де ша ва ње гре ја ча, ва ку ум уре ђа ја, пре во ја за ети ке ти ра ње и 
штам па ње да ту ма на ам ба ла жи. Кон тро ла ис прав но сти ра да уре ђа
ја за пу ње ње. Во ђе ње рад не до ку мен та ци је.

14. ПО ПРАВ КА И ОДР ЖА ВА ЊЕ УРЕ ЂА ЈА ЗА ПРО ИЗ ВОД ЊУ 
ПРО ТЕ И НА (28)

Ра ста вља ње, чи шће ње, по прав ка или за ме њи ва ње до тра ја лих 
де ло ва и уре ђа ја. Кон тро ла из вр ше не по прав ке. Во ђе ње рад не до
ку мен та ци је.

15. ПО ПРАВ КА И ОДР ЖА ВА ЊЕ ПУМП НИХ СТА НИ ЦА  
И УРЕ ЂА ЈА ЗА ПРИ ПРЕ МУ ВО ДЕ И ПРЕ ЧИ ШЋА ВА ЊЕ  
ОТ ПАД НИХ ВО ДА (28)

Ис пу шта ње теч но сти, чи шће ње, пра ње, за шти та оште ће них 
по вр ши на, пре глед и ре гу ли са ње за тва ра ча, из ра да и за ме на зап
тив ки, пу ње ње и ис пи ти ва ње зап ти ве но сти, пу шта ње у рад уре ђа ја 
и кон тро ла ра да. Во ђе ње рад не до ку мен та ци је.

16. ПЕ РИ О ДИЧ НИ СЕР ВИ СИ ПРЕ ХРАМ БЕ НИХ  
МА ШИ НА (28)

Про пи са ни пе ри о дич ни пре гле ди, кон тро ле и за ме не де ло ва 
као и учвр шћи ва ње оп штег ста ња ма ши на и ме ха ни за ма у ви шем 
сте пе ну пре ма оп штим и по себ ним про пи си ма.

Г. ОДР ЖА ВА ЊЕ МА ШИ НА ДУ ВАН СКЕ ИН ДУ СТРИ ЈЕ

1. ОДР ЖА ВА ЊЕ И ПО ПРАВ КА УРЕ ЂА ЈА ЗА ОДВА ЈА ЊЕ  
ДУ ВАН СКЕ ПРА ШИ НЕ (63)

Чи шће ње, пра ње и под ма зи ва ње де ло ва, ме ха ни за ма и уре ђа
ја ли ни је за одва ја ње пра ши не. Нај че шћи ква ро ви. Ски да ње, де
фек та жа и за ме на де ло ва на ма ши на, ме ха ни зми ма и уре ђа ји ма. 
Кон тро ла из вр ше не по прав ке. Во ђе ње рад не до ку мен та ци је.

2. ОДР ЖА ВА ЊЕ И ПО ПРАВ КЕ СИ СТЕ МА ЗА ПРО ИЗ ВОД ЊУ 
ЦИ ГА РЕ ТА (350)

Чи шће ње, пра ње и под ма зи ва ње де ло ва, ме ха ни за ма и уре
ђа ја на си сте му за про из вод њу ци га ре та. Нај че шћи ква ро ви. Ски
да ње скло по ва са ма ши на, чи шће ње, пра ње и ра ста вља ње, утвр
ђи ва ње ква ра, за ме на де ло ва, са ста вља ње и ре гу ли са ње скло по ва. 
Мон та жа на ма ши на ма, ме ха ни зми ма и уре ђа ји ма. Кон тро ла из вр
ше них по прав ки. Во ђе ње рад не до ку мен та ци је.

3. ПЕ РИ О ДИЧ НИ СЕР ВИ СИ ДУ ВАН СКИХ МА ШИ НА (35)

Про пи са ни пе ри о дич ни пре гле ди, кон тро ле и за ме не де ло ва, 
као и утвр ђи ва ње оп штег ста ња ма ши на у ви шем сте пе ну одр жа ва
ња пре ма оп штим и по себ ним про пи си ма.

НА СТА ВА У БЛО КУ (60)

Рад на одр жа ва њу ка рак те ри стич них ма ши на и уре ђа ја пре ма 
усло ви ма и зах те ви ма те ку ће тех но ло ги је пред у зе ћа.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

Образовни профил: МЕ ХА НИ ЧАР УРЕ ЂА ЈА ЗА МЕ РЕ ЊЕ 
И РЕ ГУ ЛА ЦИ ЈУ

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та Тех но ло ги ја обра зов ног про фи ла је 
сти ца ње струч ноте о риј ских зна ња по треб них за успе шно са вла
да ва ње тех но ло шког про це са и тех но ло шких за ко ни то сти при ме
њи вих у не по сред ном из вр ши лач ком ра ду у до ме ну обра зов ног 
про фи ла ме ха ни чар уре ђа ја за ме ре ње и ре гу ла ци ју. Оне пред ста
вља ју пред у слов за бо ље раз у ме ва ње и осми шље ност прак тич ног 
ра да и успе шних сти ца ња рад не спо соб но сти.

Задаци на ста ве пред ме та Тех но ло ги ја обра зов ног про фи ла су:
– сти ца ње зна ња о прин ци пи ма функ ци о ни са ње уре ђа ја за 

ме ре ње и ре гу ла ци ју, ки не мат ским ве за ма и за ви сно сти кре та ња 
ме ха ни за ма и по ста вља њу ди јаг но зе ква ро ва на њи ма;

– сти ца ње зна ња о ме то да ма и по ступ ци ма са ста вља ња и ра
ста вља ња уре ђа ја, по прав ци ис тро ше них и оште ће них де ло ва, о 
ка рак те ри сти ка ма и при ме ни ала та, при бо ра и јед но став них ма ши
на ко је се ко ри сте у оба вља њу по сло ва и рад них за да та ка ме ха ни
ча ра уре ђа ја за ме ре ње и ре гу ла ци ју;



– сти ца ње зна ња о зна ча ју ме ре ња и кон тро ли са ња, о кон
трол ним и мер ним ала ти ма, о по тре би пра ће ња и утвр ђи ва њу ква
ли те та уре ђа ја за ме ре ње и ре гу ла ци ју;

– оспо со бља ва ње и раз у ме ва ње и са мо стал но ко ри шће ње 
тех нич ке до ку мен та ци је и струч не ли те ра ту ре за из бор оп ти мал
ног ре жи ма ра да и при ме ну стан дар да;

– схва та ње зна ча ја по ве за но сти и ме ђу за ви сно сти еле ме на
та рад ног про це са ко ји пред ста вља ју тех но ло шку рад ни це ли ну о 
одр жа ва њу, по прав ци, ре гу ли са њу и кон тро ли уре ђа ја за ме ре ње и 
ре гу ла ци ју.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

ДРУ ГИ РАЗРЕД  
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

1. УВОД (1)

До мен по сло ва и за да та ка у окви ру обра зов ног про фи ла. Зна
чај пер спек ти ве тех нич котех но ло шког раз во ја сред ста ва ра да.

2. МЕ РЕ ЊЕ И КОН ТРО ЛИ СА ЊЕ (4)

Гре шке ме ре ња, по де ла ме ри ла. Ме ри ла за кон тро лу ду жи на: 
по мич на ме ри ла, ми кро ме три, гра нич на ме ри ла за осо ви не и ру
пе (ра чве и ре по ви), гра нич на ме ри ла за на вој и ко нус. План па ра
лел на гра нич на ме ри ла и ком па ра то ри (вр сте). Ме ри ла за ме ре ње 
и кон тро лу угло ва: уни вер зал ни, ме ха нич ки и оп тич ки угло ме ри, 
гра нич на ме ри ла за угло ве, три го но ме триј ска ме ри ла и ли бе ле. 
Ме ре ње и кон тро ла од сту па ња од ге о ме триј ских об ли ка. Ме ре ње 
и кон тро ла на во ја зуп ча ни ка, ме ре ње хра па во сти. Чу ва ње и одр жа
ва ње мер них и кон трол них ала та и при бо ра.

3. ОЦР ТА ВА ЊЕ И ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ (2)

При пре ма ала та и при бо ра за оцр та ва ње. При пре ма по вр ши
не за оцр та ва ње и по ста вља ње у рад ни по ло жај. По ступ ци оцр
та ва ња и обе ле жа ва ње: по мо ћу па ра лел ног цр та ња ви си но ме ром, 
при змом, уга о ном пло чом, по де о ним апарaтом, са цр те жа, ша бло
ном, по узор ку. Ути ски ва ње бро ја сло ва и жи го ва.

4. УПУТ СТВО ЗА ИЗ РА ДУ ЗА МЕ ЊИ ВИХ ДЕ ЛО ВА (6)

Упут ство за ра ста вља ње и са ста вља ње де ло ва. Упут ство за 
об ра ду тур пи ја њем, гре ба њем и одва ја њем ма те ри ја ла. Упут ство 
за об ли ко ва ње ли ма. Упут ство за об ра ду бу ше њем, раз вр ста ва њем, 
из ра ду на во ја. Упут ство за об ра ду спа ја њем: по мо ћу ви ја ка, за ки
ва ње и ле мље ње. Упут ство за ра ста вља ње и са ста вља ње скло по ва.

5. ХИ ДРА У ЛИЧ КЕ РЕ ГУ ЛА ЦИ О НЕ КОМ ПО НЕН ТЕ (6)

Хи дра у лич ки агре га ти, са став. Ком пре со ри. Ре зер во а ри. Фил
те ри – пре чи ста чи. Цев ни про вод ни ци. Вен ти ли. Раз вод ни ци. Хи
дра у лич ки по ја чи ва чи бри згаљ ке. Теч но сти за хи дра у лич ке уре ђа је. 
Сер во мо то ри. Пум пе. Аку му ла то ри. Елек тро хи дра у лич ки ре гу ла тор.

6. ПНЕ У МАТ СКЕ РЕ ГУ ЛА ЦИ О НЕ КОМ ПО НЕН ТЕ (3)

Пне у мат ски из во ри енер ги је. Стан дард ни еле мен ти уни вер
зал ног пне у мат ског си сте ма. Пне у мат ски пре но сни ци. По ја чи ва чи: 
пне у мат ске бри згаљ ке и ва зду шни ре ле ји. Сер во мо то ри. Елек троп
не у мат ски ре гу ла то ри.

7. МЕР НИ ПРЕ НО СНИ ЦИ И ДА ВА ЧИ (22)

Мерни преносници нивоа

При каз си сте ма и прин ци па ме ре ња ни воа. Ре гу ла тор ни воа 
са плов ком. Ме ре ње ни воа ди фе рен ци јал ним ма но ме тром. Ме ре
ње ни воа хе миј ски агре сив них теч но сти. Ме ре ње ни воа пу тем те
жи не теч но сти. Ме ре ње ни воа у по су да ма са ви со ким при ти ском. 
Пне у мат ске ме то де ме ре ња ни воа. Ап сорп циј ски по сту пак ме ре ња 
ни воа. Ме ре ње ни воа вру ћих теч но сти тер мо ме тром. Мо гу ћи ква
ро ви и от кла ња ње. Кон тро ла.

Мерни преносници притиска

При каз прин ци па си сте ма ме ре ња при ти ска. Ма но ме три: хи
дро ста тич ки ма но ме три (ма но ме три са „у” це ви), ме ха нич ки ма но
ме три (ма но ме три са Бур до но вом це ви, мем бран ски и ма но ме тар 
са ме хом). Мо гу ћи ква ро ви и от кла ња ње. Кон тро ла. Ба жда ре ње.

Мерни преносници протока

При каз прин ци па и си сте ма ме ре ња про то ка. Про точ на и 
обрт на бро ји ла во до ме ри. За пре мин ска ме ри ла и дру ги си сте ми, на 
при мер, ме ре ње про то ка га со ва ра ди о ак тив ном ме то дом, ме ре ње 
про то ка по мо ћу ели се, ме ре ње про то ка маг нет ским пу тем и дру го. 
Мо гу ћи ква ро ви и от кла ња ње. Кон тро ла и ба жда ре ње.

Мерни преносници температуре

При каз прин ци па и си сте ма ме ре ња тем пе ра ту ре. Ме ре ње 
тем пе ра ту ре ди ла та ци о ним тер мо ме тром, ста кле ним тер мо ме тром, 
тер мо ме тром са Бур до но вом це ви, ма но ме тар ским тер мо ме тром, 
га сним тер мо ме тром, по мо ћу би ме та ла, на ба зи тер мо е ле ме на та и 
дру го. Мо гу ћи ква ро ви и от кла ња ње. Кон тро ла и ба жда ре ње.

Мерни преносници масе

При каз прин ци па и си сте ма ме ре ња ма се. Ме ха нич ке ва ге. 
Ме ха нич кохи дра у лич не ва ге. Елек трон ски си сте ми и ме ре ња ма
се и дру го. Мо гу ћи ква ро ви и от кла ња ње. Кон тро ла и ба жда ре ње.

Мерни преносници помака – смера кретања

При каз прин ци па и си сте ма ме ре ња по ма ка. Жи ро скоп. Ди
фе рен ци јал ни жи ро скоп, обруч не ва ге и дру го. Мо гу ћи ква ро ви и 
от кла ња ње. Кон тро ла и ба жда ре ње.

Мерни преносници дебљине и димензија

При каз прин ци па и си сте ма ме ре ња де бљи не и ди мен зи ја. 
Ме ре ње ренд гент ским зра ци ма. Ме ре ње при ме ном ра ди о ак тив них 
изо то па. Ме ре ње Гај ге ро вим бро ја чем. Пне у мат ске ме то де ме ре ња. 
Мо гу ћи ква ро ви и от кла ња ње. Кон тро ла и ба жда ре ње.

Мерни преносници за гасове и дим

При каз прин ци па си сте ма и ме ре ња за га со ве и дим. Мер ни 
мо сто ви. Ме ре ње екс пло зи о ме три ма. Ме ре ње по мо ћу јо ни за ци о
них ко мо ра. Ана ли за тор га со ва. При ме ном прин ци па про ме не во
дљи во сти и дру го. Мо гу ћи ква ро ви и от кла ња ње. Кон тро ла и ба
жда ре ње.

Мерни преносници светлости

При каз прин ци па и си сте ма ме ре ња све тло сти. Ме ре ње фо то
е ле мен том, фо то ће ли јом, фо то от пор ни ком, фо то мул ти пли ка то ри
ма и дру го. Мо гу ћи ква ро ви и от кла ња ње. Кон тро ла и ба жда ре ње.

Мерни преносници вакуума

При каз прин ци па и си сте ма ме ре ња ва ку ма. Ме ре ње три о
дом. Ме ре ње по мо ћу Пи ран пје вог ме ри ла ва ку ма и дру го. Мо гу ћи 
ква ро ви и от кла ња ње. Кон тро ла и ба жда ре ње.

8. МЕ РЕ ЊЕ КОМ ПО НЕН ТИ И ЕЛЕ МЕН ТИ ЕЛЕК ТРО НИ КЕ (8)

При каз прин ци па ра да и при ме не па сив них еле ме на та елек
тро ни ке. От пор ни ци, кон ден за то ри и ин дук тив ност. Озна ча ва ње 
вр сте и ме то де кон тро ле ис прав но сти R, I, С уни вер зал ним еле
мен том.

Тран сфор ма то ри; мре жни и им пулс ни. Кон тро ла ис прав но
сти. При каз прин ци па ра да и при ме не ак тив них еле ме на та елек
тро ни ке. Елек трон ске це ви, тран зи сто ри, ин те грал на ко ла, ти ри
сто ри и дру го. Кон тро ла ис прав но сти.

При каз прин ци па ра да и при ме не сен зо ра: тем пе ра ту ре, при
ти ска, про то ка, га сни сен зо ри, по лу про вод нич ки сен зо ри, би о ло
шки, хе миј ски и пи је зо ме тар ски сен зо ри. Кон тро ла ис прав но сти.



9. МЕ РЕ ЊЕ ЕЛЕК ТРИЧ НИХ ВЕ ЛИ ЧИ НА (6)

При каз прин ци па ра да и при ме не ин стру ме на та са крат ким 
ка ле мом: гал ва но ме тар, волт ме тар, ам пер ме тар, уни вер зал ни мер
ни ин стру мен ти. При каз прин ци па ра да и при ме не мер них мо сто
ва. Ме то де ме ре ња ин дук тив но сти и ка па ци те та.

При каз прин ци па ра да и при ме не мер них тран сфор ма то ра. 
Ме то да ме ре ња фре квен ци је. Осци ла тор и ње го ва при ме на. Мо гу
ћи ква ро ви и от кла ња ње не ис прав но сти. Кон тро ла и ба жда ре ње.

10. МЕ РЕ ЊЕ НЕЕЛЕК ТРИЧ НИХ ВЕ ЛИ ЧИ НА ЕЛЕК ТРИЧ НИМ 
ПО СТУП КОМ (4)

При каз прин ци па ра да и при ме не ин стру ме на та за ме ре ње: 
тем пе ра ту ре, при ти ска, ни воа теч но сти, про то ка, бро ја обр та ја, 
ма се и вла жно сти. Мо гу ћи ква ро ви и от кла ња ње неис прав но сти. 
Кон тро ла и ба жда ре ње.

11. ДИ ГИ ТАЛ НА ЕЛЕК ТРО НИ КА И МИ КРО ПРО ЦЕ СО РИ (10)

При каз осно ва ди ги тал них ко ла: ТПЦ СМО5. Прин цип ра да, 
сим бо ли, ше мат ски при каз. При каз осно ва ми кро про це со ра – кон
тро ло ра. Прин цип ра да, сим бо ли, ше мат ски при каз.

При каз осно ва ана лог но ди ги тал них (А/О) и ди ги тал но а на
лог них (Р/А) пре тва ра ча. Прин цип ра да и при ме на. Мо гу ћи ква ро
ви, ис пи ти ва ња и кон тро ла.

12. ПРИ БОР И АЛА ТИ ЗА ОП СЛУ ЖИ ВА ЊЕ КОМ ПО НЕН ТИ 
(САУ) И ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈА (2)

При каз при бо ра и ала та: за ме ха ни чар ско оп слу жи ва ње и 
елек тро елек трон ска оп слу жи ва ња. Одр жа ва ње. Ме ре за шти те на 
ра ду при оп слу жи ва њу САУ.

До ку мен та ци ја за САУ
Ка та лог про из во ђа ча уре ђа ја са упут стви ма за оп слу жи ва ње и 

кон тро лу. Ре кла ма ци је. Га рант ни лист. Рад на до ку мен та ци ја.

III РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 96 ча со ва го ди шње)

1. АУТО МАТ СКО УПРА ВЉА ЊЕ (10)

Де фи ни ци ја и опис. При каз си сте ма АУ. Основ ни пој мо ви о 
ауто мат ској ре гу ла ци ји. Си сте ми ауто мат ског ре гу ла ци о ног ко ла 
(АРК). Отво ре ни и за тво ре ни си сте ми АРК. Пра те ће ком по нен те 
АРК. Озна ке и ше мат ски при каз мер норе гу ла ци о них и кон трол
них уре ђа ја и апа ра та. Сим бо ли АРК – уре ђа ја. При каз пне у мат
ског, хи дра у лич ког и елек трич ног си сте ма ауто мат ске ре гу ла ци је.

2. КОМ ПО НЕН ТЕ И ЕЛЕ МЕН ТИ КОМ ПО НЕН ТИ (ЕК)  
СИ СТЕ МА АУТО МАТ СКОГ УПРА ВЉА ЊА (34)

2.1 Мерно-претварачки органи САУ

2.2 Мерно-претварачки органи, карактеристике и примена,
функционална шема

Прин цип ра да, ка рак те ри сти ке и при ме на да ва ча тем пе ра ту ре, 
при ти ска, про то ка ни воа. Основ не ком по нен те пне у мат ских, хи дра
у лич ких и елек трич них САУ. Сим бо лич ке озна ке. Тран сми тер ски 
пре тва ра чи ода ши ља чи: пне у мат ски тран сми та то ри ода ши ља чи 
при ти ска, ди фе рен ци јал ног при ти ска, тем пе ра ту ре и ни воа. Прин
цип ра да и при ме на. По ја чи ва чи. Вр сте, ка рак те ри сти ке и при ме на.

2.3. Регулациони органи, примена и карактеристике,
функционална шема

Ре гу ла то ри, по де ла и за да так. Ме ха нич ки, хи дра у лич ки, пне
у мат ски и елек трон ски. Прин цип ра да, при ме на и ка рак те ри сти ке.

Пне у мат ски из вр шни ор га ни са и без по зи ци о не ра. Прин цип 
ра да, при ме на и ка рак те ри сти ке по зи ци о не ра.

Пне у мат ски пи са чи и ин ди ка то ри. Прин цип ра да, при ме не и 
ка рак те ри сти ке.

Елек трон ски тран сми та то ри ода ши ља чи тем пе ра ту ре и при
ти ска. Прин цип ра да, при ме на и ка рак те ри сти ке.

Елек тро маг нет ни вен ти ли и ти ри сто ри као из вр шни ор га ни. 
Пре тва ра чи Е/Р и Р/Е; прин цип ра да, при ме на, ка рак те ри сти ке и 
функ ци о нал на ше ма.

При каз че стих не ис прав но сти, пре гле ди и одр жа ва ње. Ре гла
жа – по де ша ва ње и кон тро ла ком по нен ти САУ.

2.4. Извршни органи

Функ ци је и ка рак те ри сти ке из вр шних ор га на: вр сте ИО: ме
ха нич ки, хи дроп не у мат ски, елек тро е лек трон ски и дру го. Мо тор ни 
по гон. Ре гу ла ци о ни вен ти ли, вр сте. Основ не не ис прав но сти ИО, 
пре гле ди и одр жа ва ње. Ре гла жа по де ша ва ње и кон тро ла ИО.

3. СИ СТЕ МИ АУТО МАТ СКОГ УПРА ВЉА ЊА (16)

Функ ци о нал на ше ма САУ са при ме ном: пне у мат ских рад них 
ком по нен ти, хи дра у лич ких рад них ком по нен ти, хи дроп не у мат ских 
рад них ком по нен ти, елек трич них рад них ком по нен ти, са при ме ри
ма при ме не у мер норе гу ла ци о ној тех ни ци и по де ша ва ње па ра ме
та ра сва ке ком по нен те.

Тех нич котех но ло шка до ку мен та ци ја за САУ. Де ши фро ва ње 
ком по нен ти и сиг на ла САУ.

4. ТЕХ НИЧ КО ОДР ЖА ВА ЊЕ САУ (6)

По јам о тех нич ком ста њу САУ и фак то ри ко ји ути чу на ква
ли тет ста ња. Узро ци по гор ша ња не ис прав но сти и њи хов ути цај на 
тех нич ко ста ње САУ.

Тех нич ки пре гле ди и оба ве зни ро ко ви тех нич ких пре гле да 
(днев ни, сед мич ни, ме сеч ни, ше сто ме сеч ни, го ди шњи, ге не рал ни, 
пре глед по до го во ру). Зах те ви тех нич ких пре гле да.

Оба ве зни пој мо ви о тех нич ком оп слу жи ва њу и оправ ка ма на 
САУ. Вр сте и са др жај оправ ки: ла ка, сред ња и ге не рал на оправ ка.

Тех нич ко оп слу жи ва ње САУ: спољ на не га и те ку ће оп слу жи
ва ње. По јам и са др жај.

Вр сте оп слу жи ва ња: ме ха ни чар ски и елек троме ха ни чар ски. 
Ор га ни за ци ја оп слу жи ва ња: ин ди ви ду ал но и агре гат но оп слу жи
ва ње. Ор га ни за ци ја ди јаг но сти ке оп слу жи ва ња. До ку мен та ци ја 
оп слу жи ва ња и по сту пак при за ме ни ком по нен ти.

5. МЕР НИ И КОН ТРОЛ НИ АУТО ИН СТРУ МЕН ТИ (12)

Вр сте ин стру ме на та пре ма на ме ни. Мер ни и кон трол ни. По
де ла пре ма кон струк ци ји. Прин цип ра да и глав ни де ло ви ауто ин
стру ме на та. Ана ли за основ них узро ка не ис прав но сти на ин стру
мен ти ма. На чин от кла ња ња не ис прав но сти.

Ис пи ти ва ње, ре гла жа – по де ша ва ње и кон тро ла ра да ин стру
ме на та.

6. ВА ЗДУ ХО ПЛОВ НИ ИН СТРУ МЕН ТИ (10)

Основ ни ва зду хо плов ни ин стру мен ти. По де ла, прин цип ра да 
и основ ни де ло ви ВИ. Ин стру мен ти – уре ђа ји за ме ре ње ви си не и 
бр зи не ва зду хо пло ва.

Ви си но ме ри: ме ха нич ки, елек тро ме ха нич ки, ба ро ме тар ски. 
Гре шке у функ ци о ни са њу ба ро ме тар ских ви си но ме ра.

Ме то де ме ре ња бр зи не ва зду хо пло ва. Аеро ди на мич ке ме то де 
ме ре ња бр зи не. Бр зи но ме тар и ма но ме тар. Ше мат ски при каз бр зи
но ме ра и ма но ме тра.

Уре ђа ји за ме ре ње вер ти кал не бр зи не – ва ри о ме три. Њи хо ве 
гре шке и от кла ња ње.

Ис пи ти ва ње, ре гла жа – по де ша ва ње и кон тро ла ис прав но сти.

7. ЖИ РО СКО ПИ И ЊИ ХО ВИ УРЕ ЂА ЈИ (8)

На ме на и зна чај жи ро ско па. По де ла жи ро ско па. Прин ци пи ра
да жи ро ско па за ста би ли за ци ју по ло жа ја. По де ла: жи ро ди рек ци о на, 
жи ро вер ти кал на, жи ро хо ри зон тал на, жи ро ком пас. Прин цип ра да.

Де ло ви жи ро ско па. Жи ро мо тор, вр сте. Кон струк ци о но ре ше
ње. Зах те ви функ ци о ни са ња.

Ис пи ти ва ња, ре гла жа – по де ша ва ње и кон тро ла ис прав но сти 
жи ро ско па.



ПРАКТИЧНА НАСТАВА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та прак тич на на ста ва је сти ца ње зна ња, 
рад них ве шти на и на ви ка по треб них за оба вља ње по сло ва и са мо
ста лан струч ни рад у окви ру обра зов ног про фи ла и оспо со бља ва
ње за бр зо укљу чи ва ње у про цес кон крет не тех но ло ги је одр жа ва ња 
и по прав ке апа ра та, уре ђа ја и ме ха ни за ма за ме ре ње и ре гу ла ци ју.

Задаци прак тич не на ста ве су:
– овла да ва ње тех но ло шким по ступ ци ма и ме то да ма ра ста

вља ња и са ста вља ња под скло по ва, ме ха ни за ма и еле ме на та пре ци
зне и мер норе гу ла ци о не тех ни ке;

– оспо со бља ва ње за пра вил ну упо тре бу, при ме ну и одр жа ва
ње сред ста ва ра да, њи хо во ра ци о нал но и еко ном ско ко ри шће ње уз 
са гле да ва ње њи хо ве ма те ри јал не вред но сти и ве ка тра ја ња;

– сти ца ње прак тич них зна ња и уме ња у ме ре њу и кон тро ли
са њу де ло ва у про це су ра да и оства ри ва њу ква ли тет ног функ ци о
ни са ња ме ха ни за ма мер норе гу ла ци о не тех ни ке;

– сти ца ње зна ња и на ви ка за пра вил но ко ри шће ње сред ста ва 
за шти те на ра ду.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

ДРУ ГИ РАЗРЕД 
(12 ча со ва не дељ но, 444 ча са го ди шње)

1. УВОД (2)

Упо зна ва ње уче ни ка са про гра мом, зах те ви ма рад ног под руч
ја и струч ном ли те ра ту ром за под руч је за ни ма ња: ме ха ни чар уре
ђа ја за ме ре ње и ре гу ла ци ју. Упо зна ва ње ра ди о ни це – ка би не та и 
рад них ме ста. За ду жи ва ње рад ним ме стом, рад ним ала том и при
бо ром. Рад на и тех но ло шка ди сци пли на. Упо зна ва ње ме ра и сред
ста ва за шти те на ра ду. Чи шће ње и одр жа ва ње рад ног ме ста. Пра
вил ник о ра ду у ра ди о ни ци ка би не ту.

2. МЕ РЕ ЊЕ И КОН ТРО ЛИ СА ЊЕ (24)

Упо тре ба ме ри ла за ме ре ње и кон тро лу. Прак тич не ве жбе, ру
ко ва ње ме ри ли ма и очи та ва ње ве ли чи на.

Упо тре ба ме ри ла за ме ре ње и кон тро лу eлек тричних ве ли чи
на и не елек трич них ве ли чи на елек трич ним пу тем. Прак тич не ве
жбе ру ко ва ња ме ри ли ма и очи та ва ње ве ли чи на.

3. ТЕХ НИ КА РУЧ НЕ ОБ РА ДЕ, РА СТА ВЉА ЊЕ  
И СА СТА ВЉА ЊЕ (124)

При пре ма ала та и при бо ра. Уве жба ва ње основ них по сту па
ка руч не об ра де: се че ње (те сте ром, ма ка за ма, се ка чем), тур пи ја ње 
(гру бо и фи но), бу ше ње отво ра и ру па, ре за ње на во ја руч ним ала
том, ис пра вља ње и са ви ја ње, ле мље ње и др.

По ступ ци при ра ста вља њу и са ста вља њу ка рак те ри стич них 
скло по ва, под скло по ва и де ло ва ме ха ни за ма, апа ра та и уре ђа ја за 
мер ну и ре гу ла ци о ну тех ни ку. Ру ко ва ње од го ва ра ју ћим ала ти ма 
при ра ста вља њу, по прав ци, из ра ди де ло ва ко ји се за ме њу ју, са ста
вља њу и ис пи ти ва њу, као и одр жа ва њу уре ђа ја и апа ра та мер норе
гу ла ци о не тех ни ке. По ступ ци при за ме ни де ло ва и др.

4. ОДР ЖА ВА ЊЕ ХИ ДРА У ЛИЧ НИХ И ПНЕ У МАТ СКИХ  
ЕЛЕ МЕ НА ТА У САУ (96)

Зах те ви одр жа ва ња еле ме на та за пре нос енер ги је (сна ге), за ре
гу ла ци ју бр зи не кре та ња, при ти ска тј. си ле и аку му ла ци ју енер ги је.

Ис пи ти ва ње еле ме на та, скло по ва, апа ра та и уре ђа ја на ис
прав ност и тех нич ко ста ње ХПЕ. Утвр ђи ва ње не ис прав но сти 
ис пи ти ва њем апа ра ти ма. Утвр ђи ва ње не ис прав но сти по ступ ним 
пу тем: рас кла па ње, чи шће ње, пра ње, утвр ђи ва ње узро ка не ис
прав но сти. Oт клањање узро ка не ис прав но сти: ин тер вен ци јом, за
ме ном де ло ва, по де ша ва њем и др. Скла па ње скло по ва, апа ра та и 
уре ђа ја, ис пи ти ва ње, ре гла жа по де ша ва ње, кон тро ла и до те ри ва ње.

5. ОДР ЖА ВА ЊЕ МЕР НИХ ПРЕ НО СНИ КА И ДА ВА ЧА (96)

5.1. Мерни преносници нивоа

Кон тро ла не ис прав но сти и тач но сти ни воа. Утвр ђи ва ње гре шке 
ме ре ња, от кла ња ње узро ка гре шке ме ре ња и по де ша ва ње ме ри ла.

Кон тро ла тач но сти ме ре ња и по де ша ва ње гра ни ца до зво ље
них од сту па ња.

5.2. Мерни преносници притиска и температуре

По де ша ва ње и кон тро ла не ис прав но сти и тач но сти ди ла та
ци о них тер мо ме та ра и ме ха нич ких ма но ме та ра. Утвр ђи ва ње гре
шке ме ре ња: ра ста вља ње, утвр ђи ва ње узро ка не ис прав но сти, от
кла ња ње не ис прав но сти и са ста вља ње. Ба жда ре ње тер мо ме та ра и 
ма но ме та ра. Кон тро ла тач но сти ме ре ња и по де ша ва ње на гра ни це 
до зво ље ног од сту па ња.

5.3. Мерни преносници протока

По де ша ва ње и кон тро ла ис прав но сти и тач но сти за про ток 
во до ме ра. Утвр ђи ва ње гре шке ме ре ња, ра ста вља ње, утвр ђи ва ње 
узро ка не ис прав но сти; от кла ња ње не ис прав но сти и са ста вља ње. 
Кон тро ла, тач ност ме ре ња и по де ша ва ње на гра ни це од сту па ња.

5.4. Ваге

По де ша ва ње и кон тро ла ис прав но сти ва га. Утвр ђи ва ње гре
шке ме ре ња, от кла ња ње гре ша ка ме ре ња и по де ша ва ње ва ге.

Кон тро ла тач но сти ме ре ња и по де ша ва ње на гра ни ци до зво
ље них од сту па ња.

5.5. Остали мерни преносници

Мер ни пре но сни ци за: вла жност, ви ско зност, бр зи ну, убр за
ње, ви бра ци је, по мак, на пре за ње и си ле, де бљи не и ди мен зи је, га
со ве и дим, све тло и ва ку ум.

На ода бра ном при ме ру ве жба ти по сту пак по де ша ва ња и кон
тро лу не ис прав но сти. Утвр ђи ва ње гре шке ме ре ња и њи хо во от
кла ња ње. Кон тро ла тач но сти ме ре ња и по де ша ва ње на гра ни це до
зво ље ног од сту па ња.

6. ДЕ ШИ ФРО ВА ЊЕ КОМ ПО НЕН ТИ ЕЛЕК ТРО НИ КЕ (12)

Ве жбе и уве жба ва ње по сту па ка де ши фро ва ња вред но сти и 
от по ра кон ден за то ра, ко ри шће ње ка та ло га про из во ђа ча тран зи сто
ра и ин те грал них ко ла, из на ла же ње од го ва ра ју ћих или екви ва лент
них тран зи сто ра и ин те грал них ко ла из та бли ца.

Ве жбе и уве жба ва ња де ши фро ва ња под нож ја тран зи сто ра и 
ин те грал них ко ла и дру ге рад ње.

7. МЕ РЕ ЊЕ ЕЛЕК ТРИЧ НИХ ВЕ ЛИ ЧИ НА (20)

Ве жбе и уве жба ва ња ме ре ња елек трич них ве ли чи на упо тре
бом стан дард них мер них ин стру ме на та са крат ким ка ле мом: гал ва
но ме тар, волт ме тар, ам пер ме тар, уни вер зал ни мер ни ин стру мен ти.

Ве жбе ме то да ме ре ња ин дук тив но сти и ка па ци те та. Ве жбе 
ме ре ња мер ним мо сто ви ма.

Ве жбе ме то да ме ре ња фре квен ци је, осци ла то ром и др.
Одр жа ва ње и по прав ке, ба жда ре ње и кон тро ла.

8. МЕ РЕ ЊЕ НЕ Е ЛЕК ТРИЧ НИХ ВЕ ЛИ ЧИ НА ЕЛЕК ТРИЧ НИМ 
ПУ ТЕМ (24)

Ве жбе и уве жба ва ња ме ре ња не е лек трич них ве ли чи на упо
тре бом стан дард них мер них не е лек трич них ин стру ме на та (ме ре ње 
тем пе ра ту ре, ни воа теч но сти, при ти ска, про то ка, бро ја обр та ја, ма
се, вла жно сти и то плот ног про ти ца ња).

Одр жа ва ње и по прав ке, ба жда ре ње и кон тро ла.

9. ДИ ГИ ТАЛ НА ЕЛЕК ТРО НИ КА И МИ КРО ПРО ЦЕ СО РИ (50)

Ве жбе и уве жба ва ња на са вла да ва њу по треб них зна ња и ве
шти на из ди ги тал не елек тро ни ке и ми кро про це со ра.



Ло гич ка ко ла: кон тро ла ис прав но сти (ди јаг но за ква ра и ње го
во от кла ња ње, кон тро ле ис прав но сти).

Ми кро про це со ри: кон тро ла ис прав но сти (ди јаг но за ква ра и 
ње го во от кла ња ње, кон тро ла ис прав но сти).

Ин тер фејс: кон тро ла ис прав но сти (ди јаг но за ква ра и ње го во 
от кла ња ње, кон тро ла ис прав но сти).

По ступ ци упра вља ња СТЕП мо то ри ма, та ста ту ром, штам па
чи ма.

Из вр шни ор га ни и ана лог ноди ги тал ни и ди ги тал ноана лог
ни пре тва ра чи: кон тро ла ис прав но сти (ди јаг но за ква ра и ње го во 
от кла ња ње, кон тро ла ис прав но сти).

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(14 ча со ва не дељ но, 448 ча со ва го ди шње + 60 ча со ва у бло ку)

1. ОДР ЖА ВА ЊЕ, ПО ПРАВ КЕ И ПО ДЕ ША ВА ЊЕ АУТО  
И ТРАК ТОР СКИХ ИН СТРУ МЕ НА ТА (77)

Ве жбе и уве жба ва ња на са вла да ва њу по треб них зна ња и ве
шти на на ме то да ма и по ступ ци ма тип ских ис пи ти ва ња ин стру ме
на та ра ди кон тро ле утвр ђи ва ња ис прав но сти.

Ис пи ти ва ња ин стру ме на та, утвр ђи ва ње не ис прав но сти и мо
гу ће от кла ња ње не ис прав но сти.

Ис пи ти ва ње ин стру мен та, утвр ђи ва ње не ис прав но сти, рас
кла па ње ин стру ме на та, чи шће ње, пра ње, утвр ђи ва ње узро ка не
ис прав но сти, рад ње на от кла ња њу не ис прав но сти (по де ша ва ње, 
за ме на не ис прав ног де ла или ме ха ни зма, скла па ње, кон тро ла и по
де ша ва ње на зах те ве функ ци о нал но сти).

2. ОДР ЖА ВА ЊЕ, ПО ПРАВ КА И ПО ДЕ ША ВА ЊЕ  
ВА ЗДУ ХО ПЛОВ НИХ ИН СТРУ МЕ НА ТА (42)

Ве жбе и уве жба ва ња на са вла да ва њу по треб них зна ња и ве
шти на на ме то да ма и по ступ ци ма тип ских ис пи ти ва ња ин стру ме
на та ра ди кон тро ле и утвр ђи ва ња не ис прав но сти.

Ис пи ти ва ње ин стру ме на та, утвр ђи ва ње не ис прав но сти и мо
гу ће от кла ња ње не ис прав но сти.

Ис пи ти ва ње ин стру ме на та, утвр ђи ва ње не ис прав но сти, рас
кла па ње ин стру мен та, чи шће ње, пра ње, утвр ђи ва ње узро ка не
ис прав но сти, ра де на от кла ња њу не ис прав но сти (по де ша ва ње, 
за ме на не ис прав ног де ла и ме ха ни зма). скла па ње, кон тро ла и по
де ша ва ње на зах те ве функ ци о нал но сти.

3. ОДР ЖА ВА ЊЕ, ПО ПРАВ КЕ И ПО ДЕ ША ВА ЊА ЖИ РО СКО ПА 
И ЖИ РО СКОП СКИХ ИН СТРУ МЕ НА ТА (42)

Ве жбе и уве жба ва ња на са вла да ва њу по треб них зна ња и ве
шти на на ме то да ма и по ступ ци ма тип ских ис пи ти ва ња, ин стру ме
на та ра ди кон тро ле и утвр ђи ва ња не ис прав но сти.

Ис пи ти ва ње ин стру ме на та, утвр ђи ва ње не ис прав но сти и мо
гу ће от кла ња ње не ис прав но сти.

Ис пи ти ва ње ин стру ме на та, утвр ђи ва ње не ис прав но сти, рас
кла па ње ин стру ме на та, чи шће ње, пра ње, утвр ђи ва ње узро ка не 
ис прав но сти, рад ње на от кла ња њу не ис прав но сти (по де ша ва ње, 
за ме на не ис прав ног де ла или ме ха ни зма), скла па ње, кон тро ла и 
по де ша ва ње на зах те ве функ ци о ни са ња.

4. ОДР ЖА ВА ЊЕ, ПО ПРАВ КА И ПО ДЕ ША ВА ЊЕ  
КОМ ПО НЕН ТИ СИ СТЕ МА АУТО МАТ СКОГ  
УПРА ВЉА ЊА САУ (105)

Ве жбе и уве жба ва ња на са вла да ва њу по треб них зна ња и ве шти
на на ме то да ма и по ступ ци ма ис пи ти ва ња ком по нен ти и еле ме на та 
ком по нен ти на САУ ра ди кон тро ле и утвр ђи ва ња не ис прав но сти.

Ис пи ти ва ње ком по нен ти и еле ме на та ком по нен ти САУ, утвр
ђи ва ње не ис прав но сти и мо гу ће от кла ња ње не ис прав но сти.

Ис пи ти ва ње ра ди утвр ђи ва ња не ис прав но сти, рас кла па ње 
(чи шће ње, пра ње), утвр ђи ва ње узро ка не ис прав но сти, рад ње на 
от кла ња њу не ис прав но сти (по де ша ва ње, за ме на не ис прав них еле
ме на та, ком по нен те или скло па ком по нен ти), скла па ње, кон тро ла 
и по де ша ва ње на зах те ве функ ци о нал но сти. Уград ња но вих ком
по нен ти у САУ.

5. ОДР ЖА ВА ЊЕ ИЗ ВР ШНИХ ОР ГА НА НА САУ (56)

Ве жбе и уве жба ва ња на са вла ђи ва њу по треб них зна ња и ве
шти на на одр жа ва њу НО ра ди кон тро ле и утвр ђи ва ња не ис прав но
сти код: ме ха нич ких, хи дроп не у мат ских, елек троелек трон ских и др.

Утвр ђи ва ње не ис прав но сти и мо гу ће ин тер вент но от кла ња ње 
не ис прав но сти на НО.

Утвр ђи ва ње не ис прав но сти рас кла па њем, чи шће њем, пра
њем, утвр ђи ва ње узро ка не ис прав но сти, рад ње на от кла ња њу не
ис прав но сти (по де ша ва ња, бру ше ња се ди шта вен ти ла, раз ра да 
скло по ва, ле по ва ња, за ме на не ис прав них де ло ва и др.), скла па ње, 
кон тро ла на зах те ве функ ци о нал но сти.

6. ОДР ЖА ВА ЊЕ, ПО ПРАВ КЕ И ПО ДЕ ША ВА ЊА САУ (126)

Ве жбе и уве жба ва ња на са вла да ва њу по треб них зна ња и ве
шти на на одр жа ва њу, по прав ци и по де ша ва њу по ка за те ља у САУ.

Ор га ни за ци ја тех нич ког одр жа ва ња на САУ, зах те ва: тех нич
ки пре гле ди (вр сте и са др жај оправ ки), тех нич ко оп слу жи ва ње 
(вр сте), ор га ни за ци ја ди јаг но сти ке, оп слу жи ва ња пре ма тех нич ко
тех но ло шкој до ку мен та ци ји (рас кла па ње рас кло пље них ком по нен
ти, рад ње ин тер вен ци је, скла па ње, по де ша ва ње, ис пи ти ва ње, кон
тро ла и др.). До ку мен та ци ја оп слу жи ва ња.

Образовни профил: ПРЕ ЦИ ЗНИ МЕ ХА НИ ЧАР

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та тех но ло ги ја обра зов ног про фи ла је 
сти ца ње струч ноте о риј ских зна ња по треб них за успе шно схва та
ње тех но ло шког про це са и тех но ло шких за ко ни то сти при ме ње них 
у не по сред ном из вр ши лач ком ра ду у до ме ну обра зов ног про фи ла 
пре ци зни ме ха ни чар.

Она пред ста вља ју пред у слов за бо ље раз у ме ва ње и осми шље
ност прак тич ног ра да и успе шни је сти ца ње рад не спо соб но сти.

Задаци на ста ве пред ме та тех но ло ги ја обра зов ног прoфила су:
– сти ца ње зна ња о прин ци пи ма функ ци о ни са ња уре ђа ја пре

ци зне ме ха ни ке, ки не мат ским ве за ма и за ви сно сти кре та ња ме ха
ни за ма и по ста вља њу ди јаг но зе ква ро ва на њи ма;

– сти ца ње зна ња о ме то да ма и по ступ ци ма ра ста вља ња и са
ста вља ња уре ђа ја пре ци зне ме ха ни ке, по прав ци не ис прав них де
ло ва и оште ће них де ло ва, о њи хо вим ка рак те ри сти ка ма и при ме ни 
ала та и при бо ра и јед но став ни јих ма ши на, ко је се ко ри сте у оба
вља њу по сло ва и рад них за да та ка пре ци зних ме ха ни ча ра;

– сти ца ње зна ња о зна ча ју ме ре ња и кон тро ли са ња, о кон
трол ним и мер ним при бо ри ма и ала ти ма, о по тре би пра ће ња и 
утвр ђи ва њу ква ли те та уре ђа ја пре ци зне ме ха ни ке;

– оспо со бља ва ње за раз у ме ва ње и са мо стал но ко ри шће ње 
тех нич ке до ку мен та ци је и струч не ли те ра ту ре за из бор оп ти мал
ног ре ше ња ра да и при ме ну стан дар да;

– схва та ње зна ча ја по ве за но сти и ме ђу за ви сно сти еле ме на
та рад ног про це са ко ји пред ста вља ју тех но ло шку рад ну це ли ну у 
одр жа ва њу и по прав ци уре ђа ја пре ци зне ме ха ни ке.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

ДРУ ГИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

1. УВОД (1)

До мен по сло ва и за да та ка у окви ру обра зов ног про гра ма. Зна
чај и пер спек ти ва тех нич котех но ло шког раз во ја сред ста ва ра да.

2. МЕ РЕ ЊЕ И КОН ТРО ЛИ СА ЊЕ (4)

Гре шке ме ре ња и по де ла ме ри ла. Ме ри ла за ме ре ње и кон
тро лу ду жи на: по мич на ме ри ла, ми кро ме тар, гра нич на ме ри ла за 
осо ви не и ру пе (ра чве и че по ви), гра нич на ме ри ла за ко нус. План
па ра лел на гра нич на ме ри ла и ком па ра то ри. Ме ри ла за ме ре ње и 



кон тро лу угло ва: уни вер зал ни, ме ха нич ки и оп тич ки угло ме ри, 
гра нич на ме ри ла за угло ве, три го но ме триј ска ме ри ла и ли бе ле. 
Ме ре ње и кон тро ла од сту па ња од ге о ме триј ских об ли ка. Ме ре ње и 
кон тро ла: на во ја, зуп ча ни ка, хра па во сти.

Чу ва ње мер них и кон трол них ала та и при бо ра.

3. ОЦР ТА ВА ЊЕ И ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ (2)

При пре ма ала та и при бо ра за оцр та ва ње и обе ле жа ва ње. При
пре ма по вр ши не за оцр та ва ње и по ста вља ње у рад ни по ло жај. 
По ступ ци оцр та ва ња и обе ле жа ва ња: по мо ћу па ра лел ног цр та ча, 
ви си но ме ром, при змом, уга о ном пло чом, по де о ним апа ра том, са 
цр те жа, ша бло ном, по узор ку. Ути ски ва ње бро је ва, сло ва и жи го ва.

4. УПУТ СТВО ЗА ИЗ РА ДУ ЗА МЕН ЉИ ВИХ ДЕ ЛО ВА (23)

Об ра да тур пи ја њем, гре ба њем, гла ча њем и ле по ва њем. Из бор 
тур пи ја за рад у за ви сно сти од вр сте об ра ђи ва ног ма те ри ја ла, зах
те ва ње тач но сти об ра де и ква ли те та об ра ђе не по вр ши не. Гру бо и 
фи но тур пи ја ње ра зних по вр ши на.

Об ра да гре ба њем. При ме на по ступ ка, ала та и при бо ри за гре
ба ње (гре ба чи пло че и оста ве за ту ши ра ње, чет ке, ја сту че са бо јом, 
бе ле ги је и др.). Рад ни по сту пак за об ра ду ра зних по вр ши на.

Об ра да гла ча њем и ле по ва њем. При ме на по ступ ка, ала та и 
при бор за гла ча ње и ле по ва ња (прах и па ста). Руч но гла ча ње и ле
по ва ње.

Одвајање материјала

По сту пак пра во ли ниј ског и кри во ли ниј ског се че ња ли ма руч
ним ма ка за ма. Ре за ње руч ном те сте ром (од се ца ње, ра се ца ње, из ре
зи ва ње, се че ње це ви и ра зних че лич них про фи ла).

Израда и обрада отвора и рупе

При пре ма, об ра да за бу ше ње (оцр та ва ње, обе ле жа ва ње). Из
бор ала та и при бо ра и ре жи ма об ра де. Сте за ње обрат ка и по де ша
ва ње бу ши ли це. Бу ше ње сто ном, стуб ном и ра ди јал ном бу ши ли
цом Сред ста ва за хла ђе ње. Гре шке при бу ше њу.

Израда навоја

При пре ма обрат ка. Руч но уре зи ва ње на во ја у че ли ку, си вом 
ли ву, ме син гу и алу ми ни ју му. Уре зи ва ње на во ја у сле пим ру па ма. 
Сред ства за под ма зи ва ње. Рад при ва ђе њу по ло мље них уре зни ка.

Спајање материјала

При пре ма обра да ка са спа ја ње раз дво ји вих и не раз дво ји вих 
ве за. Спа ја ње по мо ћу ви ја ка и за ки ва њем. Спа ја ње ме ким ле мље
њем, елек тро луч ним и га сним за ва ри ва њем. Об ра да за ва ра руч ном 
бру си ли цом.

Обрада на алатним машинама

При пре ма обрат ка и стру га, ала та и при бо ра за об ра ду про
сти јих ро та ци о них из ра да ка. Об ра да стру га њем.

При пре ма обрат ка, ма ши не, ала та и при бо ра за об ра ду про
сти јих рав них по вр ши на за об ра ду на рен ди саљ ки.

При пре ма обрат ка, ма ши не, ала та и при бо ра за об ра ду про
сти јих по вр ши на на гло да ли ци. Об ра да гло да њем.

При пре ма обра да ка, ма ши не, ала та и при бо ра за об ра ду рав
них и ро та ци о них по вр ши на на бру си ли ци за рав но бру ше ње и 
спољ но и уну тра шње бру ше ње. Об ра да бру ше њем.

5. УПУТ СТВА ЗА РА СТА ВЉА ЊЕ И СА СТА ВЉА ЊЕ (8)

Тех но ло шки по сту пак ра ста вља ња и са ста вља ња. Одва ја ње 
уре ђа ја од енер гет ских ка бло ва, ис пу шта ње уља, ра ста вља ње на 
под скло по ве, скло по ве и де ло ве. Обе ле жа ва ње, чи шће ње и пра ње. 
Ви зу ел на и ди мен зи о нал на кон тро ла. Кла си фи ка ци ја: не ис прав ни 
и ис прав ни де ло ви. Кон тро ла ис тро ше но сти и оште ће ња, мо гу ће 
оправ ке и др.

Са ста вља ње у скло по ве, под скло по ве и це ли не пре ма ше ми 
са ста вља ња. Ис пи ти ва ње, кон тро ла и до те ри ва ње.

Ру ко ва ње од го ва ра ју ћим ала ти ма при ра ста вља њу, по прав ци, 
са ста вља њу и ис пи ти ва њу. Функ ци о нал на ше ма одр жа ва ња из ка
та ло га про из во да.

6. ОДР ЖА ВА ЊЕ ХИ ДРА У ЛИЧ НИХ И ПНЕ У МАТ СКИХ  
УРЕ ЂА ЈА И КОМ ПО НЕН ТИ (6)

Кон тро ла, одр жа ва ње, мо гу ћи ква ро ви и за ме на де ло ва, пум
пи, раз вод ни ка, хи дро мо то ра, ра зних ци лин да ра, вен ти ла, це во во
да и цре во во да. Кон тро ла ис прав но сти си сте ма и функ ци о нал но
сти уре ђа ја.

Кон тро ла, одр жа ва ње, мо гу ћи ква ро ви и за ме на де ло ва на 
ком пре со ру, ре зер во а ру, пне у мат ском мо то ру, це во во ду и цре во во
ду. За ме на вен ти ла, раз вод ни ка, ре гу ла то ра, ци лин да ра и др. Кон
тро ла зап тив но сти си сте ма и функ ци о нал но сти уре ђа ја.

7. КОМ ПО НЕН ТЕ И ЕЛЕ МЕН ТИ ЕЛЕК ТРО НИ КЕ (8)

При каз прин ци па ра да и при ме не па сив них еле ме на та елек тро
ни ке. От пор ни ци, кон ден за то ри и ин дук тив ност. Озна ча ва ње, вр сте 
и ме то де кон тро ле ис прав но сти R, I, S уни вер зал ним еле мен том.

Тран сфор ма то ри: мре жни и ин те грал ни. Кон тро ла ис прав но сти.
При каз прин ци па ра да и при ме не ак тив них еле ме на та елек

тро ни ке. Елек трон ске це ви, тран зи сто ри, ин те грал на ко ла, ти ри
сто ри и др. Кон тро ла ис прав но сти.

При каз прин ци па ра да и при ме не сен зо ра: тем пе ра ту ре, при
ти ска, про то ка, га сни сен зо ри, по лу про вод нич ки сен зо ри, би о ло
шки, хе миј ски и пи је зо ме тар ски сен зо ри. Кон тро ла ис прав но сти.

8. МЕ РЕ ЊЕ ЕЛЕК ТРИЧ НИХ И НЕ Е ЛЕК ТРИЧ НИХ  
ВЕ ЛИ ЧИ НА (10)

Мерење електричних величина

При каз прин ци па ра да и при ме не ин стру ме на та са крат ким 
ка ле мом: гал ва но ме тар, волт ме тар, ам пер ме тар, уни вер зал ни мер
ни ин стру мен ти.

При каз прин ци па ра да и при ме не мер них мо сто ва. Ме то де 
ме ре ња ин дук тив но сти и ка па ци те та.

При каз прин ци па ра да и при ме не мер них тран сфор ма то ра.
Ме то де ме ре ња, фре квен ци је. Осци ла тор и ње го ва при ме

на. Мо гу ћи ква ро ви и от кла ња ње не ис прав но сти. Кон тро ла и 
ба жда ре ње.

Мерење неелектричних величина

При каз прин ци па ра да и при ме не ин стру ме на та за ме ре ње: 
тем пе ра ту ре, при ти ска, ни воа теч но сти, про то ка, бро ја обр та ја, 
ма се и вла жно сти. Мо гу ћи ква ро ви и от кла ња ње не ис прав но сти. 
Кон тро ла и ба жда ре ње.

9. ДИ ГИ ТАЛ НА ЕЛЕК ТРО НИ КА И МИ КРО ПРО ЦЕ СО РИ (10)

При каз осно ва ди ги тал них ко ла: ТTL, СМОS. Прин цип ра да, 
сим бо ли, ше мат ски при каз.

При каз осно ва ми кро про це со ра – кон тро ло ра. Прин цип ра да, 
сим бо ли, ше мат ски при каз.

При каз осно ва ана лог ноди ги тал них (А/Б) и ди ги тал ноана
лог них (В/А) пре тва ра ча. Прин цип ра да и при ме не.

Мо гу ћи ква ро ви. Ис пи ти ва ње и кон тро ла.

10. ПРИ БОР И АЛА ТИ ЗА ОП СЛУ ЖИ ВА ЊЕ  
И ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈА (2)

При каз при бо ра и ала та: за ме ха ни чар ска оп слу жи ва ња и 
елек троелек трон ска оп слу жи ва ња. Одр жа ва ња.

Ме ре за шти те на ра ду при оп слу жи ва њу у пре ци зној ме ха
ни ци.

Основ на до ку мен та ци ја: ка та лог про из во ђа ча про из во да са 
упут стви ма за оп слу жи ва ње и кон тро лу, ре кла ма ци ја, га рант ни 
лист, рад на до ку мен та ци ја.



ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 96 ча со ва го ди шње)

1. ТЕХ НИЧ КО ОДР ЖА ВА ЊЕ УРЕ ЂА ЈА И АПА РА ТА  
ПРЕ ЦИ ЗНЕ МЕ ХА НИ КЕ (2)

По јам о тех нич ком ста њу уре ђа ја и апа ра та ПМ и фак то ри ко
ји ути чу на ква ли тет ста ња. Узро ци по гор ша ња не ис прав но сти и 
њи хов ути цај на тех нич ко ста ње уре ђа ја и апа ра та ПМ.

Тех нич ки пре гле ди и оба ве зни ро ко ви тех нич ких пре гле да 
(днев ни, сед мич ни, ме сеч ни, ше сто ме сеч ни, го ди шњи, ге не рал ни, 
пре глед по по тре би). Зах те ви тех нич ких пре гле да.

Оба ве зни пој мо ви о тех нич ком оп слу жи ва њу и оправ ка ма на 
уре ђа ји ма и апа ра ти ма ПМ. Вр сте и са др жај оправ ки: ла ка, сред ња 
и ге не рал на оправ ка.

Тех нич ко оп слу жи ва ње уре ђа ја и апа ра та ПМ: спољ на не га и 
те ку ће одр жа ва ње. По јам и са др жај.

Вр сте оп слу жи ва ња: ме ха ни чар ска и елек тро ме ха ни чар ска. 
Ор га ни за ци ја оп слу жи ва ња: ин ди ви ду ал но (сер ви сно ин тер вент
но) и агре гат но оп слу жи ва ње. Ор га ни за ци ја ди јаг но сти ке оп
слу жи ва ња. До ку мен та ци ја оп слу жи ва ња и по сту пак при за ме ни 
скло по ва, ком по не на та и еле ме на та.

2. МА ШИ НЕ ЗА ШИ ВЕ ЊЕ (10)

Вр сте и ти по ви ма ши на пре ма на ме ни и кон струк ци ји: ин ду
стриј ске, кућ не, спе ци јал не; стан дард не. Функ ци о нал на ше ма ши
ва ће ма ши не. Прин цип ра да, глав ни ме ха ни зми, основ не ко ман де. 
Уре ђа ји (основ ни и пратeћи) на ши ва ћим ма ши на ма. На чин ра да и 
пра вил на упо тре ба.

Утвр ђи ва ње ис прав но сти ра да ма ши на. Нај че шћи ква ро ви, одр
жа ва ње (чи шће ње, под ма зи ва ње), по прав ке, по прав ке и кон тро ла.

3. МА ШИ НЕ ЗА ПИ СА ЊЕ (14)

Вр сте и ти по ви ма ши на за пи са ње пре ма кон струк ци ји: ме ха
нич ке, елек трич не и елек трон ске. Функ ци о нал на ше ма пи са ће ма
ши не. Прин цип ра да, глав ни ме ха ни зми, основ не ко ман де. Уре ђа ји 
на пи са ћим ма ши на ма, на чин ра да и пра вил на упо тре ба.

Утвр ђи ва ње ис прав но сти ра да. Нај че шћи ква ро ви, одр жа ва
ње (чи шће ње, под ма зи ва ње), по прав ке, по де ша ва ње и кон тро ла. 
За ме на де фор ми са них сло ва, бро је ва и дру гих озна ка.

4. РА ЧУН СКЕ МА ШИ НЕ (12)

Вр сте и ти по ви ра чун ских ма ши на: елек трич не, ди ги тал не, 
стан дард не и спе ци јал не. Функ ци о нал на ше ма ра чун ских ма ши на. 
Прин цип ра да, глав ни ме ха ни зми, основ ни де ло ви и ко ман де ра
чун ских ма ши на. Пра вил на упо тре ба.

Утвр ђи ва ње ис прав но сти ра да. Нај че шћи ква ро ви, одр жа ва
ње, по прав ке, по де ша ва ње и кон тро ла.

5. РЕ ГИ СТАР КА СЕ (10)

Вр сте и ти по ви ре ги стар ка са: ме ха нич ке, елек трич не и елек
трон ске. Функ ци о нал на ше ма ре ги стар ка са. Прин цип ра да, глав ни 
ме ха ни зам, основ не ко ман де, та ста ту ра, кон трол ни ме ха ни зам, ве
за са ме ха ни змом бра ве, пра вил на упо тре ба.

Утвр ђи ва ње ис прав но сти ра да. Нај че шћи ква ро ви, одр жа ва
ње, по прав ке, по де ша ва ње и кон тро ла.

6. АПА РА ТИ ЗА ФО ТО КО ПИ РА ЊЕ (12)

Вр сте и ти по ви апа ра та за фо то ко пи ра ње. Функ ци о нал на ше
ма. Прин цип ра да, глав ни ме ха ни зми, основ не ко ман де и де ло ви. 
Пра вил на упо тре ба.

Утвр ђи ва ње ис прав но сти ра да. Нај че шћи ква ро ви, одр жа ва
ње, по прав ке, по де ша ва ње и кон тро ла.

7. БРО ЈА ЧИ НОВ ЦА (6)

Вр сте и ти по ви бро ја ча нов ца. Функ ци о нал на ше ма нај че
шће ко ри шће них бро ја ча нов ца. Прин цип ра да, глав ни ме ха ни зми, 
основ не ко ман де и де ло ви. Пра вил на упо тре ба.

Утвр ђи ва ње не ис прав но сти ра да. Нај че шћи ква ро ви, одр жа
ва ње, по прав ке, по де ша ва ње и кон тро ла.

8. ВА ГЕ (12)

Вр сте и ти по ви ва га: пре ци зне, ана ли тич ке и елек тро ме ха
нич ке. Функ ци о нал на ше ма. Прин цип ра да, глав ни ме ха ни зми, де
ло ви и основ не ко ман де. Пра вил на упо тре ба.

Утвр ђи ва ње не ис прав но сти ра да. Нај че шћи ква ро ви, одр жа
ва ње, по прав ке, по де ша ва ње и кон тро ла.

9. УРЕ ЂА ЈИ БЕ ЛЕ ТЕХ НИ КЕ ЗА ДО МА ЋИН СТВА (18)

Вр сте и ти по ви уре ђа ја бе ле тех ни ке за оп слу жи ва ње до ма
ћин ства: веш ма ши не, елек тро пе ћи, пећ ни ца, мик се ри и др.

Функ ци о нал не ше ме, прин цип ра да, глав ни ме ха ни зми, основ
не ко ман де, пра вил на упо тре ба. Утвр ђи ва ње не ис прав но сти ра да. 
Нај че шћи ква ро ви, одр жа ва ње, по прав ке, по де ша ва ње и кон тро ла.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та прак тич на на ста ва је сти ца ње зна ња, 
рад них на ви ка и ве шти на по треб них за оба вља ње по сло ва и са мо
ста лан из вр ши лач ки рад у окви ру обра зов ног про фи ла и оспо со бља
ва ње за бр зо укљу чи ва ње у про цес кон крет не тех но ло ги је одр жа ва
ња и по прав ке апа ра та и уре ђа ја и ме ха ни за ма пре ци зне ме ха ни ке.

Задаци прак тич не на ста ве су:
– овла да ва ње тех но ло шким по ступ ци ма и ме то да ма ра ста

вља ња и са ста вља ња под скло по ва, ме ха ни за ма и еле ме на та пре ци
зне ме ха ни ке;

– оспо со бља ва ње за пра вил ну упо тре бу, при ме ну и одр жа ва
ње сред ста ва ра да, њи хо во ра ци о нал но и еко но мич но ко ри шће ње 
уз са гле да ва ње њи хо ве ма те ри јал не вред но сти и ве ка тра ја ња;

– при ме на зна ња о пра вил ном по ста вља њу ди јаг но зе ква ро ва 
и на ста лих не до ста та ка у функ ци о ни са њу апа ра та, ме ха ни за ма и 
уре ђа ја;

– сти ца ње прак тич них зна ња и уме ња у ме ре њу и кон тро ли
са њу де ло ва у про це су ра да и оства ри ва њу ква ли тет ног функ ци о
ни са ња ме ха ни за ма пре ци зне ме ха ни ке;

– сти ца ње зна ња и на ви ка за пра вил но ко ри шће ње сред ста ва 
за шти те на ра ду.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

ДРУ ГИ РАЗРЕД 
(12 ча со ва не дељ но, 444 ча са го ди шње)

1. УВОД (2) 

Упо зна ва ње уче ни ка са про гра мом, зах те ви ма рад ног под
руч ја и струч ном ли те ра ту ром за под руч је за ни ма ња: (сер ви сни) 
пре ци зни ме ха ни чар. Упо зна ва ње ра ди о ни ца – ка би не та и рад них 
ме ста. За ду жи ва ње рад ним ме стом, рад ним ала том и при бо ром. 
Рад на и тех но ло шка ди сци пли на. Упо зна ва ње ме ра и сред ста ва за
шти те на ра ду. Чи шће ње и одр жа ва ње рад ног ме ста. Пра вил ник о 
кућ ном ре ду.

2. ОЦР ТА ВА ЊЕ И ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ (12)

Упо тре ба ала та и при бо ра за оцр та ва ње и обе ле жа ва ње. Прак
тич не ве жбе ру ко ва ња при бо ром за оцр та ва ње и обе ле жа ва ње. 
При пре ма ала та, при бо ра и по вр ши не из рат ка. Уве жба ва ње по сту
па ка оцр та ва ња и обе ле жа ва ња.

3. МЕ РЕ ЊЕ И КОН ТРО ЛИ СА ЊЕ (24)

Упо тре ба ме ри ла за ме ре ње и кон тро лу. Прак тич не ве жбе ру
ко ва ња ме ри ли ма и очи та ва ње ве ли чи на.

Упо тре ба ме ри ла за ме ре ње и кон тро лу елек трич них и не 
елек трич них ве ли чи на елек трич ним пу тем. Прак тич не ве жбе ру ко
ва ња ме ри ли ма и очи та ва ње ве ли чи на.



4. ТЕХ НИ КА РУЧ НЕ ИЗ РА ДЕ ЗА МЕН ЉИ ВИХ ДЕ ЛО ВА (50)

Обрада турпијањем, гребањем, глачањем и леповањем

Из бор тур пи је. Гру бо и фи но тур пи ја ње, рав них, ко сих и ци
лин дрич них по вр ши на. Упа си ва ње и ме ђу соб но при ла го ђа ва ње. 
Об ра да ли мо ва тур пи ја њем. Ме ре ње и кон тро ла.

Уве жба ва ње по сту па ка гре ба њем, ле то ва њем и по ли ра њем. 
Ала ти и при бор: руч ни и ме ха нич ки гре ба чи, пло че и ле тве за ту
ши ра ње, бо ја, па ста за ле по ва ње и по ли ра ње, мер ни и кон трол ни 
алат. Де ко ра тив но гре ба ње.

Обрада одвајањем материјала

Уве жба ва ње по сту па ка се че њем (те сте ром, ма ка за ма, се ка чем). 
Одр жа ва ње те сте ра, ма ка за и се ка ча. Ме ре ње и кон тро ли са ње.

Израда и обрада отвора и рупа

Уве жба ва ње по сту па ка из ра де и об ра де отво ра и ру па, при
пре ма обрат ка (оцр та ва ње и обе ле жа ва ње), при пре ма ала та, при бо
ра и ма ши не. Рад ње на из ра ди отво ра и ру па: бу ше ње, упу шта ње, 
про ши ри ва ње. Хла ђе ње. Руч на раз вр та ња. Ме ре ње и кон тро ла.

Израда навоја

Уве жба ва ње по сту па ка из ра де на во ја, при пре ма отво ра за 
уре зи ва ње на во ја. По сту пак руч ног уре зи ва ња на во ја на ра зним 
вр ста ма ма те ри ја ла. Под ма зи ва ње. Ва ђе ње по ло мље них уре зни ка. 
При пре ма ста бла за на ре зи ва ње на во ја. На ре зи ва ње на во ја. Кон
тро ла ис прав но сти на ре за ног на во ја.

Спајање материјала

Уве жба ва ње по сту па ка спа ја ња ма те ри ја ла по мо ћу раз дво ји
вих и не раз дво ји вих ве за (виј ци ма, кли но ви ма и за ки ва њем). Ала
ти, по ступ ци ра да, мо мент ни кључ, ре до след при те за ња виј ча них 
ве за и др.

Спајање меким и тврдим лемљењем (припрема, чишћење,
поступак загревања лемила и наношење лема и др.)

Спа ја ње елек тро от пор ним и га сним за ва ри ва њем (опре ма и 
при бор, при пре ма ли мо ва за за ва ри ва ње, по сту пак за ва ри ва ња). 
На ва ри ва ње по ха ба них де ло ва. Об ра да за ва ра руч ном бру си ли цом.

Кон тро ла. Ме ре за шти те.

Обрада на алатним машинама

Рад на крат ко ход ној рен ди саљ ки. По сту пак ру ко ва ња. Об ра да 
рав них и ко сих по вр ши на. При бор и алат. Кон тро ла.

Рад на уни вер зал ном стру гу, гло да ли ци и бру си ли ци. По ступ
ци ру ко ва ња. Из ра да јед но став ни јих из ра да ка. Ме ре за шти те. Кон
тро ла.

Оштрење алата

Оштре ње за ту пље них ала та. Из бор то ци ла за ви сно од ала та ко
ји се под о штра ва. По рав на ва ње то ци ла. Руч но оштре ње ала та и при
бо ра за обе ле жа ва ње и оцр та ва ње, се ка ча, спи рал них бур ги ја, гре
ба ча, стру гар ских но же ва и др. Ме ре ње и кон тро ла оштре них ала та.

5. РА СТА ВЉА ЊЕ И СА СТА ВЉА ЊЕ (100)

Уве жба ва ње по сту па ка при ра ста вља њу и са ста вља њу ка рак
те ри стич них скло по ва, под скло по ва и де ло ва ме ха ни за ма, апа ра та 
и уре ђа ја пре ци зне ме ха ни ке.

Тех но ло шки по сту пак ра ста вља ња и са ста вља ња. Одва ја ње 
уре ђа ја од енер гет ских ка бло ва, ис пу шта ње уља, ра ста вља ње на 
под скло по ве, скло по ве и де ло ве. Обе ле жа ва ње, чи шће ње и пра ње. 
Ви зу ел на и ди мен зи о нал на кон тро ла. Кла си фи ка ци ја: ис прав ни и 
не ис прав ни де ло ви. Кон тро ла ис прав но сти и оште ће ња, мо гу ће 
оправ ке и др. Са ста вља ње у скло по ве, под скло по ве и це ли не пре
ма ше ми скла па ња. Ис пи ти ва ње, кон тро ла и до те ри ва ње.

Ру ко ва ње од го ва ра ју ћим ала ти ма при ра ста вља њу, по прав ци, 
са ста вља њу и ис пи ти ва њу. Функ ци о нал на ше ма одр жа ва ња из ка
та ло га про из во да.

6. ОДР ЖА ВА ЊЕ ХИ ДРА У ЛИЧ КИХ И ПНЕ У МАТ СКИХ  
ЕЛЕ МЕ НА ТА (100)

Зах те ви одр жа ва ња еле ме на та за пре нос сна ге (енер ги је), за ре
гу ла ци ју бр зи не кре та ња, про то ка, при ти ска и аку му ла ци ју енер ги је.

Ис пи ти ва ње еле ме на та, скло по ва, апа ра та и уре ђа ја на ис
прав ност и тех нич ко ста ње ХПЕ. Утвр ђи ва ње не ис прав но сти 
ис пи ти ва њем апа ра ти ма. Утвр ђи ва ње не ис прав но сти по ступ ним 
пу тем: рас кла па ње, чи шће ње, пра ње, утвр ђи ва ње узро ка не ис
прав но сти. От кла ња ње узро ка не ис прав но сти: ин тер вен ци јом, за
ме ном де ло ва, по де ша ва њем и др. Скла па ње скло по ва и це ли на. 
Ис пи ти ва ње, ре гла жа – по де ша ва ње, кон тро ла и до те ри ва ње.

7. ДЕ ШИ ФРО ВА ЊЕ КОМ ПО НЕН ТИ ЕЛЕК ТРО НИ КЕ (12)

Ве жбе и уве жба ва ње по сту па ка де ши фро ва ња вред но сти и 
от по ра кон ден за то ра, ко ри шће ње ка та ло га про из во ђа ча тран зи сто
ра и ин те грал них ко ла, из на ла же ње од го ва ра ју ћих или екви ва лент
них тран зи сто ра и ин те грал них ко ла из та бли ца.

Ве жбе и уве жба ва ња де ши фро ва ња под нож ја тран зи сто ра и 
ин те грал них ко ла и дру ге рад ње.

8. МЕ РЕ ЊЕ ЕЛЕК ТРИЧ НИХ И НЕ ЕЛЕК ТРИЧ НИХ  
ВЕ ЛИ ЧИ НА (94)

Ве жбе и уве жба ва ња ме ре ња елек трич них ве ли чи на упо тре
бом стан дард них мер них ин стру ме на та са крат ким ка ле мом: гал ва
но ме тар, волт ме тар, ам пер ме тар, уни вер зал ни мер ни ин стру мен ти.

Ве жбе ме то да ме ре ња ин дук тив но сти и ка па ци те та. Ве жбе 
ме ре ња мер ним мо сто ви ма.

Ве жбе ме то да ме ре ња фре квен ци је, осци ла то ром и др.
Одр жа ва ње и по прав ке, ба жда ре ње и кон тро ла.
Ве жбе и уве жба ва ња ме ре ња не елек трич них ве ли чи на упо

тре бом стан дар них мер них не елек трич них ин стру ме на та (ме ре ње 
тем пе ра ту ре, ни воа теч но сти, при ти ска, про то ка, бро ја обр та ја, ма
се, вла жно сти и то плот ног про ти ца ња).

Одр жа ва ње и по прав ке, ба жда ре ње и кон тро ла.

9. ДИ ГИ ТАЛ НА ЕЛЕК ТРО НИ КА И МИ КРО ПРО ЦЕ СО РИ (50)

Ве жбе и уве жба ва ње на са вла да ва њу по треб них зна ња и ве
шти на из ди ги тал не елек тро ни ке и ми кро про це со ра.

Ло гич ка ко ла: кон тро ла ис прав но сти (ди јаг но за ква ра и ње го
во от кла ња ње, кон тро ла ис прав но сти).

Ми кро про це со ри: кон тро ла ис прав но сти (ди јаг но за ква ра и 
ње го во от кла ња ње, кон тро ла ис прав но сти).

Ин тер фејс: кон тро ла ис прав но сти (ди јаг но за ква ра и ње го во 
от кла ња ње, кон тро ла ис прав но сти).

По ступ ци упра вља ња SТЕР мо то ри ма, та ста ту ром, штам па
чи ма.

Из вр шни ор га ни и ана лог ноди ги тал ни и ди ги тал ноана лог
ни пре тва ра чи: кон тро ла ис прав но сти (ди јаг но за ква ра и ње го во 
от кла ња ње, кон тро ла ис прав но сти).

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(14 ча со ва не дељ но, 448 ча со ва го ди шње + 60 ча со ва у бло ку)

1. МА ШИ НЕ ЗА ШИ ВЕ ЊЕ (57)

Ве жбе и уве жба ва ње по сту па ка одр жа ва ња и по прав ки ма ши
на за ши ве ње. Ис пи ти ва ње и утвр ђи ва ње не ис прав но сти. Рас кла
па ње, обе ле жа ва ње, чи шће ње, пра ње. Ви зу ел на и ди мен зи о нал на 
кон тро ла и одва ја ње на ис прав не и не ис прав не де ло ве. Утвр ђи ва
ње узро ка не ис прав но сти. Рад ње на от кла ња њу не ис прав но сти 
(по де ша ва ње, за ме на не ис прав ног де ла или ме ха ни зма). Скла па ње, 
под ма зи ва ње, кон тро ла и по де ша ва ње на зах те ве функ ци о нал но
сти. Ру ко ва ње по треб ним ала ти ма и при бо ром у по ступ ку одр жа
ва ња и по прав ки ма ши не.



2. ПИ СА ЋЕ МА ШИ НЕ (63)

Ве жбе и уве жба ва ња по сту па ка одр жа ва ња и по прав ки ма ши
на за пи са ње. Ис пи ти ва ње и утвр ђи ва ње не ис прав но сти. Рас кла
па ње, обе ле жа ва ње, чи шће ње, пра ње. Ви зу ел на и ди мен зи о нал на 
кон тро ла и одва ја ње на ис прав не и не ис прав не де ло ве. Утвр ђи
ва ње узро ка не ис прав но сти. Рад ње на от кла ња њу не ис прав но сти 
(по де ша ва ње, за ме на не ис прав ног де ла или ме ха ни зма). Скла па
ње, под ма зи ва ње, кон тро ла и по де ша ва ње на зах те ве функ ци о нал
но сти. Ру ко ва ње по треб ним ала ти ма и при бо ром у по ступ ку одр
жа ва ња и по прав ки ма ши не.

3. РА ЧУН СКЕ МА ШИ НЕ (70)

Ве жбе и уве жба ва ња по сту па ка одр жа ва ња и по прав ки ра чун
ских ма ши на. Ис пи ти ва ње и утвр ђи ва ње не ис прав но сти. Рас кла
па ње, обе ле жа ва ње, чи шће ње, пра ње. Ви зу ел на и ди мен зи о нал на 
кон тро ла и одва ја ње не ис прав не и не ис прав не де ло ве. Утвр ђи ва ње 
узро ка не ис прав но сти. Рад ње на от кла ња њу не ис прав но сти (по де
ша ва ње, за ме на не ис прав них де ло ва или ме ха ни зма). Скла па ње, 
под ма зи ва ње, кон тро ла и по де ша ва ње на зах те ве функ ци о нал но
сти. Ру ко ва ње по треб ним ала ти ма и при бо ром у по ступ ку одр жа
ва ња и по прав ки ма ши не.

4. РЕ ГИ СТАР КА СЕ (42)

Ве жбе и уве жба ва ња по сту па ка одр жа ва ња и по прав ки ре ги
стар ка се. Ис пи ти ва ње и утвр ђи ва ње не ис прав но сти. Рас кла па ње, 
обе ле жа ва ње, чи шће ње и пра ње. Ви зу ел на и ди мен зи о нал на кон
тро ла и одва ја ње на ис прав не и не ис прав не де ло ве. Утвр ђи ва ње 
узро ка не ис прав но сти. Рад ње на от кла ња њу не ис прав но сти (по
де ша ва ње, за ме на не ис прав ног де ла или ме ха ни зма). Скла па ње, 
под ма зи ва ње, кон тро ла и по де ша ва ње на зах те ве функ ци о нал но
сти. Ру ко ва ње по треб ним ала ти ма и при бо ром у по ступ ку одр жа
ва ња и по прав ки ре ги стар ка се.

5. ФО ТО КО ПИР НИ АПА РА ТИ (49)

Ве жбе и уве жба ва ња по сту па ка одр жа ва ња и по прав ки фо
то ко пир них апа ра та. Ис пи ти ва ње и утвр ђи ва ње не ис прав но сти. 
Рас кла па ње, обе ле жа ва ње, чи шће ње и пра ње. Ви зу ел на и ди мен
зи о нал на кон тро ла и одва ја ње на не ис прав не и ис прав не де ло ве. 
Утвр ђи ва ње узро ка не ис прав но сти. Рад ње на от кла ња њу не ис
прав но сти (по де ша ва ње, за ме на не ис прав ног де ла или ме ха ни зма). 
Скла па ње, под ма зи ва ње, кон тро ла и по де ша ва ње на зах те ве функ
ци о нал но сти. Ру ко ва ње по треб ним ала ти ма и при бо ром у по ступ
ку одр жа ва ња и по прав ки фо то ко пир них апа ра та.

6. БРО ЈА ЧИ НОВ ЦА (27)

Ве жбе и уве жба ва ња по сту па ка одр жа ва ња и по прав ки бро ја
ча нов ца. Ис пи ти ва ње и утвр ђи ва ње не ис прав но сти. Рас кла па ње, 
обе ле жа ва ње, чи шће ње и пра ње. Ви зу ел на и ди мен зи о нал на кон
тро ла и одва ја ње на ис прав не и не ис прав не де ло ве. Утвр ђи ва ње 
узро ка не ис прав но сти. Рад ње на от кла ња њу не ис прав но сти (по де
ша ва ње, за ме на не ис прав ног де ла или ме ха ни зма). Скла па ње, под
ма зи ва ње, кон тро ла и по де ша ва ње на зах те ве функ ци о нал но сти. 
Ру ко ва ње по треб ним ала ти ма и при бо ром у по ступ ку одр жа ва ња 
и по прав ки ма ши не.

7. ВА ГЕ (42)

Ве жбе и уве жба ва ње по сту па ка одр жа ва ња и по прав ки пре
ци зних, ана ли тич ких и елек тро ме ха нич ких ва га. Ис пи ти ва ње и 
утвр ђи ва ње не ис прав но сти. Рас кла па ње, обе ле жа ва ње, чи шће ње и 
пра ње. Ви зу ел на и ди мен зи о нал на кон тро ла и одва ја ње на ис прав
не и не ис прав не де ло ве. Утвр ђи ва ње узро ка не ис прав но сти. Рад ње 
на от кла ња њу не ис прав но сти (по де ша ва ње, за ме на не ис прав ног 
де ла или ме ха ни зма). Скла па ње, под ма зи ва ње, кон тро ла и по де ша
ва ње на зах те ве функ ци о нал но сти. Ру ко ва ње по треб ним ала ти ма и 
при бо ром у по ступ ку одр жа ва ња и по прав ки пре ци зне, ана ли тич ке 
и елек тро ме ха нич ке ва ге.

8. УРЕ ЂА ЈИ БЕ ЛЕ ТЕХ НИ КЕ (98)

Ве жбе и уве жба ва ња по сту па ка одр жа ва ња и по прав ки на 
уре ђа ји ма бе ле тех ни ке: веш ма ши не, елек тро пе ћи, пећ ни це, мик
се ри и сл. Ис пи ти ва ње и утвр ђи ва ње не ис прав но сти. Рас кла па ње, 
обе ле жа ва ње, чи шће ње, пра ње. Ви зу ел на и ди мен зи о нал на кон
тро ла и одва ја ње на ис прав не и не ис прав не де ло ве. Утвр ђи ва ње 
узро ка не ис прав но сти. Рад ње на от кла ња њу не ис прав но сти (по де
ша ва ње, за ме на не ис прав ног де ла или ме ха ни зма). Скла па ње, под
ма зи ва ње, кон тро ла и по де ша ва ње на зах те ве функ ци о нал но сти. 
Ру ко ва ње по треб ним ала ти ма и при бо ром у по ступ ку одр жа ва ња и 
по прав ки веш ма ши не, елек тро пе ћи, пећ ни це, мик се ра и сл.

Образовни профил: ЧА СОВ НИ ЧАР

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та тех но ло ги ја обра зов ног про фи ла је 
сти ца ње струч ноте о риј ских зна ња по треб них за успе шно схва та
ње тех но ло шког про це са и тех но ло шких за ко ни то сти при ме њи ва
них у не по сред ном из вр ши лач ком ра ду у до ме ну обра зов ног про
фи ла – ча сов ни чар.

Тех но ло ги ја обра зов ног про фи ла је пред у слов за бо ље раз у
ме ва ње и осми шља ва ње прак тич не на ста ве и успе шни је сти ца ње 
рад не оспо со бље но сти. 

Задаци тех но ло ги је обра зов ног про фи ла су:
– сти ца ње зна ња ко ја су ве за на за из ра ду и по прав ку ме ха нич

ких са то ва, кон ста то ва ње и от кла ња ње ква ра;
– сти ца ње зна ња о ме то да ма и по ступ ци ма ра ста вља ња и са

ста вља ња свих вр ста са то ва, по прав ка по ха ба них де ло ва или за
ме на до тра ја лих де ло ва но вим. При ме на ала та, при бо ра и јед но
став ни јих ма ши на ко је се ко ри сте у оба вља њу по сло ва и рад них 
за да та ка ча сов ни ча ра;

– оспо со бља ва ње за раз у ме ва ње и са мо стал но ко ри шће ње 
тех нич ке до ку мен та ци је и струч не ли те ра ту ре за из бор оп ти мал
ног ре жи ма ра да и при ме ну стан дар да;

– сти ца ње зна ња о зна ча ју ме ре ња и кон тро ли са ња, о мер ним 
и кон трол ним ала ти ма, о по тре би пра ће ња и утвр ђи ва ња ква ли те та 
про из во да и при ме на у ча сов ни чар ству;

– схва та ње зна ча ја по ве за но сти и ме ђу за ви сно сти еле ме на
та рад ног про це са ко ји пред ста вља ју тех но ло шку рад ну це ли ну у 
одр жа ва њу и по прав ци свих вр ста ча сов ни ка.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

ДРУ ГИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но – 74 ча са го ди шње)

1. УВОД (2)

Упо зна ва ње са про гра мом ТОПа, струч ном ли те ра ту ром и 
зах те ви ма рад ног под руч ја за ни ма ња ча сов ни чар.

2. ИСТО РИЈ СКИ РАЗ ВОЈ ЧА СОВ НИ ЧАР СТВА (2)

Сун ча ни ча сов ни ци, пе шча ни ча сов ни ци, уљ ни ча сов ни ци, 
во де ни ча сов ни ци, тем по рал но вре ме, екви но ци јал но вре ме.

Изум ме ха нич ког ча сов ни ка са вре те на стом за пре ком.
Ча сов ник на из би ја ње.
Опру ге за по гон ча сов ни ка.
Из ра да пр вог џеп ног ча сов ни ка, џеп ног бу дил ни ка, пр ви ча

сов ник са ба лан сом и спи ра лом и зид ни са клат ном.
По ја ва ре пе тир ча сов ни ка.
Пр ви ча сов ни ци са ми нут ном ка заљ ком.
Бу ше ње ру би на за ле жа је ве у ча сов ни ци ма.
Ци лин дар ска за пре ка, Гра ха мо ва за пре ка, за пре ка за џеп ни 

ча сов ник.
Се кунд на ка заљ ка.
По ја ва ча сов ни ка ку ка ви це, хро но ме тар ска за пре ка, по ја ва 

ча сов ни чар ских це хо ва.
По сту пак по ла га ња мај стор ског ис пи та.



3. ВР СТЕ ЧА СОВ НИ КА И ЊИ ХО ВА ПРИ МЕ НА (4)

По де ла ча сов ни ка пре ма ка ли бру. 
Ме ха ни зми за ма ле и ве ли ке ча сов ни ке. 
По де ла ча сов ни ка пре ма по го ну (ме ха нич ки, елек тро ме ха

нич ки, елек трон ски, кварц ни).
При ме на по је ди них вр ста ча сов ни ка.

4. АЛА ТИ ЧА СОВ НИ ЧАР СКЕ РА ДИ О НИ ЦЕ (4)

Основ ни алат за рад ча сов ни ча ра, ње го ва при ме на и на чин 
упо тре бе при по прав ци и одр жа ва њу ча сов ни ка. 

Опис и прин цип ра да уре ђа ја за ис пи ти ва ње ча сов ни ка.

5. МЕ ХА НИ ЗАМ МЕ ХА НИЧ КОГ ЧА СОВ НИ КА (2)

Прин ци пи јел на ше ма уре ђа ја за ме ре ње вре ме на. 
Прин цип ра да, са став ни де ло ви, нај че шћи ква ро ви, за ме на 

де ло ва, пре гле ди, одр жа ва ње, по прав ке и кон тро ла ме ха нич ких 
сат них ме ха ни за ма.

6. УПО ЗНА ВА ЊЕ СА ДЕ ЛО ВИ МА САТ НОГ МЕ ХА НИ ЗМА (4)

Ре гу ла тор хо да тач но сти код зид ног и код џеп них и руч них 
ча сов ни ка. 

Зуп ча ни ци ме ха ни зма ко ји су спо је ни с по го ном ка заљ ки. 
Опру га ча сов ни ка за рад и зво но. На ви ја ње ча сов ни ка.

7. КЛАТ НО (2)

Де ло ви клат на. Ре гу ла ци о ни та њи рић, шип ка, те ло. 
Ре гу ла ци о на на врт ка. Ма те ри јал за из ра ду ових де ло ва. 
Ду жи на се кун дар ног клат на.

8. БА ЛАН СА (2)

Прин цип ра да ба лан се. Ма те ри јал од ко га се из ра ђу је. 
Из јед на ча ва ње ба лан са на ва ги за ис пи ти ва ње рав но те же ба

лан се.

9. ЗУП ЧА НИ ЦИ САТ НОГ МЕ ХА НИ ЗМА (2)

Раз ли ка из ме ђу зуп ча ни ка и вре тен ке. 
Ци кло ид не кри ву ље. 
Епи ци кло и да и хи по ци кло и да.

10. ЗА ПРЕ КЕ (2)

За да так за пре ке на ча сов ни ку. По де ла за пре ка. По врат не за
пре ке: вре те на ста за пре ка, ку ка ста за пре ка. За пре ка са ми ро ва њем: 
Гра ха мо ва за пре ка, ци лин дар ска за пре ка. Сло бод не за пре ке: си
дре на за пре ка, хро но ме тар ска за пре ка.

11. СПИ РА ЛА (4)

Број за во ја спи ра ле. Ма те ри јал за из ра ду спи ра ле. По ста вља
ње за ме на спи ра ле. Прин цип ра да спи ра ле ко ја је то до бра спи ра
ла. Ис пи ти ва ње спи ра ле да ли на ба лан си ле жи пот пу но во до рав но 
и да ли је цен три ра на.

12. РЕ ГУ ЛИ СА ЊЕ СА ТА У ВЕР ТИ КАЛ НОМ  
И ХО РИ ЗОН ТАЛ НОМ ПО ЛО ЖА ЈУ (4)

По ја ва не јед на ког тре ња у раз ли чи тим по ло жа ји ма. Сма ње ње 
и по ве ћа ње тре ња у вер ти кал ном и хо ри зон тал ном по ло жа ју.

13. УТИ ЦАЈ ТЕМ ПЕ РА ТУ РЕ НА РАД СА ТА (4)

Ка ко тем пе ра ту ра де лу је на клат но са та.
Ком пен за ци о на клат на.
Ин вар никл – че лик.
Ри е фле ро во клат но.
Би ме тал на ба лан са.
Би ме тал на ком пен за ци о на ба лан са.
Из ра да спи ра ле у 5 ква ли те та.

14. ДЕ МАГ НЕ ТИ ЗА ЦИ ЈА СА ТА (4)

Ути цај маг не та на ба лан су.
Про ве ра са та да ли је на маг не ти сан. По ступ ци про ве ре.
Су шти на де маг не ти за ци је. Апа ра ти за де маг не ти за ци ју са та.

15. ВР СТЕ УЉА (4)

Ми не рал на уља, жи во тињ ска уља и син те тич ка уља.
Уља у ча сов ни чар ству.
Уља за за пре ке.
Уља за руч не ча сов ни ке.
Уља за џеп не ча сов ни ке.
Уља за ба лан се.
Уља за зид не са то ве.

16. МА ТЕ РИ ЈА ЛИ У ЧА СОВ НИ ЧАР СТВУ (4)

Ма те ри ја ли за из ра ду ча сов ни ка и њи хо вих ме ха ни за ма.
Че лик, ме синг, ба кар, никл, цинк, оло во, но во сре бро, бе ло 

зла то, пла сти ка, ста кло, бе ри ли ју мо ве ле гу ре, дра го и по лу дра го 
ка ме ње и син те тич ко ка ме ње.

Зах тев на свој ства ма те ри ја ла у ча сов ни чар ству.

17. ПРО РА ЧУН БРО ЈА ЗУ БА ПО ГО НА КА ЗАЉ КИ (4)

Ми нут на цев, пре но сни зуп ча ник, пре но сна вре тен ка и сат ни 
зуп ча ник.

Кон тро ла ис прав но сти про ра чу на по го на ка заљ ки. 
Из ра чу на ва ње бро ја зу ба сат ног зуп ча ни ка. 
Из ра чу на ва ње бро ја зу ба пре но сног зуп ча ни ка. 
Из ра чу на ва ње бро ја зу ба пре но сног точ ка вре тен ке.

18. ПРО РА ЧУН БРО ЈА ЗУ БА МЕ ХА НИ ЗМА СА ТА (4)

Из ра чу на ва ње бро ја зу ба се кун де вре тен ке. 
Из ра чу на ва ње бро ја зу ба ми нут ног зуп ча ни ка. 
Из ра чу на ва ње бро ја зу ба по моћ ног зуп ча ни ка. 
Из ра чу на ва ње бро ја зу ба спој не вре тен ке. 
Из ра чу на ва ње бро ја њи ха ја у ми ну ти код са то ва с не пра вил

ним бро јем њи ха ја.

19. СА ТО ВИ С МЕ ХА НИ ЗМОМ ЗА ИЗ БИ ЈА ЊЕ (4)

Две гру пе ових са то ва:
1) ме ха ни зми ко ји има ју зуп ча ник с пло чом за пор ни цом,
2) ме ха ни зми са зуп ча ни цом (ме ха ни зам с гра бу љи ца ма).
Прин цип ра да ових ме ха ни за ма.
Ме ха ни зми ко ји из би ја ју сва ки сат, сва ких по ла са та. 
Ускла ђи ва ње тач но сти са та и из би ја ња са та.

20. СА ТО ВИ С АУТО МАТ СКИМ НА ВИ ЈА ЊЕМ (4)

По де ла са то ва с ауто мат ским на ви ја њем у три гру пе:
1) ауто ма ти чи ји ро тор има огра ни че но кре та ње,
2) ауто ма ти чи ји се ро тор мо же окре та ти без огра ни че ња.
Две ва ри јан те:
а) на ви ја ње у јед ном сме ру,
б) ро тор на ви ја у оба сме ра крeтања.
Си стем ауто мат ског на ви ја ња с пре кре таљ ком.
Си стем ауто мат ског на ви ја ња с кли зноза пор ним зуп ча ни ци

ма. Си стем ауто мат ског на ви ја ња с ро тор ним екс цен тром. 
Не у тра ли за ци ја ро то ра.

21. СА ТО ВИ С ДА ТУ МОМ (4)

По сту пак ра да са та с да ту мом. Сат ни зуп ча ник се окре не два 
пу та да би се за хват ни зуп ча ник окре нуо је дан пут. Сат ном зуп
ча ни ку је за је дан окрет по треб но 12 са ти, а за хват ник зуп ча ни ка 
окре ну ће се за 24 са та је дан пут.

Ме ња ње окре та да тум ског ме ха ни зма.
Под ма зи ва ње да тум ског ме ха ни зма.



22. СА ТО ВИ С КА ЛЕН ДА РОМ (4)

По ка зи ва ње да ту ма, не де ља, ме се ца и ме се че ве ме не. Очи та
ва ње ка лен да ра по мо ћу ка заљ ки и број ча ни ка. Очи та ва ње ка лен
да ра по мо ћу да тум ских пр сте но ва и пло ча.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но – 96 ча со ва го ди шње)

1. ВО ДО НЕ ПРО ПУ СНИ СА ТО ВИ (3)

Ку ћи ште во до не про пу сног са та, ста кло, на вој на кру на и до њи 
по кло пац.

Нео р ган ско ста кло, плек си ста кло, ар ми ра но ста кло. 
За тва ра ње во до не про пу сних са то ва у де хи дри ра ној про сто ри ји. 
Сма ње ње вла жно сти ва зду ха у са ту.

2. ХРО НО ГРА ФИ И ШТО ПЕ РИ ЦЕ (3)

Укљу чи ва ње хро но гра фа, ње гов рад и ис кљу чи ва ње. 
Што пе ри ца и рад ме ха ни зма за ме ре ње тра ја ња од ре ђе ног 

вре мен ског пе ри о да.
Упо тре ба хро но гра фа. 
Упо тре ба што пе ри це. 
Упо тре ба да љи но ме ра. 
Де ло ви хро но гра фа. 
Де ло ви што пе ри це.

3. РЕ ДО СЛЕД РА ДА ПРИ ПО ПРАВ ЦИ СА ТА (12)

Кон тро ла и оштре ње од врт ки.
При ра ста вља њу са та ко ји по пра вља мо про на ћи све гре шке 

ко је тре ба от кло ни ти.
За ме на кру не ако је то по треб но.
Про ве ри ти ис прав ност ста кла и одво је ност ка заљ ки.
На вој ну осо ви ну ста ви ти у по ло жај до те ри ва ња ка заљ ки.
Ва ђе ње ме ха ни зма и об ја сни ти по сту пак вра ћа ња на вој не 

осо ви не.
Ис пи ти ва ње ба лан се.
Ски да ње ка заљ ки.
Ва ђе ње мо сти ћа с ба лан сом.
От пу шта ње по гон ске опру ге.
Ва ђе ње буб њи ћа.
Отва ра ње буб њи ћа.
Пот пу но ра ста вља ње са та.
От кло ни ти све гре шке ко је су от кри ве не.
Очи сти ти де ло ве са та у уре ђа ју за чи шће ње.
Сла га ње са та.
Под ма зи ва ње.

4. ЗА О СТА ЈА ЊЕ СА ТА (6)

Осо ви на ко тве мо ра ме ђу ле жа је ви ма ста ја ти вер ти кал но у 
од но су на пла ти ну.

Ко тва мо ра би ти пот пу но сло бод на с ми ни мал ним ви син ским 
и боч ним пра зним про сто ром.

Не сме ниг де би ти тре ња у ме ха ни зму са та. ,
Вр шци и урез ви ли це мо ра би ти до бро по ли ран.
Ко тва и ле жа је ви ко тве мо ра ју би ти пот пу но чи сти.
Ле жа је ви ко тве се не сме ју под ма зи ва ти.

5. СА ВРЕ МЕ НИ НА ЧИН РА ДА (6)

Ви бро звуч ни и ул тра звуч ни уре ђа ји (ма ши не). Скра ће ни по
сту пак чи шће ња по мо ћу ових уре ђа ја.

Па тент на ски даљ ка ка заљ ки и па тент на ма за ли ца. Гу ма за ча
сов ни ча ре и ње на при ме на. Апа рат за де маг не ти за ци ју.

6. ХРО НО КОМ ПА РА ТОР (3)

Про ве ра тач но сти руч ног и џеп ног ча сов ни ка у три по ло жа ја.
Про ве ра са та ка да је пот пу но на ви јен, на кон 12 са ти ра да и 

по сле ра да од 24 са та.

Озна ка на хар ти ји.
Ка да је цр та па ра лел на са ру бом ди ја грам ског па пи ра.
Ди ја грам ска цр та наг ну та ле во наг ну та де сно.

7. УДРУ ЖЕ ЊЕ ШВАЈ ЦАР СКИХ ФА БРИ КА (ЕВОСН) (3)

Про из вод ња ча сов ни ка без број ча ни ка и ку ћи шта. 
Са то ви ко ји ни су пот пу но до вр ше ни. 
Ме ђу на род ни бро је ви са став ног де ла са та. 
Ку по ви на де ло ва по ка та ло шком бро ју.

8. ЕЛЕК ТРО МЕ ХА НИЧ КИ ЧА СОВ НИ ЦИ (15)

Син хро ни ча сов ни ци са јед ном по лу гом и ви ше пол ним ро то ром.
Са то ви са син хро ним за ле том. 
Са то ви са елек трич ним на ви ја чем. 
Ше ма ча сов ни ка Ve i mar – елек трик.
Ше ма ча сов ни ка Ki en cle – Ma uz he – елек тро ник.
Прин цип ра да, са став ни де ло ви, нај че шћи ква ро ви, за ме не 

де ло ва, одр жа ва ње, по прав ке и кон тро ла функ ци о нал но сти елек
тро ме ха нич ких ча сов ни ка.

9. ЕЛЕК ТРО МАГ НЕТ СКИ И ЕЛЕК ТРО ДИ НА МИЧ КИ  
ЧА СОВ НИ ЦИ (9)

Елек тро маг нет ски ча сов ник: не по мич на за вој ни ца и по мич на 
ко тва од ме ког че ли ка.

Елек тро ди на мич ки ча сов ник: по мич ни маг нет и не по мич на 
за вој ни ца или не по ми чан маг нет и по мич на за вој ни ца.

Прин цип функ ци о ни са ња, са став ни де ло ви, нај че шћи ква ро
ви, одр жа ва ње, по прав ке и кон тро ла ча сов ни ка.

10. ЕЛЕК ТРОН СКИ ЧА СОВ НИ ЦИ (15)

Елек трон ски ча сов ни ци I, II, III и IV ге не ра ци је.
Основ ни еле мен ти: из бор енер ги је, им пулс ни ор ган, осци лу

ју ћи ор ган и по ка зи вач вре ме на, фре квен ци ја.
Функ ци о нал на ше ма ча сов ни ка и ана ли за основ них узро ка 

за сто ја.
На чин мон та же и одр жа ва ње.
Прин цип ра да са ме ха ни змом цвик са то ва и пар кинг са то ва.
Са став ни де ло ви, нај че шћи ква ро ви, одр жа ва ње, по прав ке и 

кон тро ла ис прав но сти ди ги тал них кварц них ча сов ни ка.

11. КВАРЦ НИ ЧА СОВ НИ ЦИ СА АНА ЛОГ НИМ  
ПО КА ЗИ ВА ЊЕМ (15)

Вр сте и ти по ви.
Ана ли за де ло ва ко ји има ју ка рак те ри сти ку про ме не маг нет

ног то ка: по лу про вод нич ка ди о да, тран зи стор и кон ден за тор, от
пор ник, за вој ни ца, ин те грал ни склоп.

Ана ли за основ них узро ка за сто ја уз функ ци о нал ну ше му.
Са став ни де ло ви, нај че шћи ква ро ви, одр жа ва ње, по прав ке и 

кон тро ла ис прав но сти кварц них ча сов ни ка са ана лог ним по ка зи
ва њем.

12. АСТРО НОМ СКИ ЧА СОВ НИ ЦИ (6)

Амо ни јак – сат, це зи јум – сат, ру би ди јум – сат, та ли јум – сат, 
во до ник – сат.

Прин ци пи ра да, еле мен ти и на чин функ ци о ни са ња, функ ци
о нал на ше ма.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ прак тич не на ста ве је сти ца ње зна ња, рад них ве шти на и 
на ви ка по треб них за оба вља ње по сло ва и са мо ста лан из вр ши лач ки 
рад у окви ру обра зов ног про фи ла ча сов ни чар и оспо со бља ва ње за 
бр зо укљу чи ва ње у про цес кон крет не тех но ло ги је одр жа ва ња ча
сов ни ка свих вр ста (ме ха нич ки, зид ни, ауто мат ски, са ка лен да ром).



Задаци овог пред ме та су:
– на у чи ти основ не опе ра ци је ко је се при ме њу ју при из ра ди и 

по прав ци ча сов ни ка. За ме на спи ра ле, ба лан се, пла ти на, зуп ча ни ка, 
опру ге, итд.;

– оспо со би ти се за пра вил ну при ме ну и чу ва ње ала та, ин стру
ме на та, ма ши на и апа ра та ко ји се ко ри сте у овом под руч ју ра да;

– раз ви ти осе ћај и на ви ке за тач ност, уред ност, па жљи во ру
ко ва ње ин стру мен ти ма и ма те ри ја лом, те од го во ран и са ве стан од
нос пре ма ра ду;

– оспо со би ти се за успе шно по пра вља ње ча сов ни ка, ње го во 
одр жа ва ње, за ме ну де ло ва, под ма зи ва ње, до те ри ва ње тач но сти;

– раз ви ти сми сао за естет ско об ли ко ва ње, уре ђе ње рад ног ме
ста, ра ди о ни це, про дав ни це, из ло га про дав ни це, од но сно ча сов ни
чар ске ра ди о ни це;

– усва ја ти на ви ке за кул тур но оп хо ђе ње са куп ци ма и оста
лим љу ди ма у сер ви су, пред у зе ћу или ра ди о ни ци, од но сно у сва ко
днев ном жи во ту;

– раз ви ја ње сми сла за пру жа ње струч ног и не на ме тљи вог са
ве та куп ци ма при по ступ ку по прав ке или при ку по ви ни ча сов ни ка;

– би ти оспо со бљен за ру ко ва ње и ис пи ти ва ње ис прав но сти и 
от кла ња ње сит них ква ро ва и пру жа ње де таљ не ин фор ма ци је куп
ци ма о на ме ни и свој стви ма од ре ђе них вр ста ча сов ни ка;

– би ти оспо со бљен и на вик нут на при ме ну тех нич ких по сту
па ка за шти те на ра ду;

– раз ви ја ти на ви ку пра ће ња но ви те та у под руч ју ча сов ни чар
ства и ис ти ца ти по тре бу стал ног уса вр ша ва ња у стру ци.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

ДРУ ГИ РАЗРЕД 
(12 ча со ва не дељ но – 444 ча са го ди шње)

1. АЛА ТИ ЧА СОВ НИ ЧАР СКЕ РА ДИ О НИ ЦЕ (10)

Основ ни алат за рад ча сов ни ча ра, ње го ва при ме на и на чин 
упо тре бе при по прав ци и одр жа ва њу ча сов ни ка.

2. РАС КЛА ПА ЊЕ И СКЛА ПА ЊЕ ЧА СОВ НИ КА  
СА МЕ ХА НИЧ КИМ МЕ ХА НИ ЗМОМ (36)

Ве жба ње рас кла па ња и скла па ња ме ха нич ког ча сов ни ка.
Из бор ча сов ни чар ског ала та за овај рад и ру ко ва ње њи ме.
Прак тич но упо зна ва ње де ло ва сат них ме ха ни за ма и њи хо ва 

функ ци о нал на по ве за ност.
По сту пак за ме не де ло ва ко ји су из ло же ни нај че шћим оште

ће њи ма.

3. РЕ ГУ ЛА ТОР ХО ДА ТАЧ НО СТИ (24)

Упо зна ва ње са ре гу ла то ром хо да тач но сти код зид ног, џеп ног 
и руч ног ча сов ни ка.

Ве жбе за по прав ку ре гу ла то ра хо да тач но сти. 
Упо тре ба по треб ног ала та за овај рад.

4. КЛАТ НО (24)

Упо зна ва ње са прин ци пом ра да клат на. Кон ста то ва ње не ис
прав но сти клат на. По прав ка ква ра на клат ну.

5. БА ЛАН СА (24)

По сту пак рас кла па ња са та и до ла зак до ба лан се. Кон ста то ва
ње ква ра на ба лан си.

6. ЗУП ЧА НИ ЦИ САТ НОГ МЕ ХА НИ ЗМА (36)

Упо зна ва ње са си сте мом ра да зуп ча ни ка. Упо зна ва ње са зуп
ча ни ком и вре те ни цом. Про ве ра ис прав но сти зуп ча ни ка и вре те ни
це. За ме на по ха ба них зуп ча ни ка сат ног ме ха ни зма.

7. ЗА ПРЕ КЕ (36)

Упо зна ва ње са функ ци јом за пре ке.
По прав ка вре те на стих, ку ка стих, Гра ха мо ве, ци лин дар ске, 

си дре не и хро мо ме тар ске за пре ке.

8. СПИ РА ЛА (36)

Кон ста то ва ње ис прав но сти спи ра ле.
Ва ђе ње спи ра ле.
От кла ња ње не ис прав но сти, за ме на до тра ја ле спи ра ле.
Цен три ра ње спи ра ле.

9. РЕ ГУ ЛИ СА ЊЕ ХО ДА СА ТА У ВЕР ТИ КАЛ НОМ  
И ХО РИ ЗОН ТАЛ НОМ ПО ЛО ЖА ЈУ (24)

От кла ња ње тре ња у раз ли чи тим по ло жа ји ма код са та. Про ве
ра ра да са та у вер ти кал ном и хо ри зон тал ном по ло жа ју.

10. УТИ ЦАЈ ТЕМ ПЕ РА ТУ РЕ НА РАД ЗИД НОГ  
И МЕ ХА НИЧ КОГ СА ТА (24)

От кла ња ње ква ра на клат ну зид ног са та. От кла ња ње ква ра на 
ба лан си са та. До те ри ва ње тач но сти ра да са та.

11. ДЕ МАГ НЕ ТИ ЗА ЦИ ЈА СА ТА (24)

По сту пак про ве ре да ли је сат на маг не ти сан.
От кла ња ње маг не та у са ту по мо ћу апа ра та за де маг не ти за ци ју.

12. ВР СТЕ УЉА (24)

Упо зна ва ње са жи во тињ ским, ми не рал ним и син те тич ким 
уљи ма.

Бро је ви уља и где се ко је уље упо тре бља ва.

13. СА ТО ВИ СА МЕ ХА НИ ЗМОМ ЗА ИЗ БИ ЈА ЊЕ (30)

Упо зна ва ње са ме ха ни змом ко ји има зуп ча ник са пло чом за
пор ни цом.

Упо зна ва ње са ме ха ни змом ко ји има зуп ча ни цу (ме ха ни зам 
са гра бу љи цом).

Кон ста то ва ње не ис прав но сти ра да овог ме ха ни зма.
Де мон та жа.
От кла ња ње ква ра.
Чи шће ње.
Под ма зи ва ње.
Про ве ра тач но сти ра да.

14. СА ТО ВИ С АУТО МАТ СКИМ НА ВИ ЈА ЊЕМ (30)

Рас кла па ње са та с ауто мат ским на ви ја њем. 
Кон ста то ва ње не ис прав но сти ра да. 
От кла ња ње не ис прав но сти по прав ком или за ме ном де ла. 
Чи шће ње ме ха ни зма, под ма зи ва ње и до те ри ва ње тач но сти.

15. СА ТО ВИ СА ДА ТУ МОМ (30)

Упо зна ва ње са са том. 
По сту пак ра да овог са та. 
На чин ме ња ња да ту ма код са та. 
От кла ња ње не пра вил но сти. 
Про ве ра ис прав но сти.

16. СА ТО ВИ СА КА ЛЕН ДА РОМ (32)

Упо зна ва ње са ме ха ни змом овог са та. 
Кон ста то ва ње не пра вил но сти ра да ка лен да ра са та. 
От кла ња ње не пра вил но сти. Про ве ра ис прав но сти.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(14 ча со ва не дељ но, 448 ча со ва го ди шње и 60 ча со ва у бло ку)

1. РАС КЛА ПА ЊЕ ВО ДО НЕ ПРО ПУ СНОГ ЧА СОВ НИ КА (21)

Про ве ра ис прав но сти ста кла, кљу ча, по клоп ца.
От кла ња ње не ис прав них де ло ва.
За тва ра ње во до не про пу сног ча сов ни ка.
По сту пак сма ње ња вла жно сти ва зду ха у ча сов ни ку.



2. ХРО НО ГРА ФИ И ШТО ПЕ РИ ЦЕ (28)

Про ве ра ис прав но сти ра да хро но гра фа и што пе ри це.
Де мон та жа.
Кон ста то ва ње ква ра.
За ме на до тра ја лих и по ха ба них де ло ва.
Чи шће ње.
Под ма зи ва ње.
Про ве ра ис прав но сти ра да.

3. РЕ ДО СЛЕД РА ДА ПРИ ПО ПРАВ ЦИ ЧА СОВ НИ КА (28)

Про ве ра ис прав но сти од врт ки. По по тре би их из о штри ти. 
При ра ста вља њу са та ко ји се по пра вља про на ћи све гре шке ко је 
тре ба от кло ни ти. Ако је кру на кљу ча ис тро ше на, бо ље је за ме ни ти 
не го пра ви ти зу бе тур пи јом.

Про ве ри ти ис прав ност ста кла и раз мак ка заљ ки.
На вој ну осо ви ну ста ви ти у по ло жај до те ри ва ња ка заљ ки.
Ва ди ти ме ха ни зам и вра ти ти на вој ну осо ви ну.
Ис пи та ти ис прав ност ба лан се.
Ски да ти ка заљ ке.
Ва ђе ње мо сти ћа с ба лан сом.
От пу шта ње по гон ске опру ге.
Ва ђе ње буб њи ћа. Отва ра ње буб њи ћа.
Пот пу но ра ста вља ње са та.
От кло ни ти све гре шке ко је су от кри ве не.
Очи сти ти све де ло ве са та у уре ђа ју за чи шће ње.
Сла га ње са та.
Под ма зи ва ње.

4. ЗА О СТА ЈА ЊЕ ЧА СОВ НИ КА (21)

Про ве ри ти раз лог за о ста ја ња ча сов ни ка. От кло ни ти квар раз лог.
Про ве ри ти ис прав ност ра да ча сов ни ка.

5. СА ВРЕ МЕ НИ НА ЧИН РА ДА (28)

Ра ста вље ни ча сов ник ста ви ти у ви бра звуч ни и ул тра звуч ни 
уре ђај.

Скра ће ним по ступ ком чи сти ти ча сов ни ке.
Ко ри сти ти па тент ну ски даљ ку ка заљ ки и па тент ну ма за ли цу.
Ко ри шће ње гу ме за ча сов ни ча ре.
Упо тре ба апа ра та за де маг не ти за ци ју ча сов ни ка.

6. ХРО НО КОМ ПА РА ТОР (21)

Про ве ра тач но сти ра да на хро но ком па ра то ру. Про ве ру из вр
ши ти ка да је ме ха ни зам пот пу но на ви јен, на кон 12 са ти ра да и по
сле ра да од 24 са та. Озна ка на хар ти ји.

7. УДРУ ЖЕ ЊЕ ШВАЈ ЦАР СКИХ ФА БРИ КА  
ЕВАUСНS (ЕВОСН) (14)

Ку по ви на де ло ва по ка та ло шком бро ју. На руџ би на де ло ва по 
ка та ло шком бро ју. Уград ња до тра ја лих де ло ва по ка та ло шком бро ју.

8. ОДР ЖА ВА ЊЕ И ПО ПРАВ КА ЕЛЕК ТРО МЕ ХА НИЧ КИХ  
ЧА СОВ НИ КА (63)

Ис пи ти ва ње и по прав ка елек тро ме ха нич ких ча сов ни ка ра ди утвр
ђи ва ња ис прав но сти ра да (ме ха ни зми: ПС, СЧ, РХ, ССГД, НС 60, ГЗ).

Утвр ђи ва ње не пра вил но сти ра да, рас кла па ње, чи шће ње, пра ње.
Утвр ђи ва ње узро ка ква ра.
От кла ња ње ква ра и ње го вог узро ка (за ме ном до тра ја лих де

ло ва, од но сно ме ха ни за ма или по де ша ва њем).
Под ма зи ва ње, по де ша ва ње и скла па ње.
Кон тро ла функ ци о нал но сти ча сов ни ка.

9. ОДР ЖА ВА ЊЕ И ПО ПРАВ КА ЧА СОВ НИ КА  
СА ЕЛЕК ТРО МАГ НЕТ СКИМ И ЕЛЕК ТРО ДИ НА МИЧ КИМ  
ПО ГО НОМ (56)

Ис пи ти ва ње ча сов ни ка ра ди утвр ђи ва ња ис прав но сти ра да.
Утвр ђи ва ње не пра вил но сти ра да, рас кла па ње, чи шће ње, пра

ње, утвр ђи ва ње узро ка ква ра.

От кла ња ње ква ра и ње го вог узро ка (за ме ном до тра ја лих де
ло ва, од но сно ме ха ни за ма или по де ша ва њем).

Под ма зи ва ње, по де ша ва ње и скла па ње.
Кон тро ла функ ци о нал но сти ча сов ни ка.

10. ОДР ЖА ВА ЊЕ ЕЛЕК ТРОН СКИХ ЧА СОВ НИ КА (63)

Ис пи ти ва ње елек трон ских ча сов ни ка ра ди утвр ђи ва ња ис
прав но сти ра да (СА ме ха ни зми, цвик ча сов ни ци и пар кинг ча сов
ни ци).

Утвр ђи ва ње не пра вил но сти ра да, рас кла па ње, чи шће ње, пра
ње, утвр ђи ва ње узро ка ква ра. От кла ња ње ква ра и ње го вог узро ка (за
ме ном до тра ја лих де ло ва, од но сно ме ха ни за ма или по де ша ва њем).

Под ма зи ва ње, по де ша ва ње и скла па ње.
Кон тро ла функ ци о нал но сти ча сов ни ка.

11. ОДР ЖА ВА ЊЕ И ПО ПРАВ КА ДИ ГИ ТАЛ НИХ КВАРЦ НИХ 
ЧА СОВ НИ КА (56)

Ис пи ти ва ње ди ги тал них кварц них ча сов ни ка ра ди утвр ђи ва
ња ис прав но сти ра да.

Кienzle ме ха ни зми.
Утвр ђи ва ње не пра вил но сти ра да, рас кла па ње, чи шће ње, пра

ње, утвр ђи ва ње узро ка ква ра.
От кла ња ње ква ра и ње го вог узро ка (за ме ном до тра ја лих де

ло ва, од но сно ме ха ни за ма или по де ша ва њем).
Под ма зи ва ње, по де ша ва ње и скла па ње.
Кон тро ла функ ци о нал но сти ча сов ни ка.

12. ОДР ЖА ВА ЊЕ КВАРЦ НИХ ЧА СОВ НИ КА СА АНА ЛОГ НИМ 
ПО КА ЗА ТЕ ЉЕМ (49)

Ис пи ти ва ње кварц них са то ва ра ди утвр ђи ва ња ис прав но сти.
Утвр ђи ва ње не пра вил но сти ра да, рас кла па ње, чи шће ње, пра

ње, утвр ђи ва ње узро ка ква ра.
От кла ња ње ква ра и ње го вог узро ка (за ме ном до тра ја лих де

ло ва, од но сно ме ха ни за ма или по де ша ва њем).
Под ма зи ва ње, и по де ша ва ње и скла па ње.
Кон тро ла функ ци о нал но сти ча сов ни ка.

НА СТА ВА У БЛО КУ (60)

Рад на одр жа ва њу и по прав ци ча сов ни ка, пре ма зах те ви ма и 
усло ви ма где се прак са из во ди.

Образовни профил: МЕ ХА НИ ЧАР МЕ ДИ ЦИН СКЕ 
И ЛА БО РА ТО РИЈ СКЕ ОПРЕ МЕ

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та тех но ло ги ја обра зов ног про фи ла је 
сти ца ње струч них и те о риј ских зна ња по треб них за успе шно схва
та ње тех но ло шког про це са и тех но ло шких за ко ни то сти при ме ње
них у не по сред ном из вр ши лач ком ра ду у до ме ну обра зов ног про
фи ла ме ха ни чар ме ди цин ске опре ме.

Та ко ђе је циљ ове на ста ве услов за бо ље раз у ме ва ње, осми
шље ност прак тич ног ра да и са мим тим успе шни је сти ца ње рад не 
оспо со бље но сти.

Задаци на ста ве тех но ло ги ја обра зов ног про фи ла су:
– сти ца ње зна ња о прин ци пи ма функ ци о ни са ња ме ди цин ске 

опре ме и ди јаг но зе ква ро ва на њи ма;
– сти ца ње зна ња о ме то да ма и по ступ ци ма ра ста вља ња и са 

ста вља ња по је ди них ме ха нич ких ме ди цин ских уре ђа ја;
– сти ца ње зна ња о ме ре њу и кон тро ли са њу мер них еле ме на та 

на ме ди цин ској опре ми;
– оспо со бља ва ње за ко ри шће ње тех нич ке до ку мен та ци је и 

струч не ли те ра ту ре;
– струч на зна ња о по ве зи ва њу и ме ђу за ви сно сти ме ди цин ске 

опре ме и оста лих еле ме на та ко ји уче ству ју у ра ду.



САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

ДРУ ГИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

1. УВОД (1) 

До мен по сло ва и за да та ка у окви ру обра зов ног про фи ла.

2. МЕ РЕ ЊЕ И КОН ТРО ЛИ СА ЊЕ (4)

Гре шке ме ре ња, по де ла ме ри ла, ком па ра то ри (ме ха нич ки, оп тич
ки и елек трич ни). Чу ва ње и одр жа ва ње мер них и кон трол них ала та.

3. МЕ РЕ ЊЕ ТЕМ ПЕ РА ТУ РЕ (4)

Фи зич ки прин ци пи, де фи ни ци је, је ди ни це, тем пе ра тур не ска ле.
Ди ла та ци о ни тер мо ме три, ма но ме тар ски тер мо ме три. Прин

цип ра да, са став ни де ло ви, гре шке ме ре ња, мо гу ћи ква ро ви, на чин 
по де ша ва ња и ба жда ре ња.

4. МЕ РЕ ЊЕ ПРИ ТИ СКА (4)

Мер не је ди ни це, де фи ни ци ја, прин цип ме ре ња.
Ма но ме три (хи дро ста тич ки, мем бран ски). Вр сте мем бра на. 

Ме ра чи људ ског при ти ска. Прин цип ра да, гре шке при ме ре њу и 
глав ни са став ни де ло ви. Мо гу ћи ква ро ви, ба жда ре ње.

5. МЕ РЕ ЊЕ МА СЕ (4)

Ме то де ме ре ња. Вр сте ва га. Са став ни де ло ви ме ха нич ких ва
га. Ана ли тич ке ва ге. Мо гу ће гре шке при ме ре њу и мо гу ћи ква ро
ви. На чин от кла ња ња ква ро ва, по де ша ва ње и ба жда ре ње.

6. МЕ РЕ ЊЕ ПРО ТО КА (6)

Основ ни пој мо ви и ме то де ме ре ња. Мер на блен да, мер не 
мла зни це.

Про ток кроз ма ле отво ре. Ка те те ри (вр сте). Ин ста ла ци ја за 
ме ре ње про то ка, мо гу ће гре шке при ме ре њу и не ис прав но сти.

7. МЕ РЕ ЊЕ НИ ВОА ТЕЧ НО СТИ (4)

Ме то де ме ре ња и вр сте ме ри ла. Ме ре ње ни воа по прин ци пу 
спо је них су до ва. Ме ре ње ни воа по мо ћу плов ка (ауто мат ско). Ме
ре ње ни воа елек трич ним ме то да ма. Мо гу ће гре шке ме ре ња и не 
ис прав но сти ме ри ла.

8. ХИ ДРА У ЛИЧ НЕ И ПНЕ У МАТ СКЕ КОМ ПО НЕН ТЕ  
ПРИ МЕ ЊЕ НЕ У АУТО МАТ СКОМ РЕ ГУ ЛИ СА ЊУ  
СИ СТЕ МА (10)

Упо зна ва ње хи дра у лич них и пне у мат ских ком по нен ти, прин
цип ра да и глав ни де ло ви. Уло га ових ком по нен ти у ауто мат ском 
ре гу ли са њу (уз ше му), прин цип ра да, глав ни де ло ви.

Ше мат ски при ка за ти ко је се од ових ком по нен ти упо тре бља
ва ју у ме ди цин ским апа ра ти ма.

Ис пи ти ва ње ком по нен ти ра ди кон тро ле и ис прав но сти. Те ку
ће одр жа ва ње.

9. КОМ ПО НЕН ТЕ ЕЛЕК ТРО НИ КЕ (10)

Ак тив ни еле мен ти елек тро ни ке, елек трон ске це ви, тран зи
сто ри, ин те грал на ко ла, ти ри сто ри. Ме то де кон тро ле ис прав но сти.

Сен зо ри (тем пе ра ту ре, при ти ска, про то ка, би о ло шки, хе миј
ски, !езо е лек трич ни). Про у чи ти сен зо ре, ко ји се на ла зе у скло пу 
ме ди цин ских апа ра та. Прин ци пи ра да и кон тро ла ис прав но сти.

10. МЕ РЕ ЊЕ ЕЛЕК ТРИЧ НИХ ВЕ ЛИ ЧИ НА (8)

Волт ме тар, ам пер ме тар, гал ва но ме тар. Уни вер зал ни мер ни 
ин стру мент и мо гућ ност упо тре бе.

Ме то де ме ре ња ин дук тив но сти и ка па ци те та.
При ме на осци ла то ра, по де ша ва ње и ба жда ре ње елек трич них 

ин стру ме на та.

За мо гу ће не ис прав но сти узе ти при ме ре апа ра та ко ји се ко ри
сте у сто ма то ло ги ји и ин тер ној ме ди ци ни.

11. МЕ РЕ ЊЕ НЕ Е ЛЕК ТРИЧ НИХ ВЕ ЛИ ЧИ НА ЕЛЕК ТРИЧ НИМ 
ПУ ТЕМ (6)

Ин стру мен ти за ме ре ње тем пе ра ту ре, при ти ска, ни воа теч но
сти, про то ка, бро ја обр та ја, ма се и вла жно сти. За све ин стру мен те 
прин цип ра да и глав ни де ло ви.

12. ДИ ГИ ТАЛ НА ЕЛЕК ТРО НИ КА И МИ КРО ПРО ЦЕ СО РИ (13)

Осно ве ди ги тал них ло гич ких ко ла. Прин цип ра да, сим бо ли, 
ис пи ти ва ње и кон тро ла.

Осно ви ми кра про це со ра и ми кро про це сор ски еле мен ти гу сте 
ин те гри са но сти.

Ана лог ноди ги тал ни и ди ги тал ноана лог ни пре тва ра чи као и 
њи хо ва при ме на.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 96 ча со ва го ди шње)

МЕ ДИ ЦИН СКА ОПРЕ МА

1. МЕ ДИ ЦИН СКИ АПА РА ТИ И УРЕ ЂА ЈИ (40)

По де ла ме ди цин ских апа ра та пре ма ка рак те ри сти ка ма и на
ме ни. Ме ха нич ки, елек трич ни и елек трон ски ме ди цин ски апа ра ти 
и уре ђа ји. Ка рак те ри сти ке, прин цип ра да, функ ци о нал ни де ло ви и 
на ме на апа ра та и уре ђа ја (ЕЕГ, ди фи бри ла то ри, пе смеј ке ри, бро јач 
крв них еле ме на та, ул тра звуч ни уре ђај, ренд ген апа ра ти, апа рат за 
ди ја ли зу и дру ги са вре ме ни апа ра ти и уре ђа ји за раз не обла сти ме
ди ци не). Функ ци о нал на ше ма по је ди них апа ра та и уре ђа ја.

Мо гу ћи нај че шћи ква ро ви, одр жа ва ње, по прав ка и кон тро ла.

2. ЛА БО РА ТО РИЈ СКИ АПА РА ТИ И ОПРЕ МА (15)

Сте ри ли за то ри, аспи ра то ри, апа ра ти за те ра пи ју ки се о ни ком, 
опе ра ци о ни сто ло ви и апа ра ти за нар ко зу.

На ме на, са став ни де ло ви, прин цип ра да, ква ро ви, одр жа ва ње 
и кон тро ла ис прав но сти ме ди цин ских апа ра та и уре ђа ја.

3. ХИ ДРА У ЛИЧ НЕ И ПНЕ У МАТ СКЕ КОМ ПО НЕН ТЕ  
МЕ ДИ ЦИН СКИХ АПА РА ТА И УРЕ ЂА ЈА (16)

Уло га, прин цип ра да и вр сте ком по нен ти, као и сви апа ра ти 
чи је се функ ци о ни са ње за сни ва на хи дра у ли ци и пне у ма ти ци.

Са став ни де ло ви, нај че шћи ква ро ви, одр жа ва ње, по прав ке и 
кон тро ла.

4. ДИ ЈАГ НО ЗА КВА РА ИЗ ОБЛА СТИ ДИ ГИ ТАЛ НЕ  
ЕЛЕК ТРО НИ КЕ И МИ КРО ПРО ЦЕ СО РА (15)

Раз ра да елек трон ских ше ма ме ди цин ских елек трон ских уре
ђа ја. Де ши фро ва ње ком по нен ти, об ја шња ва ње ква ро ва.

5. УРЕ ЂА ЈИ ЗА ХЛА ЂЕ ЊЕ И ПРО ВЕ ТРА ВА ЊЕ (10)

Раз ме њи ва чи то пло те, вен ти ла то ри и кли ма уре ђа ји. На ме на, 
вр сте, прин цип ра да, мо гу ћи ква ро ви, одр жа ва ње, по прав ке и кон
тро ла.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ прак тич не на ста ве је сти ца ње зна ња и рад них ве шти на 
по треб них за оба вља ње по сло ва и са мо ста лан из вр ши лач ки рад у 
окви ру обра зов ног про фи ла. Оспо со бља ва ње за бр зо укљу чи ва ње у 
тех но ло ги је одр жа ва ња и по прав ки ме ди цин ских апа ра та и уре ђа ја.

Задаци прак тич не на ста ве су:
– са вла ђи ва ње тех но ло шких по сту па ка и ме то да ра ста вља ња и 

са ста вља ња ме ди цин ских уре ђа ја, апа ра та и њи хо вих под скло по ва;
– при ме на зна ња о пра вил ном по ста вља њу ди јаг но зе ква ро ва 

и на ста лих не до ста та ка;



– сти ца ње прак тич них зна ња о ме ре њу и кон тро ли са њу ра ди 
ква ли тет ног функ ци о ни са ња ме ди цин ских апа ра та;

– оспо со бља ва ње за пра вил ну упо тре бу, при ме ну и одр жа ва
ње сред ста ва ра да.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

ДРУ ГИ РАЗРЕД 
(12 ча со ва не дељ но, 444 ча са го ди шње)

1. УВОД (2)

Упо зна ва ње про гра ма, струч не ли те ра ту ре и зах те ва рад ног 
под руч ја ме ха ни ча ра ме ди цин ске опре ме. За ду жи ва ње рад ним ме
стом. Рад на и тех но ло шка ди сци пли на. Упо зна ва ње ме ра и сред
ста ва за шти те на ра ду. Чи шће ње и одр жа ва ње рад ног ме ста.

2. МЕ РЕ ЊЕ И КОН ТРО ЛИ СА ЊЕ (60)

При ме на ме ри ла за ме ре ње и кон тро лу. Прак тич не ве жбе ру
ко ва ња ме ри ли ма и очи та ва ња ве ли чи на. Све ве жбе да бу ду при ла
го ђе не ме тод ским је ди ни ца ма об ра ђе ним на ча со ви ма тех но ло ги је 
обра зов ног про фи ла.

3. ПО ДЕ ША ВА ЊЕ ТЕР МО МЕ ТА РА И МА НО МЕ ТА РА (60)

Ве жбе по де ша ва ња и кон тро ле ис прав но сти и тач но сти ди ла
та ци о них тер мо ме та ра и ме ха нич ких ма но ме та ра.

Утвр ђи ва ње гре шке ме ре ња, ра ста вља ње, утвр ђи ва ње узро ка 
гре шке, по прав ка и са ста вља ње.

Ба жда ре ње тер мо ме та ра.
Кон тро ла тач но сти ме ре ња у гра ни ца ма до зво ље ног од сту па ња.

4. ПО ДЕ ША ВА ЊЕ ВА ГА (42)

Кон тро ла ис прав но сти и тач но сти ва га, утвр ђи ва ње гре шке 
ме ре ња, ра ста вља ње, утвр ђи ва ње узро ка гре шке ме ре ња, от кла ња
ње узро ка гре шке ме ре ња, по де ша ва ње и са ста вља ње.

Кон тро ла тач но сти ме ре ња у гра ни ца ма до зво ље ног од сту па ња.

5. ОДР ЖА ВА ЊЕ МЕ РИ ЛА ЗА ПРО ТОК (24)

Про точ на бро ји ла, глав ни де ло ви и њи хо во одр жа ва ње. Кон
тро ла ис прав но сти и тач но сти ме ри ла за про ток теч но сти, утвр ђи
ва ње гре шке ме ре ња.

Кон тро ла и одр жа ва ње мер них уре ђа ја.

6. ПО ДЕ ША ВА ЊЕ МЕ РИ ЛА НИ ВОА ТЕЧ НО СТИ (18)

Кон тро ла ис прав но сти и тач но сти ме ри ла ни воа теч но сти, 
утвр ђи ва ње гре шке, укла ња ње узро ка гре шке и по де ша ва ње ме ри ла.

Кон тро ла тач но сти ме ре ња у гра ни ца ма до зво ље ног од сту па ња.

7. ОДР ЖА ВА ЊЕ ХИ ДРА У ЛИЧ НИХ И ПНЕ У МАТ СКИХ  
КОМ ПО НЕН ТИ У АУТО МАТ СКОМ РЕ ГУ ЛИ СА ЊУ  
СИ СТЕ МА (102)

Одр жа ва ње ком по нен ти. Ис пи ти ва ње ком по нен ти ра ди утвр
ђи ва ња ис прав но сти.

Ба жда ре ње елек трич них ин стру ме на та, одр жа ва ње и по прав ке.

8. МЕ РЕ ЊЕ НЕ ЕЛЕК ТРИЧ НИХ ВЕ ЛИ ЧИ НА ЕЛЕК ТРИЧ НИМ 
ПУ ТЕМ (42)

Прак тич не ве жбе ме ре ња из во де се уз упо тре бу стан дард них 
елек трич них мер них ин стру ме на та.

Ба жда ре ње ин стру ме на та, одр жа ва ње и по прав ка.

9. ПРАК ТИЧ НЕ ВЕ ЖБЕ ИЗ ДИ ГИ ТАЛ НЕ ЕЛЕК ТРО НИ КЕ  
И МИ КРО ПРО ЦЕ СО РА (94)

Кон тро ла ис прав но сти ло гич ких ко ла.
Ми кро про це со ри, ди јаг но за ква ра, от кла ња ње ква ра, кон тро

ла ис прав но сти.
Упра вља ње ко рач ним мо то ри ма, та ста ту ром, штам па чем. Из

вр шни ор га ни и ана лог ноди ги тал ни и ди ги тал ноана лог ни пре тва
ра чи (ди јаг но за ква ра, от кла ња ње ква ра, кон тро ла ис прав но сти).

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(14 ча со ва не дељ но, 448 ча со ва го ди шње + 60 ча со ва у бло ку)

1. ПО ПРАВ КА И ОДР ЖА ВА ЊЕ ХИ ДРА У ЛИЧ НИХ  
И ПНЕ У МАТ СКИХ КОМ ПО НЕН ТИ МЕ ДИ ЦИН СКИХ  
АПА РА ТА И УРЕ ЂА ЈА (70)

Ис пи ти ва ње хи дра у лич них и пне у мат ских ком по нен ти ра ди 
утвр ђи ва ња ис прав но сти ра да. Утвр ђи ва ње не пра вил но сти ра да, 
рас кла па ње, утвр ђи ва не узро ка ква ра. От кла ња ње ква ра и ње го вог 
узро ка. Под ма зи ва ње, по де ша ва ње и скла па ње. Кон тро ла функ ци
о нал но сти апа ра та и уре ђа ја.

2. ЕЛЕК ТРИЧ НЕ И ЕЛЕК ТРОН СКЕ КОМ ПО НЕН ТЕ  
У ТЕ КУ ЋЕМ ОДР ЖА ВА ЊУ МЕ ДИ ЦИН СКИХ УРЕ ЂА ЈА  
И ОПРЕ МЕ (70)

Кон тро ла ра да, одр жа ва ње и за ме на еле ме на та као што су 
от пор ни ци, кон ден за то ри, тран сфор ма то ри, ди о де, три о де, тран
зи сто ри, по ја чи ва чи, ка тод не це ви. Нај че шћи ква ро ви, не ис прав
ност, оправ ке.

3. ПО ПРАВ КА И ОДР ЖА ВА ЊЕ МЕ ДИ ЦИН СКИХ АПА РА ТА, 
УРЕ ЂА ЈА И ЛА БО РА ТО РИЈ СКЕ ОПРЕ МЕ (266)

Ру ко ва ње ме ди цин ским апа ра ти ма и уре ђа ји ма ра ди утвр
ђи ва ња ис прав но сти ра да. Утвр ђи ва ње не пра вил но сти ра да, рас
кла па ње, утвр ђи ва ње из во ра ква ро ва. Под ма зи ва ње, по де ша ва ње 
и скла па ње. Ру ко ва ње ра ди кон тро ле функ ци о нал но сти апа ра та и 
уре ђа ја.

4. ПО ПРАВ КА И ОДР ЖА ВА ЊЕ УРЕ ЂА ЈА ЗА ХЛА ЂЕ ЊЕ  
И ПРО ВЕ ТРА ВА ЊЕ (42)

Кон тро ла ра да и ма ње по прав ке (раз ме њи ва ча то пло те, вен ти
ла то ра и кли ма ко мо ра.)

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО) 
(за Тех но ло ги ју обра зов ног про фи ла и Прак тич ну на ста ву)

Технологија образовног профила за други и трећи разред

При ме њу је се Упут ство утвр ђе но Пра вил ни ком о на став ном 
пла ну и про гра му за сти ца ње обра зо ва ња у тро го ди шњем и че тво
ро го ди шњем тра ја њу у струч ној шко ли за под руч је ра да ма шин
ство и об ра да ме та ла. („Про свет ни гла сник”, број 3/93), осим по
след њег ста ва.

Практична настава за други и трећи разред

При ме њу је се Упут ство утвр ђе но Пра вил ни ком о на став ном 
пла ну и про гра му за сти ца ње обра зо ва ња у тро го ди шњем и че тво
ро го ди шњем тра ја њу у струч ној шко ли за под руч је ра да ма шин
ство и об ра да ме та ла („Про свет ни гла сник”, број 3/93), осим прет
по след њег ста ва.

Образовни профил: МЕ ХА НИ ЧАР НУ МЕ РИЧ КИ 
УПРА ВЉА НИХ МА ШИ НА

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ и задаци на ста ве пред ме та Тех но ло ги ја обра зов ног про
фи ла су:

– оспо со бља ва ње уче ни ка да схва те прин цип ра да ки не мат
ских ве за и стро го уза јам не ве зе ме ха ни за ма, скло по ва ма ши на као 
н њи хо ву по ве за ност са хи дроп не у мат ским и елек трон ским си сте
ми ма;

– оспо со бља ва ње уче ни ка да схва ти прин ци пе и зна чај одр
жа ва ња;

– оспо со бља ва ње уче ни ка да те о риј ска зна ња при ме њу ју у 
прак тич ној обу ци;



– ства ра ње на ви ка код уче ни ка за пре вен тив но одр жа ва ње и 
не гу ма ши на, ука зи ва ње на по ја ву ве ли ких тро шко ва услед из не
над них ква ро ва ко ји се ја вља ју услед пре ки да про из вод ног лан ца;

– сти ца ње зна ња о ме то да ма и прин ци пи ма мон та же и де мон
та же ма ши на са ну ме рич ким упра вља њем,

– упо зна ва ње но вих тех но ло шких ре ше ња.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

II РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

1. УВОД (2)

Тен ден ци је са вре ме ног раз во ја ма ши на, пра ће ње и раз вој тех
но ло ги је и ор га ни за ци је њи хо вог одр жа ва ња. Одр жа ва ње ну ме
рич ки упра вља них алат них ма ши на.

2. НУ МЕ РИЧ КИ УПРА ВЉА НЕ АЛАТ НЕ МА ШИ НЕ (10)

На ста вак ну ме рич ки упра вља них ма ши на и њи хо ва по де ла са 
аспек та упра вља ња и кре та ња рад них ор га на.

Основ ни пој мо ви и тер ми но ло ги ја код ну ме рич ки упра вља
них алат них ма ши на.

Вр сте ма ши на код ко јих се при ме њу је ну ме рич ко упра вља ње 
(стру го ви, гло да ли це – бу ши ли це, бру си ли це, об рад ни цен три, ма
ши не за об ра ду елек тро е ро зи јом, ма ши не за кон тро лу и ме ре ње. 
Еко ном ска оправ да ност при ме не.

3. КО РИ ШЋЕ ЊЕ НУ МЕ РИЧ КИ УПРА ВЉА НИХ АЛАТ НИХ  
МА ШИ НА (14)

Функ ци о нал не це ли не ну ме рич ки упра вља них алат них ма
ши на. Упра вљач ки си сте ми по гон ски си сте ми за глав но н по моћ
но кре та ње (мо то ри јед но смер не стру је, на чин ре гу ли са ња бро ја 
обр та ја, ге не ра то ри). По гон ски си сте ми за из вр ше ње по моћ них 
функ ци ја (си сте ми из ме не ала та и па ле та, и си сте ми за под ма зи ва
ње и хла ђе ње). Мер ни си сте ми ну ме рич ки упра вља них алат них и 
ма ши на (ли не ар ни и обрт ни).

4. ЗА ДА ТАК ОДР ЖА ВА ЊА НУ МЕ РИЧ КИ УПРА ВЉА НИХ  
МА ШИ НА (4)

Одр жа ва ње као си стем (сред ства ра да, пред мет ра да) струк
ту ра пред ме та ра да – сте пен ауто ма ти за ци је, ква ли фи ка ци о на 
струк ту ра рад ни ка, си стем одр жа ва ња, те ро тех но ло ги ја. Зна чај 
одр жа ва ња упра вљач ке је ди ни це.

5. МЕ РЕ ЊЕ И КОН ТРО ЛИ СА ЊЕ (4)

Зна чај ме ре ња и основ ни прин ци пи при ме не ме ре ња као и 
упо зна ва ње са мер ним и кон трол ним ала том нео п ход ним у из вр
ши лач ком ра ду про фи ла ме ха ни ча ра, за одр жа ва ње ну ме рич ки 
упра вља них ма ши на.

6. ТРО ШЕ ЊЕ И ОБ НА ВЉА ЊЕ СА СТАВ НИХ ЕЛЕ МЕ НА ТА  
МА ШИ НА (10)

При ро да и то по гра фи ја кон такт них по вр ши на, те о ри ја тре ња 
и ха ба ња, под ма зи ва ње три бо – ме ха нич ких си сте ма, ма зи ва. Про
цес ха ба ња: кли зних во ђи ца, кли зних и ко тр ља ју ћих ле жи шта, зуп
ча ни ка, си сте ми за под ма зи ва ње.

7. ЕЛЕ МЕН ТИ ОДР ЖА ВА ЊА (20)

Ди јаг но сти ка ква ро ва. Ви зу ел на ме ре ња, апа ра ти за ме ре ње 
им пулс них уда ра и ви бра ци ја.

Вр сте от ка за на ма ши на ма, де фи ни ци је и ква ли фи ка ци ја.
Гру пи са ње еле ме на та под скло по ва, скло по ва, ме ха ни зма и 

ин ста ла ци ја по слич но сти за раз ли чи те вр сте ма ши на.
Од ре ђи ва ње кри и те ри ју ма о до тра ја ло сти ви тал них еле ме на

та, скло по ва, уре ђа ја на ма ши на ма на осно ву пре по ру ке и сте че них 
ис ку ста ва пре ко во ђе ња еви ден ци је о ста њу. Тро ше ње и ста ра ње 
срод них ка рак те ри стич них еле ме на та под скло по ва, скло по ва и 

ин ста ла ци ја на ма ши на ма (ко тр ља ња и кли за ња ле жи шта, зуп ча
ни ци, ком плет ни зуп ча сти пре но сни ци, во ђи це, хи дра у лич на ин
ста ла ци ја и др.).

8. ОДР ЖА ВА ЊЕ ХИ ДРА У ЛИЧ НИХ И ПНЕ У МАТ СКИХ  
КОМ ПО НЕ НА ТА (10)

Хи дра у лич но ко ло (схе мат ски при каз, прин цип ра да, при ме
не, одр жа ва ње). Зуп ча сте пум пе (прин цип ра да, ра ста вља ње, мо
гу ћи ква ро ви и њи хо во от кла ња ње, са ста вља ње). Ра ди јал не и ак си
јал не пум пе (прин цип ра да, мо гу ћи ква ро ви, по прав ке). Вен ти ли: 
пре лив ни, про точ ни и за огра ни че ње при ти ска (прин цип ра да, мо
гу ћи ква ро ви, по прав ке). Хи дра у лич ки мо то ри (прин цип ра да, мо
гу ћи ква ро ви, по прав ке).

Пре чи ста чи уља (кон струк тив на ре ше ња, одр жа ва ње).
При прем на гру па (прин цип ра да, одр жа ва ње). Хндроп не у

мат ска ко ла (при ме на на ма ши на ма, одр жа ва ње).

III РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 96 ча со ва го ди шње)

1. УВОД (2)

Упо зна ва ње про гра ма за III раз ред.

2. ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ОДР ЖА ВА ЊА МА ШИ НА (10)

Ор га ни за ци о ни об ли ци одр жа ва ња. Цен тра ли зо ва но, де цен
тра ли зо ва но, ком би но ва но – схе мат ски при каз, пред но сти и не до
ста ци. Слу жбе си сте ма одр жа ва ња, ток тех нич ке до ку мен та ци је. 

Те ку ће одр жа ва ње. По прав ка из не над них ква ро ва, чи шће ње и 
под ма зи ва ње, кон тро ла и за ме на уља, ма шин ска и тер мин ска кар та 
под ма зи ва ња, кон трол ни пре глед, ин спек циј ски пре гле ди, ин тер
вент но одр жа ва ње.

Тер ми ни ра ње те ку ћег одр жа ва ња – одр жа ва ње по ста њу (ур
гент но).

Ин ве сти ци о но одр жа ва ње. Ма ле и сред ње оправ ке – струк ту
ра н тер ми ни ра ње.

Пра ће ње за сто ја ма ши на. Ин тен зи тет от ка за ма ши на у жи вот
ном ве ку ра да ма ши не – ди ја грам. Уре ђа ји за пра ће ње за сто ја на 
ма ши на ма то ком екс пло а та ци је.

3. ЕФИ КА СНОСТ ТЕХ НИЧ КИХ СИ СТЕ МА (12)

Де фи ни ци ја по у зда но сти. Струк ту ра си сте ма: ред на, па ра
лел на и ком би но ва на ве за еле ме на та, из ра чу на ва ње по у зда но сти.

Вре мен ска сли ка ста ња V ра ду и от ка зу. Основ на ефи ка сност 
си сте ма. по у зда ност, рас по ло жи вост и по год ност одр жа ва ња. Стра
те ги ја снаб де ва ња ре зер вним де ло ви ма. Оп ти ми за ци ја за ли ха ре
зер вних де ло ва. Ток тех нич ке до ку мен та ци је. При ме на ре до ва че
ка ња у си сте му одр жа ва ња, отво ре ни и за тво ре ни ре до ви че ка ња.

Еко ном ска функ ци ја че ка ња.

4. МЕР НИ ЛАН ЦИ У СИ СТЕ МУ МОН ТА ЖЕ (6)

Де фи ни ци ја, обе ле жа ва ње, по де ла мер них ла на ца, при ме на 
ме то да ап со лут не за мен љи во сти. Мер ни ла нац глав ног вре те на но
са ча алат не бу ши ли це – гло да ли це. Мер ни ла нац стру га и гло да ли це.

5. ПО СТУ ПАК РА СТА ВЉА ЊА И СА СТА ВЉА ЊА  
МА ШИ НА (15)

Тех но ло шки по сту пак ра ста вља ња и са ста вља ња ма ши на, 
скло по ва и под скло по ва. Пре глед ма ши не, ра ста вља ње V скло по
ве, под скло по ве, де ло ве, озна ча ва ње де ло ва, пра ње и под ма зи ва ње 
де ло ва, кон тро ла и кла си фи ка ци ја де ло ва, тран спорт, од ла га ње и 
чу ва ње де ло ва и са ста вља ње – мон та жа ма ши не обр ну тим ре дом.

Нај че шћи ква ро ви код ма ши на: кли зне ста зе, виј ча ни па ро ви, 
вра ти ла и осо ви не (гре шке при са ста вља њу, ди јаг но за оште ће ња 
и ис тро ше но сти и мо гу ће по прав ке), кли зни и ко тр љај ни ле жа ји 
(то ле ран ци је и за зо ри, ка на ли за под ма зи ва ње, гре шке при са ста
вља њу), ре ме ни це и ре ме ни, зуп ча сти па ро ви (тро ше ње боч них 
по вр ши на), лан ча ни ци и лан ци, спој ни це, при ме на чи ви ја за цен
три ра ње и др. Про ве ра ге о ме триј ске тач но сти ма ши не по ЈУСу.



6. ОДР ЖА ВА ЊЕ БУ ШИ ЛИ ЦЕ – ГЛО ДА ЛИ ЦЕ  
СА НУ МЕ РИЧ КИМ УПРА ВЉА ЊЕМ (30)

Тех нич ке ка рак те ри сти ке и кон струк ци о на ре ше ња. Ки не тич
ке схе ме ма ши на. Опис мо ду ла ма ши не.

Мон та жа и де мон та жа пре но сни ка глав ног кре та ња. Мон та
жа и де мон та жа је ди ни це по ма ка. Мон та жа и де мон та жа мер них 
си сте ма. Мон та жа хи дра у лич не и пне у мат ске ин ста ла ци је. При
пре ма ма ши не за пу шта ње у рад. Ру ко ва ње ма ши ном и до ка зи ва
ње свих функ ци ја. Об ра да тест ко ма да и до ка зи ва ње ге о ме триј ске 
тач но сти.

7. ОДР ЖА ВА ЊЕ ВЕР ТИ КАЛ НОГ СТРУ ГА СА НУ МЕ РИЧ КИМ 
УПРА ВЉА ЊЕМ (15)

Тех нич ке ка рак те ри сти ке и кон струк ци о на ре ше ња.
Ки не мат ске схе ме ма ши не. Мон та жа и де мон та жа пре но

сни ка глав ног кре та ња. Мон та жа и де мон та жа је ди ни це по ма ка. 
Мон та жа и де мон та жа мер них си сте ма. Мон та жа хи дра у лич не и 
пне у мат ске ин ста ла ци је. При пре ма ма ши не за пу шта ње у рад. Ру
ко ва ње ма ши ном и до ка зи ва ње свих функ ци ја. Об ра да тест ко ма да 
и до ка зи ва ње ге о ме триј ске тач но сти ма ши не.

8. ОДР ЖА ВА ЊЕ ПРИ БО РА МА ШИ НА (6)

Одр жа ва ње при бо ра за стру го ве, уре ђа ја за хла ђе ње, уре ђа ја 
за ко пи ра ње и др. Одр жа ва ње при бо ра за гло да ли це, вер ти кал не 
гла ве, по де о ник апа ра та. Одр жа ва ње уре ђа ја и при бо ра за ме ха
нич ко, хи дра у лич но н хи дроп не у мат ско сте за ње. Одр жа ва ње при
бо ра и уре ђа ја за бру ше ње, уре ђа ја за сте за ње, уре ђа ја за урав но
те же ње то ци ла бр зо ход не гла ве. Ме ре ње н кон тро ла ис прав но сти. 
Ме ре за шти те при одр жа ва њу при бо ра.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ и задаци прак тич не на ста ве су:
– сти ца ње зна ња, ве шти на и рад них на ви ка нео п ход них за 

успе шно оба вља ње сло же них по сло ва и рад них за да та ка у окви ру 
обра зов ног про фи ла;

– сти ца ње зна ња о прин ци пи ма функ ци о ни са ња ма ши на, ки
не мат ским ве за ма и за ви сно сти ма кре та ња ме ха ни за ма, по ста вља
њу ди јаг но зе ква ро ва на ма ши на ма;

– сти ца ње зна ња о по ступ ци ма и ме то да ма ра ста вља ња и са
ста вља ња ма ши на, по прав ци ис тро ше них и оште ће них де ло ва и 
из ра ди но вих;

– раз ви ја ње на ви ка за чи шће ње, под ма зи ва ње и пре вен тив не 
пре гле де ма ши на пре ма упут стви ма за ру ко ва ње и одр жа ва ње;

– сти ца ње зна ња о ка рак те ри сти ка ма и при ме ни ала та, при
бо ра и уре ђа ја за руч ну и ма шин ску об ра ду еле ме на та ма ши на и 
њи хо ву уград њу и сти ца ње ве шти не у ру ко ва њу;

– оспо со бља ва ње за ра ци о нал но и еко но мич но ко ри шће ње 
сред ста ва ра да, са гле да ва ње њи хо ве ма те ри јал не вред но сти, ве ка 
тра ја ња ала та и ње го ве пра вил не упо тре бе и при ме не;

– оспо со бља ва ње за са мо стал но ко ри шће ње тех нич ке до ку
мен та ци је, за из бор оп ти мал них ре жи ма ра да, при ме ну стан дар да 
и спе ци јал ног ала та;

– оспо со бља ва ње за са мо стал ни из бор и ко ри шће ње мер ног и 
кон трол ног ала та;

– упо зна ва ње ме ра за шти те на ра ду н лич них за штит них 
сред ста ва, на чи на њи хо ве при ме не и сти ца ње на ви ка за њи хо во ко
ри шће ње;

– раз ви ја ње ства ра лач ког од но са и од го вор но сти при ра ду и 
ин те ре со ва ња за стал ним уса вр ша ва њем;

– упо зна ва ње раз ли ке из ме ђу кла сич них и ну ме рич ки упра
вља них ма ши на;

– сти ца ње зна ња о упра вљач кој је ди ни ци ну ме рич ки упра
вља них ма ши на.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

II РАЗРЕД 
(12 ча со ва не дељ но, 444 ча са го ди шње)

1. УВОД (6)

Упо зна ва ње про гра ма, ли те ра ту ре и зах те ва.
Рад но под руч је ме ха ни ча ра. Упо зна ва ње ма шин бра вар ске 

ра ди о ни це и рад них ме ста. За ду жи ва ње рад ним ме стом, ала том и 
при бо ром. Рад на и тех но ло шка ди сци пли на. Упо зна ва ње ме ра и 
сред ста ва за шти те на ра ду. Пра ви ла ра да и пра ви лан став при ра ду. 
Чи шће ње и одр жа ва ње рад ног ме ста.

Пра вил ник о кућ ном ре ду.

2. МЕ РЕ ЊЕ И КОН ТРО ЛА (24)

Ме ри ла за ме ре ње и кон тро лу ду жи на: ми кро ме три за спољ
но и уну тра шње ме ре ње гра нич на ме ри ла за осо ви не и ру пе (ра чве 
и че по ви), гра нич на ме ри ла за на вој и ко нус, план па ра лел них гра
нич них ме ри ла и ком па ра то ри (ме ха нич ки, оп тич ки и елек трич ни). 
Ме ри ла за ме ре ње и кон тро лу угло ва: уни вер зал ни, ме ха нич ки и 
оп тич ки угло ме ри, гра нич на ме ри ла за угло ве, три го но ме триј ска 
ме ри ла и ли бе ле. Чу ва ње и одр жа ва ње мер них и кон трол них ала та.

3. ОЦР ТА ВА ЊЕ И ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ (12)

Ана ли за ра ди о нич ког цр те жа. При пре ма ала та и при бо ра за 
оцр та ва ње и обе ле жа ва ње. При пре ма по вр ши не за оцр та ва ње (ма
њих и ве ћих де ло ва глат ких и хра па вих по вр ши на). Оцр та ва ње уз 
упо тре бу па ра лел ног цр те жа, ви си но ме ра, при зме уга о не пло че и 
по де о ног апа ра та. Оцр та ва ње и обе ле жа ва ње са цр те жа, по мо ћу 
ша бло на и по узо ру. Чу ва ње и одр жа ва ње ала та и при бо ра за оцр
та ва ње и обе ле жа ва ње.

4. ОБ РА ДА ТУР ПИ ЈА ЊЕМ (36)

На ме на и вр сте тур пи ја ња. Из бор тур пи ја за рад у за ви сно
сти од вр сте об ра ђи ва ног ма те ри ја ла, зах те ва ње тач но сти об ра де 
и ква ли те та об ра ђе не по вр ши не. Гру бо и фи но тур пи ја ње рав них 
по вр ши на. Тур пи ја ње об лих и ко сих по вр ши на. Из ра да отво ра раз
ли чи тих про фи ла. Упа си ва ње и ме ђу соб но при ла го ђа ва ње де ло ва 
тур пи ја њем. Об ра да ли мо ва тур пи ја њем. Ме ре ње и кон тро ла при 
об ра ди тур пи ја њем. Чу ва ње и од ра жа ва ње тур пи ја. Ме ре за шти те 
при тур пи ја њу.

5. ОДВА ЈА ЊЕ МА ТЕ РИ ЈА ЛА (24)

При ме на по ступ ка одва ја ња ма те ри ја ла се че њем и ре за њем. 
Се че ње ма те ри ја ла пљо сна тим се ка чем и се ка чем са луч ним се
чи вом. Из ра да жле бо ва се ка чем. Се че ње шу пљим се ка чем. Се че
ње ли ма руч ним и по лу жним ма ка за ма. Ре за ње руч ном те сте ром 
(од се ца ње, ра се ца ње, из ре зи ва ње, се че ње це ви, ра зних про фи ла и 
др.). Рад на цир ку ла ру и оквир ној ма шин ској те сте ри. Ре за ње шип
ка стог ма те ри ја ла то ци лом за се че ње. Ме ре ње и кон тро ли са ње. 
Ме ре за шти те при се че њу и ре за њу. Чи шће ње и одр жа ва ње ма ши
на, ала та и при бо ра.

6. ОБ РА ДА НА БУ ШИ ЛИ ЦИ (24)

Основ не опе ра ци је и ала ти. Бу ше ње, про ши ри ва ње, упу шта
ње и раз вр та ње. При пре ма обрат ка за бу ше ње (оцр та ва ње и обе ле
жа ва ње). Из бор ала та за бу ше ње и ре жи ма об ра де. Сте за ње обрат
ка и по де ша ва ње бу ши ли це. Рад на сто ној, стуб ној, ра ди јал ној и 
ви ше вре те ној бу ши ли ци. Об ра да отво ра спи рал ним, врат ним и ко
нич ним упу шта чем. Сред ства за хла ђе ње при бу ше њу и упу шта њу. 
Рад са руч ном уну тра шњом бу ши ли цом. Упо зна ва ње ки не мат ске 
схе ме руч не сто не и стуб не бу ши ли це. Одр жа ва ње и ма ле по прав
ке ових бу ши ли ца. Руч но раз вр та ње ци лин дрич них и ко нич них 
отво ра (при ме на, алат и по сту пак). Ме ре за шти те при бу ше њу. Ме
ре ње и кон тро ла из ра ђе них отво ра. Гре шке при бу ше њу и раз вр та
њу. Оштре ње.



7. ИЗ РА ДА НА ВО ЈА РЕ ЗА ЊЕМ (12)

Спо ља шњи и уну тра шњи на вој. При пре ма отво ра за уре зи
ва ње на во ја и уре зни ци. Рад ни по сту пак при руч ном уре зи ва њу 
на во ја. Уре зи ва ње на во ја у че ли ку, си вом ли ву, ме син гу и алу ми
ни ју му. Уре зи ва ње на во ја у сле пим ру па ма. Сред ства за под ма зи
ва ње. Ва ђе ње по ло мље них уре зни ка и ви ја ка. При пре ма ста бла за 
на ре зи ва ње на во ја. Рад ни по сту пак на ре зи ва ња на во ја на ре зни цом 
на ста бли ма и це ви ма. Кон тро ла ис прав но сти из ра ђе ног на во ја.

8. ОБ РА ДА ГРЕ БА ЊЕМ (30)

При ме на по ступ ка. Алат и при бор за гре ба ње (руч ни и ме
ха нич ки гре ба чи). Гре ба ње рав них по вр ши на, об лих и улубљних. 
Ту ши ра ње, при ме на по ступ ка и алат. Кон трол ни алат, ле њи ри и 
пло че, бо ја или па ста за ту ши ра ње. Кла си фи ка ци ја и кон тро ла гре
ба них по вр ши на. По де ша ва ње кли зних ле жа ја гре ба њем. Де ко ра
тив но гре ба ње и по ли ра ње. Гла ча ње, ле то ва ње и хо но ва ње, руч но и 
ма шин ско, ала ти и по ступ ци. Ме ре за шти те при об ра ди гре ба њем.

9. ОБ РА ДА СПА ЈА ЊЕМ (24)

За да так и по ступ ци спа ја ња де ло ва. При ме на раз дво је них и 
не раз дво је них ве за. Спа ја ње де ло ва виј ци ма и на врт ка ма, чи ви ја
ма, свор ња ци ма, кли но ви ма, спој ни ца ма и опру га ма (алат, при бор 
и по сту пак). Спа ја ње де ло ва за ки ва њем пу ним и шу пљим за ко ви
ца ма (алат, при бор и по сту пак). Спа ја ње де ло ва ме ким и твр дим 
ле мље њем (при пре ма де ло ва, чи шће ње, за гре ва ње и по сту пак на
но ше ња ле ма). Спа ја ње де ло ва елек тро луч ним за ва ри ва њем и за
ва ри ва ње у за штит ној зо ни га со ва (опре ма, алат и при бор, елек
тро де, при пре ма де ло ва и по сту пак за ва ри ва ња у хо ри зон тал ном 
по ло жа ју). Об ра да за ва ра елек тро руч ном бру си ли цом. Ме ре за
шти те при об ра ди спа ја њем. Кон тро ла ис прав но сти об ра де спа ја
њем. Чи шће ње и одр жа ва ње сред ста ва ра да.

10. ОБ РА ДА НА АЛАТ НИМ МА ШИ НА МА (54)

Ин тен зи тет тро ше ња ма ши на у екс пло а та ци о ном де лу – ди ја
грам. Ко е фи ци јент тре ња и ути цај ни фак то ри. Зна чај под ма зи ва ња, 
вр сте ма зи ва и си сте ма за под ма зи ва ње алат них ма ши на. Рад на гло
да ли ци крат ко хо дој и ду го хо дој рен ди саљ ки (упо зна ва ње ки не ма ти
ке, из бор ала та и ре жи ма об ра де по де ша ва ње ма ши не, по ста вља ње 
и сте за ње ала та и обрат ка, из ра да јед но став них де ло ва). Ме ре ње и 
кон тро ла из ра да ка. Ме ре за шти те при об ра ди на алат ним ма ши на ма.

11. ОШТРЕ ЊЕ АЛА ТА (12)

Зна чај и за да так оштре ња ала та. Из бор то ци ла у за ви сно сти 
од вр сте ма те ри ја ла. Оштре ње (по рав на ње) то ци ла. Руч но оштре
ње ала та и при бо ра за оцр та ва ње и обе ле жа ва ње, се ка ча, спи рал
них бур ги ја, гре ба ча, ма шин ских но же ва и др. Ме ре за шти те при 
оштре њу. Ме ре ње и кон тро ла на о штре ног ала та.

12. ТВР ДО ХРО МИ РА ЊЕ – МЕ ТА ЛИ ЗА ЦИ ЈА (12)

Об на вља ње ис тро ше них де ло ва: осо ви ни ца, кли по ва, ру ка ва
ца и ци лин да ра твр дим хро ми ра њем. При пре ма де ла за хро ми ра
ње. Про цес хро ми ра ња. Об на вља ње ис тро ше них де ло ва ме та ли за
ци јом: га сом и елек тро по ступ ком.

13. АЛА ТИ ЗА РА СТА ВЉА ЊЕ И СА СТА ВЉА ЊЕ (12)

Ала ти за скла па ње и рас кла па ње: кљу че ви, мо мент кљу че ви, 
мо мент кљу че ви на бу ши ли ци, кле шта, од ви ја чи, свла ка чи (руч ни 
и хи дра у лич ни). Упо тре ба, ру ко ва ње и одр жа ва ње.

14. ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА И ПЛА НИ РА ЊЕ ОДР ЖА ВА ЊА (10)

Уло га и зна чај одр жа ва ња у про це су про из вод ње. Ор га ни за
ци о ни об ли ци одр жа ва ња (цен тра ли зо ва но и де цен тра ли зо ва но, 
пре вен тив но и ин тер вент но и др.). Ди ја грам ин тен зи те та от ка за у 
ве ку тра ја ња ма ши не. Стра те ги ја снаб де ва ња ре зер вним де ло ви ма 
и оп ти ма ли за ци ја за ли ха ре зер вних де ло ва. По сту пак по ста вља ња 
но вих ма ши на (про у ча ва ње пра те ће до ку мен та ци је, при пре ма и 
по сту пак мон та же, пу шта ње у проб ну про из вод њу, га рант ни рок). 

Те ку ће одр жа ва ње (из не над ни ква ро ви, чи шће ње и под ма зи ва ње, 
кон трол ни и ин спек циј ски пре глед. Ин ве сти ци о но одр жа ва ње: ма
ле, сред ње и ве ли ке по прав ке – ге не рал ни ре монт).

15. АР МА ТУ РЕ ЗА ХИ ДРОП НЕ У МАТ СКЕ СИ СТЕ МЕ (12)

Цев ни спо је ви, пер тло ва ни си стем спа ја ња, са ви ја ње це ви, 
при пре ма де ло ва са спа ја ње (пра ње и чи шће ње), мон та жа. Гу ме
на цре ва. При руб ни це. Са ста вља ње ком по нен ти. Бр зо са ста вља ње 
спој ни це. Ис пи ти ва ње зап тив но сти спо ја и ар ма ту ра.

16. РА СТА ВЉА ЊЕ И СА СТА ВЉА ЊЕ МА ШИ НА (100)

Тех но ло шки по сту пак ра ста вља ња и са ста вља ња нај пре јед но
став них ма ши на, скло по ва и под скло по ва (зуп ча ста пум па, сто на бу
ши ли ца, ма шин ска те сте ра и сл.) а за тим сло же ни јих (рен ди саљ ка, 
струг, гло да ли ца и бру си ли ца) пре глед ма ши не, ра ста вља ње у скло
по ве, под скло по ве и де ло ве (пре но сник за глав но кре та ње, пре но
сник за по моћ но кре та ње, но сач ала та), озна ча ва ње де ло ва, пра ње и 
под ма зи ва ње де ло ва, кон тро ла и кла си фи ка ци ја де ло ва, тран спорт, 
од ла га ње и чу ва ње де ло ва и са ста вља ње – мон та жа ма ши не обр
ну тим ре дом. Нај че шћи ква ро ви код ма ши на: кли зне ста зе (вр сте 
оште ће ња, мо гу ће по прав ке), виј ча ни па ро ви (вр сте оште ће ња, мо
гу ће по прав ке), кли но ви (гре шке при са ста вља њу), вра ти ла и осо
ви не (гре шке при са ста вља њу, ди јаг но за оште ће ња и ис тро ше но сти 
и мо гу ће по прав ке), кли зни и ко тр ља ју ћи ле жа је ви (то ле ран ци је и 
за зо ри, ка на ли за под ма зи ва ње, гре шке при са ста вља њу и ра ста вља
њу, мо гу ћа оште ће ња и ис тро ше ност), ре ме ни це и ре ме ни (про ве ра 
па ра лел но сти, нор мал но сти и ба ца ња, про ве ра за тег ну то сти и ис
тро ше но сти), зуп ча сти па ро ви (тро ше ње боч них по вр ши на, тра го ви 
но ше ња, ис прав ност мон та же), лан ча ни ци и лан ци (про ве ра ко ра
ка и за зо ра, про ве ра ис тро ше но сти, оште ће ња на ста вља ња лан ца), 
спој ни це (ди јаг но за ис тро ше но сти, ре гу ли са ње за зо ра, мо гу ће по
прав ке), ускоч ни ци (про ве ра за зо ра и ис тро ше но сти мо гу ће по прав
ке), ин ста ла ци је за хла ђе ње и под ма зи ва ње (мо гу ће не ис прав но сти 
и оште ће ња, по сту пак оправ ке), зап ти ва чи (кон струк тив ни об ли ци и 
ма те ри јал, узро ци, оште ће ња и за ме на). Про ве ра ге о ме триј ске тач
но сти ма ши не по ЈУСу и из ра да проб ног узор ка.

17. ОДР ЖА ВА ЊЕ ПРИ БО РА, МА ШИ НА И АЛАТ КИ (40)

Одр жа ва ње при бо ра за стру го ве и бу ши ли це, уре ђа ја за хла
ђе ње, уре ђа ја за ко пи ра ње и др. Одр жа ва ње при бо ра за гло да ли це, 
вер ти кал не гла ве, по де о них апа ра та. Одр жа ва ње уре ђа ја за ме ха нич
ко, хи дра у лич но и хи дроп не у мат ско сте за ње. Одр жа ва ње при бо ра и 
уре ђа ја за бру ше ње, уре ђа ја за сте за ње, уре ђа ја за урав но те же ње то
ци ла, бр зо ход не гла ве. Ме ре за шти те при одр жа ва њу при бо ра.

III РАЗРЕД 
(14 ча со ва не дељ но, 448 ча со ва го ди шње + 60 ча со ва у бло ку)

1. УВОД (3)

Упо зна ва ње про гра ма, упо зна ва ње и за ду же ње ала том и при бо
ром нео п ход ним за мон та жу ма ши на са ну ме рич ким упра вља њем.

2. МЕ РЕ ЊЕ И КОН ТРО ЛИ СА ЊЕ (18)

Ме ре ње и кон тро ла од сту па ња од ге о ме триј ског об ли ка. Ме ре
ње и кон тро ла угло ва и ко ну са. Ме ре ње и кон тро ла на во ја, ме ре ње 
и кон тро ла зуп ча ни ка. Ме ре ње и кон тро ла хра па во сти по вр ши на.

3. МОН ТА ЖА И ОДР ЖА ВА ЊЕ ХИ ДРА У ЛИЧ НИХ  
И ПНЕ У МАТ СКИХ КОМ ПО НЕН ТИ (42)

Хи дра у лич ко ко ло (схе мат ски при каз, прин цип ра да, при ме на, 
одр жа ва ње). Зуп ча сте пум пе (прин цип ра да, ра ста вља ње, мо гу ћи 
ква ро ви и њи хо во от кла ња ње, са ста вља ње). Ра ди јал не и ак си јал не 
пум пе (прин цип ра да, мо гу ћи ква ро ви, по прав ке). Вен ти ли: пре
лив ни, про точ ни за огра ни че ње при ти ска (прин цип ра да, мо гу ћи 
ква ро ви, по прав ке). Хи дра у лич ни мо то ри (прин цип ра да, мо гу ћи 
ква ро ви, по прав ке). Раз вод ни ци (прин цип ра да, мо гу ћи ква ро ви, 
по прав ке). Пре чи ста чи уља (кон струк тив на ре ше ња, одр жа ва ње). 
При прем на гру па (прин цип ра да, одр жа ва ње). Хи дроп не у мат ска 
ко ла (при ме на на ма ши на ма, одр жа ва ње). Мон та жа раз вод них бло
ко ва и при ме на вен ти ла. Мон та жа хи дро а гре га та.



4. ПО ПРАВ КА МЕР НИХ СИ СТЕ МА ЗА МА ШИ НЕ  
СА НУ МЕ РИЧ КИМ УПРА ВЉА ЊЕМ (35)

Вр сте мер них си сте ма, основ не ка рак те ри сти ке и при ме на. 
Упо зна ва ње са ме то да ма мон та же и де мон та же и кон тро лом ге о
ме три је мер ног си сте ма. Кон тро ла ис прав но сти и тач но сти мер ног 
си сте ма. Нај че шћи ква ро ви (вр сте оште ће ња, мо гу ће по прав ке).

5. ПО ПРАВ КА АГРЕ ГА ТА ХЛА ЂЕ ЊА, АГРЕ ГА ТА  
ПОД МА ЗИ ВА ЊА, ТРАН СПОР ТЕ РА СТРУ ГО ТИ НЕ (35)

Тех нич ке ка рак те ри сти ке, са став ни еле мен ти и при ме ри при
ме не. На чин мон та же и де мон та же. Мон та жа и де мон та жа за штит не 
ко мо ре. Кон тро ла функ ци ја. Нај че шћи ква ро ви и мо гу ће по прав ке.

6. МОН ТА ЖА И ОДР ЖА ВА ЊЕ МА ГА ЦИ НА И ИЗ МЕ ЊИ ВА ЧА 
АЛА ТА И МЕ ХА НИЧ КЕ РУ КЕ (35)

Вр сте, мон та жа и де мон та жа ма га ци на ала та (до бо ша сти и 
лан ча сти) и до ка зи ва ње тех нич ких ка рак те ри сти ка.

Мон та жа из ме њи ва ча ала та и те сти ра ње мо ду ла. Функ ци ја 
про гра ма бил ног ауто ма та и ње го во по ве зи ва ње.

Нај че шћи ква ро ви и мо гу ће по прав ке.

7. ПО ПРАВ КА НУ МЕ РИЧ КИ УПРА ВЉА НОГ  
ХО РИ ЗОН ТАЛ НОГ СТРУ ГА (56)

Тех нич ке ка рак те ри сти ке, ки не мат ска схе ма прин ци па ра да 
уни вер зал ног стру га. Ре гу ли са ње за зо ра у на вој но – ку глич ном па
ру за уз ду жно и по преч но кре та ње гра нич ни ка.

Рас кла па ње на скло по ве и де ло ве и кла си фи ка ци ја на ис прав не 
и не ис прав не. По прав ка во де ћих, кли зних по вр ши на, по сто ља, но са
ча ала та уз ду жног и по преч ног кли за ча, др жа ча ала та и ко мад них ру
чи ца. Ре гу ли са ње за зо ра код ме ња ча бр зи на, глав ног вре те на спој ни
це и коч ни це. По прав ка ме ња ча по ма ка. Врч ног и на вој ног вре те на, 
по прав ка зад њег но са ча шиљ ка. Скла па ње и про ве ра ге о ме триј ске 
тач но сти по ЈУСу. Ве за упра вљач ке је ди ни це. Ме ре за шти те на ра ду.

8. ПО ПРАВ КА ЕКС ЦЕН ТАР ПРЕ СЕ (42)

Ки не мат ска схе ма прин ци па ра да. Рас кла па ње и кла си фи ка ци ја 
на ис прав не и не ис прав не де ло ве. Ве ли ка по прав ка: сту ба, екс цен
тар вра ти ла, спој ни це – коч ни це, ба та. Ре гу ли са ње за зо ра у кли зним 
ме ха ни зми ма. Скла па ње пре се и про ве ра ге о ме триј ске тач но сти по 
ЈУСу. Ме ре за шти те при ра ду. Ве за упра вљач ке је ди ни це са пре сом.

9. МОН ТА ЖА И ОДР ЖА ВА ЊЕ МО ДУ ЛА ХО РИ ЗОН ТАЛ НЕ  
БУ ШИ ЛИ ЦЕ – ГЛО ДА ЛИ ЦЕ СА НУ МЕ РИЧ КИМ  
УПРА ВЉА ЊЕМ (70)

Мон та жа и де мон та жа пре но сни ка глав ног кре та ња. Мон та
жа и де мон та жа је ди ни це по моћ ног кре та ња. Мон та жа и де мон та
жа рад ног сто ла. Те сти ра ње мо ду ла и про ве ра тех нич ких ка рак те
ри сти ка и ге о ме триј ске тач но сти пре ма мер ном ли сту. Нај че шћи 
ква ро ви и мо гу ће по прав ке.

10. МОН ТА ЖА И ОДР ЖА ВА ЊЕ ХО РИ ЗОН ТАЛ НЕ БУ ШИ ЛИ ЦЕ 
– ГЛО ДА ЛИ ЦЕ СА НУ МЕ РИЧ КИМ УПРА ВЉА ЊЕМ (56)

Глав на мон та жа и де мон та жа ма ши не. Ком пле ти ра ње мо ду
ла у це ли ни и ра ста вља ње. По ве зи ва ње хи дра у лич ке ин ста ла ци је 
и ра ста вља ње. При пре ма ма ши не за пу шта ње у рад. Ру ко ва ње ма
ши ном и до ка зи ва ње функ ци ја ма ши не. До ка зи ва ње ге о ме триј ске 
тач но сти ма ши не. Об ра де тест ко ма да. Нај че шћи ква ро ви и мо гу ће 
по прав ке. Ме ре за шти те при ра ду.

11. ПО ПРАВ КА БРУ СИ ЛИ ЦЕ ЗА РАВ НО ИЛИ КРУ ЖНО  
БРУ ШЕ ЊЕ (56)

Тех нич ке ка рак те ри сти ке и ки не ма ти ка и хи дра у лич на схе
ма прин ци па ра да. Рас кла па ње на скло по ве и де ло ве. Чи шће ње и 
кла си фи ка ци ја де ло ва на ис прав не и не ис прав не. Те ку ће одр жа ва
ње по пре по ру ци про из во ђа ча, одр жа ва ње хи дра у лич ког ко ла. По
прав ка пре но сни ка за глав но и по моћ но кре та ње. По прав ка рад ног 
сто ла. По прав ка пум пе за хла ђе ње и чи шће ње фил те ра. По ве зи ва
ње упра вљач ке је ди ни це са ма ши ном. Скла па ње ма ши не, про ве ра 
ге о ме триј ске тач но сти по ЈУСу. 

12. НА СТА ВА У БЛО КУ (60)

По прав ка и одр жа ва ње НУ ма ши на пре ма усло ви ма и зах те
ви ма те ку ће тех но ло ги је пред у зе ћа.

Образовни профил: МЕ ХА НИ ЧАР – ОРУ ЖАР

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та Тех но ло ги је обра зов ног про фи ла је 
сти ца ње струч ноте о риј ских зна ња по треб них за успе шно схва
та ње тех но ло шког про це са и тех но ло шких за ко ни то сти при мен
љи вих у не по сред ном из вр ши лач ком ра ду у до ме ну обра зов ног 
про фи ла ме ха ни чар – ору жар. Она пред ста вља пред у слов за бо ље 
раз у ме ва ње и осми шље ност прак тич ног ра да и успе шни је сти ца ње 
рад не оспо со бље но сти уче ни ка.

Задаци на ста ве пред ме та Тех но ло ги ја обра зов ног про фи ла су:
– сти ца ње зна ња о кон струк ци о ним ка рак те ри сти ка ма оруж ја 

и ору ђа, њи хо вој функ ци ји и те о риј ским ба ли стич ким осно ва ма;
– сти ца ње зна ња о за кон ској ре гу ла ти ви по се до ва ња, и до зво

ље ним ра до ви ма на оруж ју;
– сти ца ње зна ња о по ступ ци ма одр жа ва ња и по прав ке оруж ја 

и ору ђа;
– про ши ри ва ње и сти ца ње зна ња о зна ча ју ме ре ња и кон тро

ли са ња, мер ним и кон трол ним ала ти ма и на чи ну пра ће ња и утвр
ђи ва ња ква ли те та оруж ја и ору ђа;

– про ши ри ва ње и сти ца ње зна ња о зна ча ју ме ре ња и кон тро
ли са ња, мер ним и кон трол ним ала ти ма и на чи ну пра ће ња и утвр
ђи ва ња ква ли те та оруж ја и ору ђа.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

II РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

1. УВОД (1)

До мен по сло ва и за да та ка у окви ру обра зов ног про фи ла. Зна
чај и пер спек ти ве раз во ја за ни ма ња.

2. МА ШИН СКИ МА ТЕ РИ ЈА ЛИ СКЛО ПО ВА И ДЕ ЛО ВА  
ОРУЖ ЈА (4)

Свој ство ма те ри ја ла, фи зич ка свој ства, ме ха нич ка свој ства, 
ме ха нич ка свој ства н тех но ло шка свој ства. Озна ке ма шин ских 
ма те ри ја ла. Си ви лив, ме ха нич ке осо би не и по де ла. Обич ни кон
струк тив ни угље нич ни че ли ци са га ран то ва ним ме ха нич ким осо
би на ма. Ле ги ра ни че ли ци, по де ла. Че ли ци за це мен та ци ју, че ли ци 
за по бољ ша ње, опру жни че ли ци. Тех нич ке осо би не др ве та, леп ко
ви, гу ма, пла сти ка, тек сти ла и ко жа. Ма зи ва и вр сте ма зи ва.

3. ТЕР МИЧ КА И ТЕР МО ХЕ МИЈ СКА ОБ РА ДА (4)

Ка ље ње, по бољ ша ње, це мен та ци ја и ни три ра ње. Пе ћи и 
оста ла сред ства за тер мич ку и тер мо хе миј ску об ра ду.

4. КО РО ЗИ ЈА И ЗА ШТИ ТА (8)

Ко ро зи ја ма те ри ја ла. Те о риј ске осно ве про це са ко ро зи је. Вр сте 
и ме то де за шти те, за штит не пре вла ке, бро ми ра ње, ни кло ва ње, кад
ми ну и зи ра ње, од вла жи ва ње, по цин ко ва ње, фос фа ти зи ра ње, бру ни
ра ње, елек си ра ње и ме та ло зи ра ње, хер ми ти зи ра ње. Сред ства и ме то
де при вре ме не за шти те, уљи ма по та па њем у ка де и руч но на но ше ње.

5. МЕ РЕ ЊЕ И КОН ТРО ЛА (2)

Основ не из ве де не је ди ни це СИ си сте ма. Ме ри ла за ме ре ње 
и кон тро лу ду жи не, по мич на ме ри ла, ми кро ме три за спо ља шње 
и уну тра шње ме ре ње, гра нич на ме ри ла за отво ре и ру пе. Гра нич
на ме ри ла за на вој и ко нус. Ме ри ла за ме ре ње и кон тро лу угло ва, 
уни вер зал ни, ме ха нич ки и оп тич ки угло мер. Три го но ме триј ска ме
ри ла и ли бе ла, кон трол ни ци за из лаз удар не игле, кон трол ни ци за 
це ви, ле жи ште мет ка.



6. ОЦР ТА ВА ЊЕ И ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ (6)

Ана ли зе ра ди о нич ког цр те жа. Цр теж де та ља под скло па и 
склоп ни цр теж. При пре ма ала та и при бо ра за оцр та ва ње и обе ле
жа ва ње. При пре ма по вр ши не за оцр та ва ње. Оцр та ва ње уз упо тре
бу па ра лел ног цр та ла, ви си но ме ра, при зме, уга о не пло че. Оцр та ва
ње и обе ле жа ва ње са цр те жа, по мо ћу ша бло на и по узор ку. Чу ва ње 
и одр жа ва ње ала та и при бо ра за оцр та ва ње и обе ле жа ва ње.

7. ОБ РА ДА ТУР ПИ ЈА ЊЕМ И ГРЕ БА ЊЕМ (6)

Из бор тур пи ја за рад у за ви сно сти од вр сте об ра ђи ва ног ма те
ри ја ла, зах те ва не тач но сти об ра де и ква ли те та об ра ђе не по вр ши не. 
Гру бо и фи но тур пи ја ње рав них по вр ши на. Тур пи ја ње об лих и ко
сих по вр ши на. Из ра да отво ра ра зних про фи ла. Упа си ва ње де ло ва 
тур пи ја њем. Об ра да ли ма тур пи ја њем. Об ра да гре ба њем. При ме на 
по ступ ка, алат и при бор за гре ба ње. По сту пак гре ба ња и тур пи
ја ња рав них по вр ши на. Ме ре ње и кон тро ла об ра де тур пи ја њем и 
гре ба њем. Чи шће ње и одр жа ва ње тур пи ја и гре ба ча. Ме ре за шти те 
при тур пи ја њу и гре ба њу.

8. ОДВА ЈА ЊЕ МА ТЕ РИ ЈА ЛА (6)

При ме на по ступ ка одва ја ња ма те ри ја ла се че њем и ре за њем. 
Се че ње ма те ри ја ла пљо сна тим се ка чем. Из ра да жље бо ва се ка чем. 
Се че ње ли ма руч ним по лу жним ма ка за ма. Се че ње ли ма на шин ским 
ма ка за ма, са пра вим и кру жним но же ви ма. Ре за ње руч ном те сте ром 
(од се ца ње, ра се ца ње, из ре зи ва ње, се че ње це ви и ра зних про фи ла). 
Рад на оквир ној ма шин ској те сте ри. Ме ре ње и кон тро ла. Ме ре за
шти те на ра ду, чи шће ње и одр жа ва ње ма ши на, ала та и при бо ра.

9. ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ ЛИ МА И ПРО ФИ ЛА (12)

За да так и по сту пак об ли ко ва ња. Ала ти, уре ђа ји, ма ши не за 
са ви ја ње и ис пра вља ње. Са ви ја ње ли мо ва, шип ки, жи це, це ви и 
про фи ла у хлад ном и то плом ста њу. Ис пра вља ње ли ме них тра ка, 
шип ки, це ви и про фи ла. Об ли ко ва ње ли ма по мо ћу на пра ва и ала та, 
руч но и на пре са ма. Ме ре ње и кон тро ли са ње. Ме ре за шти те при 
об ли ко ва њу, чи шће ње и одр жа ва ње ала та и ма ши на за об ли ко ва ње.

10. ТЕХ НО ЛО ШКИ ПРО ЦЕС МА ШИН СКЕ ОБ РА ДЕ (25)

Про це си у ме та ло пре ра ђи вач кој ин ду стри ји про из вод ни, тех
но ло шки и об рад ни про це си. Струк ту ра об ра ђе ног про це са, за хват, 
про лаз, опе ра ци ја. При прем ци, кри те ри ју ми за из бор при пре ма ка, 
прет ход на об ра да при прем ка. По да ци за об ра ду, основ не де фи ни
ци је, ве ли чи не до да та ка и ути цај ни фак то ри. Вр сте ба за и на чин 
ба зи ра ња. Прин ци пи за из бор ба за и гре шке ба зи ра ња. Озна ча ва ње 
та ча ка ба зи ра ња и сте за ња де ло ва у тех но ло шкој до ку мен та ци ји. 
До зво ље но од сту па ње у про це су об ра де ра ди обез бе ђе ња ис прав
не функ ци је про из во да, за мен љи во сти де ло ва, ла ке и јед но став не 
мон та же. До зво ље на од сту па ња ди мен зи ја, ге о ме триј ског об ли ка, 
ква ли те та об ра ђе не по вр ши не.

III РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 96 ча со ва го ди шње)

1. ЗА КОН СКА РЕ ГУ ЛА ТИ ВА (2)

За кон о оруж ју и му ни ци ји („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
9/92). Основ не од ред бе. На ба вља ње, др жа ње и но ше ње оруж ја и 
му ни ци је. Про мет и пре воз оруж ја и му ни ци је, по пра вља ње и пре
пра вља ње оруж ја. Еви ден ци ја и овла шће ња. Ка зне не од ред бе, Ме
ре без бед но сти и за шти те.

2. СИ СТЕ МИ НА О РУ ЖА ЊА (5)

Исто риј ски пре глед раз во ја на о ру жа ња. Основ ни пој мо ви, де
фи ни ци је и по де ла си сте ма на о ру жа ња. Так тич котех нич ке ка рак
те ри сти ке, зах те ви и ва тре на моћ. Прав ци бу ду ћег раз во ја н уса вр
ша ва ња си сте ма на о ру жа ња.

3. ОСНОВ НИ ПОЈ МО ВИ ИЗ МЕ ХА НИ КЕ (КИ НЕ МА ТИ КА  
И ДИ НА МИ КА) (10)

Си сте ми ре фе рен ци је и од ре ђи ва ње по ло жа ја та ча ка у рав ни 
и про сто ру. Ко ор ди нат ни си сте ми. По јам кру тог те ла и ма те ри јал
не тач ке. Јед на чи не кре та ња. Пу та ња, ли ни ја пу та ње, за кон пу та. 
Основ ни пој мо ви из ди на ми ке. Ди на ми ка га со ва и флу и да. Њут но
ви за ко ни. Пра во ли ниј ско кре та ње ма те ри јал не тач ке. Кри во ли ниј
ско кре та ње ма те ри јал не тач ке. Тре ње. Ко си хи тац.

4. УНУ ТРА ШЊА БА ЛИ СТИ КА (20)

Основ ни пој мо ви и де фи ни ци је. За да ци уну тра шње ба ли сти
ке. Еле мен ти уну тра шње ба ли сти ке и ка рак те ри сти ке це ви, про јек
ти ла и ба ру та као и ба рут них пу ње ња. Про цес опа ље ња мет ка у 
це ви. Основ не јед на чи не и ве ли чи не уну тра шње ба ли сти ке (си ле 
ко је се ја вља ју у це ви услед деј ства ба рут них га со ва, њи хо ве по
сле ди це). Ме ре ња уну тра шње ба ли стич ких ка рак те ри сти ка, при
ти ска, тем пе ра ту ре и бр зи не про јек ти ла у це ви).

5. ОРУЖ ЈЕ, МЕ ХА НИЧ КО, ПО ЛУ А У ТО МАТ СКО  
И АУТО МАТ СКО (20)

Ка рак те ри сти ке и вр сте ме ха нич ког оруж ја. Ка рак те ри сти ке 
и вр сте ауто мат ског оруж ја. Спорт ско и ло вач ко оруж је. Си сте ми 
ауто мат ског оруж ја и прин ци пи функ ци о ни са ња. Еле мен ти оруж
ја (це ви, уре ђа ји на усти ма це ви; по ја чи ва чи тр за ја, при гу ши ва чи, 
ком пен за то ри, скри ва чи пла ме на, тром бо ни, га сне коч ни це). За тва
рач и сан ду ци. Ме ха ни зми по лу а у то мат ског и ауто мат ског оруж ја. 
Опру ге, вр сте и ка рак те ри сти ке. Ути цај тре ња на функ ци ју оруж ја 
и ору ђа. Ква ро ви ко ји про у зро ку ју за стој у ра ду ауто ма ти ке.

6. АР ТИ ЉЕ РИЈ СКА ОРУ ЂА (19)

По де ла и глав не ка рак те ри сти ке ору ђа (то по ви, ха у би це, топ
ха у би це, ми но ба ца чи, руч ни ра кет ни ба цач, ви ше цев ни ба ца чи, 
бес тр зај на ору ђа и ра кет ни лан се ри). Основ ни де ло ви ар ти ље риј
ског ору ђа, функ ци ја, тех нич ке и кон струк тив не ка рак те ри сти ке, 
си ле оп те ре ће ња де ло ва и скло по ва ору ђа при опа ље њу, Ста бил
но сти и не по мич ност ору ђа. Спе ци фич ност кон струк ци је ору ђа на 
бор бе ним во зи ли ма (тен ко ви, са мо ход на ору ђа). Мо гу ћи ква ро ви и 
узро ци за сто ја у ра ду де ло ва ору ђа.

7. ОСНОВ НИ ПОЈ МО ВИ СПО ЉА ШЊЕ БА ЛИ СТИ КЕ  
И ТЕ О РИ ЈЕ ГА ЂА ЊА (20)

Еле мен ти ба ли стич ке пу та ње. Про ра чун еле ме на та ба ли стич ке 
пу та ње (Ој ле ров мо дел). Ста бил ност про јек ти ла на пу та њу. Та бли ца 
га ђа ња и упо тре ба. Те о ри ја га ђа ња, основ ни пој мо ви и де фи ни ци је. 
Ве ро ват но ћа по га ђа ња. Си сте мат ске и не си сте мат ске гре шке и сли
ка по го да ка. Ве ро ват ност кре та ња. Тач ност и пре ци зност га ђа ња.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ прак тич не на ста ве је сти ца ње зна ња, рад них ве шти на и 
на ви ка по треб них за оба вља ње ла ког и сред њег ре мон та оруж ја у 
окви ру обра зов ног про фи ла и оспо со бља ва ње за брз и са мо ста лан 
рад у окви ру про це са кон крет не про из вод не тех но ло ги је ра ди о ни це.

Задаци прак тич не на ста ве су:
– овла да ва ње тех но ло шким опе ра ци ја ма од го ва ра ју ће руч не 

и ма шин ске об ра де, као и тех но ло ги је, де мон та же и мон та же од ре
ђе них ти по ва оруж ја и ору ђа;

– оспо со бља ва ње за пра вил ну упо тре бу, при ме ну и одр жа ва
ње сред ста ва ра да, њи хо во ра ци о нал но и еко но мич но ко ри шће ње, 
уз са гле да ва ње њи хо ве ма те ри јал не вред но сти и ве ка тра ја ња;

– при ме на зна ња о пра вил ном из бо ру ма те ри ја ла за из ра ду 
про из во да, при ме на зна ња о пра вил ном из бо ру ре зер вних де ло ва и 
за њи хо во ра ци о нал но ко ри шће ње и сма ње ње от пат ка;

– сти ца ње прак тич них зна ња у обла сти ме ре ња н кон тро ле 
де ло ва у про це су ра да и оства ри ва ње ква ли те та про из во да;

– сти ца ње зна ња и на ви ка за пра вил но ко ри шће ње сред ста ва 
за шти те на ра ду.



САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

II РАЗРЕД 
(12 ча со ва не дељ но, 444 ча са го ди шње)

1. УВОД (1)

Упо зна ва ње про гра ма, струч не ли те ра ту ре и зах те ва при ли
ком шко ло ва ња. Пра ви ла по на ша ња на рад ном ме сту и ра ди о ни ци. 
Упо зна ва ње са рад ним ме стом.

2. ИС ПИ ТИ ВА ЊЕ МА ТЕ РИ ЈА ЛА (28)

Ис пи ти ва ње ме ха нич ких свој ста ва ма те ри ја ла. Ис пи ти ва
ње ма те ри ја ла ста тич ким деј ством си ле на ки да ли це. Стан дард не 
епру ве те за ис пи ти ва ње. Ис пи ти ва ње че лич них ужа ди. Ме ре ње 
твр до ће (ме то де по Бри не лу, Ви кер су, Пол ди ју, Ро кве лу и Шо ру). 
Ис пи ти ва ње жи ла во сти ма те ри ја ла ди на мич ким деј ством си ле. 
Шар пи по сту пак за ис пи ти ва ње жи ла во сти.

3. МЕ РЕ ЊЕ И КОН ТРО ЛА (40)

Ме ре ња ду жи не, спољ них и уну тра шњих преч ни ка и ду би
на по мич ним ме ри лом, ми кро ме тар ским ме ри лом и ду би но ме ром. 
Ме ре ње и кон тро ла по мо ћу ми кро ме тра за спољ не и уну тра шње 
ме ре ње, по мо ћу ра чви и че по ва. Ме ре ње гра нич ним ме ри ли ма за 
на вој и ко нус. Ме ре ње отво ра ком па ра те ри ма. Ме ре ње угло ва уни
вер зал ним ме ха нич ким и оп тич ким угло ме ри ма. Ме ре ње угло ва. 
по мо ћу ли бе ле и три го но ме триј ским ме ри ли ма.

4. ОЦР ТА ВА ЊЕ И ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ (36)

При пре ма ала та и при бо ра за оцр та ва ње и обе ле жа ва ње по
мо ћу ша бло на и по узор ку. При пре ма по вр ши на за оцр та ва ње и 
обе ле жа ва ње. Обе ле жа ва ње и оцр та ва ње по мо ћу цр те жа. Ана ли за 
ра ди о нич ког цр те жа. По сту пак: оцр та ва ња и обе ле жа ва ња. Ко ри
шће ње па ра лел ног цр та ла, ви си но ме ра, при зме, уга о не пло че н по
де о ног апа ра та. Чу ва ње и одр жа ва ње ала та и при бо ра.

5. ТУР ПИ ЈА ЊЕ И ГРЕ БА ЊЕ (42)

Из бор тур пи ја. Гру бо и фи но тур пи ја ње рав них, ко сих и об
лих по вр ши на. Тур пи ја ње отво ра ра зних про фи ла. Об ра да ли ма 
тур пи ја њем. Упа си ва ње де ло ва тур пи ја њем. Об ра да гре ба њем, из
бор ала та и при бо ра за гре ба ње. по сту пак гре ба ња. Кон тро ла ис
прав но сти гре ба ча. Кон тро ла тур пи ја них и гре ба них по вр ши на. 
Чи шће ње и одр жа ва ње тур пи ја и гре ба ча.

6. СЕ ЧЕ ЊЕ И РЕ ЗА ЊЕ (60)

Се че ње ма те ри ја ла пљо сна тим се ка чем. Из ра да жље бо ва се
ка чем. Оштре ње се ка ча. Се че ње ли ма руч ним, по лу жним ма ка за
ма. Се че ње ли ма ма шин ским ма ка за ма. Рад руч ном те сте ром, се че
ње шип ка стог ма те ри ја ла, од се ца ње, за се ца ње, из ре зи ва ње, ре за ње 
це ви и ра зних про фи ла. Рад на оквир ној ма шин ској те сте ри. Ко ри
шће ње сред ста ва за шти те на ра ду. Чи шће ње и одр жа ва ње ма ши на, 
ала та и при бо ра.

7. ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ ЛИ МА И ПРО ФИ ЛА (60)

Упо зна ва ње ала та, уре ђа ја и ма ши на за са ви ја ње и ис пра вља
ње ма те ри ја ла. По ступ ци са ви ја ња ли ма, шип ки, жи це, це ви и про
фи ла у хлад ном и то плом ста њу. Об ли ко ва ње ли ма по мо ћу ала та за 
руч но и ма шин ско об ли ко ва ње. Чи шће ње и одр жа ва ње ала та, ма
ши на и при бо ра за об ли ко ва ње. Сред ства за шти те на ра ду.

8. ТЕР МИЧ КА И ТЕР МО ХЕ МИЈ СКА ОБ РА ДА (20)

Циљ ка ље ња. Тем пе ра тур ни ре жим ка ље ња, пе ћи за за гре ва
ње, со на ку па ти ла, ко мор не пе ћи и ва кум пе ћи. Сред ства за хла
ђе ње. Ис пи ти ва ње про ка љи во сти, по вр шин ско ка ље ње. Циљ по
бољ ша ња, ме ха нич ке осо би не ма те ри ја ла пре и по сле ка ље ња и 
по бољ ша ња. Де фек ти ма те ри ја ла про у зро ко ва ни тер мич ком об ра
дом. Це мен та ци ја га сна и у чвр стим сред стви ма, по ступ ци це мен
та ци је, на ро чи то од го вор них де ло ва. Ме ре за шти те на ра ду.

9. ГАЛ ВАН СКА ЗА ШТИ ТА (14)

По сту пак хро ми ра ња твр дог и де ко ра тив ног, ни кло ва ња, кар
ми ну зи ра ња, по цин ко ва ња са хро ма ти зи ра њем, бру ни ра ња, фос
фа ти зи ра ња, елок си ра ња и ме та ли зи ра ња. За штит не ме ре при ра ду.

10. ГРА ВИ РА ЊЕ (15)

Из бор ала та и при бо ра за гра ви ра ње. По зи ци о ни ра ње обрат
ка. Рад на гра ви ра њу сло ва и бро је ва. Рад на гра ви ра њу жи го ва и 
пе ча та. Гра ви ра ње ре љеф них по вр ши на.

11. МА ШИН СКА ОБ РА ДА (128)

11.1. Стру га ње (25)

Ци лин дрич но че о но стру га ње. При пре ма ма ши не, из бор и 
по ста вља ње но жа. По ста вља ње, цен три ра ње и сте за ње обрат ка. 
Ци лин дрич но спољ но и уну тра шње стру га ње. Че о но стру га ње, ре
за ње на во ја, об ра да ко ну са ку гле, бу ше ње, раз вр та ње и на рец ки ва
ње. Ко ри шће ње мер ног и кон трол ног ала та и при бо ра. Оштре ње 
но же ва. Ме ре за шти те на ра ду.

11.2. Гло да ње (25)

Гло да ње рав них по вр ши на, жле бо ва, ру па, отво ра, по вр ши на 
под углом и др. При пре ма ма ши не, по ста вља ње и сте за ње обрат ка. 
Из бор и по ста вља ње гло да ла. Об ра да ваљ ка стим, уга о ним, вре те
на стим и ко ту ра стим, ваљ ка сточе о ним гло да лом. Ко ри шће ње мер
ног и кон трол ног ала та и при бо ра, Ме ре за шти те на ра ду.

11.3. Бу ше ње (25)

Бу ше ње на сто ној, стуб ној и ра ди јал ној бу ши ли ци. По ста
вља ње и при чвр шћи ва ње ала та и обрат ка. Из бор ре жи ма опра ле. 
Од ре ђи ва ње ба зних по вр ши на обрат ка, Из во ђе ње об ра де бу ше
њем, про ши ри ва њем, упу шта њем и раз вр та њем. Ре за ње на во ја. 
Из ра да отво ра под углом. Ко ри шће ње мер ног и кон трол ног ала та и 
при бо ра. Ме ре за шти те на ра ду.

11.4. Бру ше ње (25)

Бру ше ње рав них, управ них и по вр ши на под углом. Бру ше
ње че о них по вр ши на и жље бо ва. Бру ше ње спо ља шњих и уну тра
шњих ци лин дрич них по вр ши на. Бру ше ње из ме ђу ши ља ка. Сред
ства за бру ше ње. Ме ре за шти те при ра ду.

11.5. Тех но ло шки по ступ ци стру га ња, гло да ња, бу ше ња  
и бру ше ња (28)

Ана ли зе ра ди о нич ког цр те жа, утвр ђи ва ње ре до сле да опе ра
ци ја, за хва та и про ла за на при прем ку, из бор ба зе, из бор та ча ка сте
за ња, на чин сте за ња. Ути цај тех но ло шког по ступ ка на до зво ље на 
од сту па ња ге о ме триј ског об ли ка. Утвр ђи ва ње до зво ље них од сту
па ња. Из ра чу на ва ње ре жи ма об ра де за глав но и по моћ но кре та ње. 
Из бор ре зног, мер ног и кон трол ног ала та и при бор за сте за ње. Из
ра чу на ва ње глав ног и по моћ ног вре ме на об ра де.

III РАЗРЕД 
(14 ча со ва не дељ но, 448 ча со ва го ди шње + 60 ча со ва у бло ку)

1. ПО ЗНА ВА ЊЕ КОН СТРУК ЦИ ЈЕ ТИ ПО ВА И ВР СТА ОРУЖ ЈА 
И ОРУ ЂА (100)

Пот пу но и де ли мич но рас кла па ње и скла па ње скло по ва, под
скло по ва и де ло ва оруж ја и ору ђа. Упо зна ва ње де ло ва и функ ци ја. 
Основ не так тич котех нич ке ка рак те ри сти ке пи што ља, сиг нал них 
пи што ља, ре вол ве ра, пу ша ка, ауто мат ских пу ша ка, по лу а у то мат
ских пу ша ка, пу шко ми тра ље за, ми тра ље за, руч них ра кет них ба ца
ча, ми но ба ца ча 60 и 120 mm, ПАВ топ 20 mm, Топ 76 mm и ла ки 
ра кет ни лан сер 128 mm. Ру ко ва ње и при пре ма за га ђа ње. Ме ре си
гур но сти и без бед но сти при ру ко ва њу.



2. ДЕ МОН ТА ЖА И МОН ТА ЖА СА ПРО ВЕ РОМ  
ФУНК ЦИ О НАЛ НЕ И ТЕХ НИЧ КЕ ИС ПРАВ НО СТИ  
ОРУЖ ЈА (80)

Ра ста вља ње оруж ја раз ли чи тих ти по ва, де ли мич но и пот
пу но. Функ ци о нал на и тех нич ка не ис прав ност глав них де ло ва, 
скло по ва и под скло по ва. Склоп це ви, сан ду ка и за тва ра ча са ме ха
ни зми ма. Де ло ви ауто ма ти ке оруж ја. Еле мен ти ла фе та ору ђа. Кла
си фи ка ци ја мо гу ћих и нај че шћих за сто ја у ра ду де ло ва и скло по ва. 
По сту пак иден ти фи ка ци је за сто ја и на чин њи хо вог от кла ња ња.

3. ТЕХ НИЧ КИ ПРЕ ГЛЕ ДИ И ОДР ЖА ВА ЊЕ ОРУЖ ЈА  
И ОРУ ЂА (128)

Вр сте тех нич ких пре гле да и ре сур си. Опис рад њи и по сту
па ка за из во ђе ње. Тех нич ки пре гле ди оруж ја и ору ђа у га рант ном 
ро ку и на осно ву ре сур са ра да. Упо зна ва ње ком пле та спе ци јал ног 
ала та и при бо ра, као и опре ме за из вр ше ње тех нич ких пре гле да. 
Тех нич ка упут ства и до ку мен та ци ја за из во ђе ње тех нич ких пре
гле да и ажу ри ра ње из вр ше них ра до ва. Прак тич но уве жба ва ње 
ме то до ло ги је из во ђе ња тех нич ких пре гле да. Тех нич ка при пре ма 
сред ста ва, ала та и при бо ра за пе ри о дич но (пре вен тив но) одр жа
ва ње по ре сур су Про ве ра и утвр ђи ва ње кон струк тив нотех нич
ких ве ли чи на, ме ра, то ле ран ци ја и па ра ме та ра, скло по ва и де ло ва 
оруж ја. За ме на до тра ја лих и не ис прав них де ло ва са по де ша ва њем 
и без по де ша ва ња и ре три фи ка ци ја. За вр шна кон тро ла и ис пи ти ва
ње функ ци о нал но сти оруж ја (опит ним или по ли гон ским га ђа њем). 
Уве жба ва ње ме то до ло ги је из во ђе ња пре вен тив ног одр жа ва ња на 
оруж ју (на по је ди ним скло по ви ма и де ло ви ма).

4. ТЕХ НИЧ КИ РЕ МОНТ ОРУЖ ЈА УСЛЕД ОТ КА ЗА  
ДЕ ЛО ВА (100)

Тех нич ка при пре ма ре мон та и при јем сред ста ва на ре монт. 
Тех но ло ги ја ла ког и сред њег ре мон та оруж ја. Из во ђе ње прак тич
них рад њи тех но ло ги је ре мон та, де ло ва и скло по ва оруж ја. Де ли
мич ни сред њи ре монт скло по ва за ме ном скло по ва и де ло ва са по
де ша ва њем. Ме ђу фа зна ре монт на кон тро ла и за вр шно ис пи ти ва ње 
оруж ја са опит ним га ђа њем. Ажу ри ра ње тех нич ког ре мон та и кар
то на сред ства као и пре да ја ко ри сни ци ма.

5. ЗА ШТИ ТА ДЕ ЛО ВА И СКЛО ПО ВА ОРУЖ ЈА (60)
При пре ма оруж ја за за шти ту, рас кла па ње и чи шће ње. Од ма шћи

ва ње де ло ва сред ством за де кон зер ва ци ју ДРН ЧОМ. Тех нич ки пре
глед де ло ва и скло по ва. Кон зер ва ци ја де ло ва за штит ним сред стви ма. 
Крат ко роч на и по вре ме на кон зер ва ци ја ЗУ О НОМ и дру гим уљ ним 
пре ма зи ма. Ду го роч на кон зер ва ци ја ко ја се вр ши у сред ству сол вен ту.

Тех но ло ги ја оба вља ња крат ко роч не и ду го роч не кон зер ва ци је 
и ре кон зер ва ци је ме тал них, др ве них, ко жних и тек стил них де ло
ва. Скла па ње сред ста ва и па ко ва ње. Скла ди ште ње и при мо пре да ја.

6. ПРО ВЕ РА И ПО ДЕ ША ВА ЊЕ ОРУЖ ЈА (40)
При пре ма оруж ја за упо тре бу. Ста во ви за га ђа ње. Спорт ски и 

бор бе ни ста во ви, нај по год ни ји ста во ви за по је ди не вр сте га ђа ња. 
Ни ша ње ње и за у зи ма ње по треб них еле ме на та на ни шан ској спра ви 
и уре ђа ју за ни ша ње ње. Из бор ни шан ске тач ке при га ђа њу. Оки да
ње, тех ни ка по те за ња, ди са ње у то ку га ђа ња и ди сај на па у за. Од ре
ђи ва ње да љи не до ци ља и от кла ња ње ути ца ја боч ног ве тра, тем пе
ра тур них раз ли ка, над мор ске ви си не, ко сог хи ца и дру гих ути ца ја 
фак то ра. Нај че шће гре шке при га ђа њу и њи хов ути цај на тач ност 
и пре ци зност по го да ка. Ис пи ти ва ње тач но сти и пре ци зност оруж
ја. От кла ња ње не до ста та ка уста но вље них при ли ком ис пи ти ва ња 
оруж ја на по ли го ну. По ли гон ско га ђа ње из ра зних ти по ва оруж ја.

ЗАВРШНИ ИСПИТ

За вр шним ис пи том про ве ра ва се оп шта при пре мље ност уче
ни ка за са мо стал но оба вља ње по сло ва и рад них за да та ка утвр ђе
них за ни ма ња у окви ру обра зов ног про фи ла.

За вр шни ис пит са сто ји се из:
1. прак тич ног ра да,
2. усме не про ве ре зна ња.

ПРАКТИЧАН РАД

За да ци за прак тич ни рад про ис ти чу из про гра ма прак тич
не на ста ве и тех но ло ги је обра зов ног про фи ла и про гра ма дру гих 
струч них пред ме та а де фи ни шу се из рад них зах те ва ка рак те ри
стич них за сва ки обра зов ни про фил у окви ру на ве де них про грам
ских це ли на:

1. Металостругар:

– об ра да спо ља шњих ци лин дрич них и сте пе на стих по вр ши на,
– об ра да уну тра шњих ци лин дрич них и сте пе на стих по вр ши на,
– об ра да ко ну сних по вр ши на,
– из ра да на во ја.

2. Металоглодач:

– об ра да рав них и про фи ли са них по вр ши на
– об ра да по вр ши на под углом,
– из ра да отво ра и жле бо ва,
– из ра да озу бље ња.

3. Металобрусач:
– спољ но ци лин дрич но и ко ну сно бру ше ње,
– уну тра шње ци лин дрич но и ко ну сно бру ше ње,
– че о но и про фил но бру ше ње,
– бру ше ње на во ја или зуп ча ни ка,
– оштре ње ала та сло же не ге о ме три је.

4. Металобушач:
– из ра да отво ра бу ше њем упу шта њем и раз вр та њем на хо ри

зон тал ној или ко ор ди нат ној бу ши ли ци, об ра да гло да њем рав них и 
про фи ли са них по вр ши на, из ра да жле бо ва

– об ра да стру га њем спо ља шњих и уну тра шњих по вр ши на.

5. Бравар:
– кро је ње, се че ње и при пре ма ма те ри ја ла,
– из ра да отво ра,
– из ра да и мон та жа бра ва ри је и бра вар ских кон струк ци ја,
– из ра да и мон та жа че лич них кон струк ци ја,
– из ра да и мон та жа гра ђе вин ске бра ва ри је.

6. Лимар:
– се че ње и кро је ње ли ма,
– са ви ја ње и об ли ко ва ње ли ма,
– спа ја ње ли мо ва (за ки ва ње, ле мље ње или за ва ри ва ње); мон

та жа еле ме на та и из ра да про из во да,
– мон та жа и по ста вља ње кров не ли ма ри је.

7. Аутолимар:
– по прав ка оште ће них де ло ва во зи ла,
– за ме на оште ће них де ло ва на во зи лу,
– по прав ка уну тра шњег скло па во зи ла,
– по прав ка ша си је и шкољ ке,
– по ста вља ње оште ће ног во зи ла у ге о ме триј ску осу.

8. Заваривач:
– елек тро луч но за ва ри ва ње уга о них за ва ра или це ви,
– га сно за ва ри ва ње тан ких ли мо ва или це ви са тан ким зи до

ви ма,
– за ва ри ва ње ле ги ра них че ли ка, ли ве ног гво жђа или ба кра,
– за ва ри ва ње у ви ше сло је ва,
– кон тро ла и ис пи ти ва ње за ва ре них спо је ва.

9. Инсталатер:
– по ста вља ње во до вод них це ви,
– по ста вља ње ка на ли за ци о них це ви,
– мон та жа са ни тар них уре ђа ја и то че ћих ба те ри ја,
– по ста вља ње ре ви зи о них си ла жа,
– пре глед и ис пи ти ва ње во до вод не и ка на ли за ци о не мре же,



– по ста вља ње цев не мре же за гре ја ње,
– мон та жа греј них те ла и ко тло ва,
– из ра да и по ста вља ње ин ста ла ци ја за кли ма ти за ци ју,
– мон та жа кли ма – ко мо ра,
– кон тро ла и ис пи ти ва ње ин ста ла ци ја за гре ја ње, од но сно 

кли ма ти за ци ју.

10. Машинобравар:

По прав ка алат них ма ши на:
– по прав ка во де ћих кли зних по вр ши на по сто ља, уз ду жног и 

по преч ног кли за ча,
– по прав ка но са ча и др жа ча ала та и рад ног сто ла,
– по прав ка пре но сни ка за глав но и по моћ но кре та ње,
– по прав ка хи дра у лич них уре ђа ја на алат ним ма ши на ма,
– про ве ра функ ци о нал но сти ки не ма тич ких ве за и ге о ме триј

ске тач но сти.

11. Механичар хидраулике и пнеуматике:

– мон та жа пне у мат ских уре ђа ја,
– мон та жа хи дра у лич ких уре ђа ја,
– мон та жа хи дра у лич копне у мат ских си сте ма,
– ис пи ти ва ње уре ђа ја или си сте ма.

12. Аутомеханичар:

– по прав ка по гон ских агре га та,
– по прав ка си сте ма за пре нос сна ге,
– по прав ка си сте ма за осла ња ње,
– по прав ка си сте ма за упра вља ње и ко че ње,
– кон тро ла ис прав но сти по пра вље ног во зи ла.

13. Механичар шинских возила:

– по прав ка ди зел – мо то ра,
– по прав ка обрт ног по сто ља,
– по прав ка пне у мат ског си сте ма вуч них во зи ла.

14. Механичар привредне механизације:

– по прав ка по гон ских агре га та,
– по прав ка си сте ма за пре нос сна ге,
– по прав ка си сте ма за упра вља ње и ко че ње,
– по прав ка хи дра у лич ких и пне у мат ских уре ђа ја, ин ста ла ци ја 

и си сте ма,
– по прав ка трак то ра и при кључ них уре ђа ја,
– по прав ка гра ђе вин ске ме ха ни за ци је,
– по прав ка ру дар ске ме ха ни за ци је.

15. Механичар радних машина:

а) по прав ка тек стил них ма ши на:
– по прав ка ма ши на и уре ђа ја за пре де ње,
– по прав ка ма ши на и уре ђа ја за тка ње,
– по прав ка ма ши на и уре ђа ја за пле те ње,
– по прав ка ма ши на у кон фек циј ској про из вод њи,
– кон тро ла и ис пи ти ва ње по пра вље них ма ши на.
б) По прав ка гра фич ких ма ши на:
– по прав ка хи дра у лич них и пне у мат ских пре но сни ка и уре

ђа ја,
– по прав ка ма ши на за при пре му штам пар ског сло га,
– по прав ка ма ши на за штам па ње,
– по прав ка ма ши на за до ра ду,
– кон тро ла и ис пи ти ва ње по пра вље них ма ши на и уре ђа ја.
в) По прав ке ма ши на пре храм бе не про из вод ње:
– по прав ка по гон ских ма ши на и по стро је ња,
– по прав ка пум пи за тран спорт флу и да или тран спор те ра и 

кон ве је ра,
– по прав ка из ме њи ва ча то пло те или су ша ра,
– по прав ка уре ђа ја за мле ве ње, пре со ва ње или пу ње ње,
– кон тро ла и ис пи ти ва ње по пра вље них ма ши на или уре ђа ја.
г) По прав ка ма ши на ду ван ске ин ду стри је:

– по прав ка уре ђа ја за одва ја ње ду ван ске пра ши не,
– по прав ка по је ди них еле ме на та си сте ма за про из вод њу ци га

ре та (ра зних ду ван ских ма ши на и уре ђа ја),
– по прав ка пне у мат ских и хи дра у лич ких уре ђа ја,
– кон тро ла и ис пи ти ва ње по пра вље них ма ши на и уре ђа ја.

16. Механичар термоенергетских постројења:
а) Екс пло а та ци ја тер мо е нер гет ских по стро је ња:
– при пре ма и упра вља ње по стро је њем у по го ну (при пре ма 

по стро је ња за пу шта ње у рад, при пре ма у рад, пра ће ње ра да, за
у ста вља ње).

б) Одр жа ва ње тер мо е нер гет ских по стро је ња:
– те ку ћи пре глед и кон ста та ци ја ста ња,
– де мон та жа – из два ја ње еле ме на та из си сте ма,
– ра ста вља ње, утвр ђи ва ње ква ра, оправ ка, са ста вља ње и 

уград ња у си стем.

17. Механичар хидроенергетских постројења:
а) Екс пло а та ци ја хи дро е нер гет ских по стро је ња:
– при пре ма и упра вља ње по стро је њем у по го ну (црп не ста ни

це, ком пре сор ске ста ни це, по стро је ња за пре ра ду во де, хи дро фор
ска по стро је ња, хи дро тур би не). 

б) Одр жа ва ње хи дро е нер гет ских по стро је ња:
– те ку ћи пре глед и кон ста та ци ја ста ња,
– де мон та жа – из два ја ње еле ме на та из си сте ма,
– ра ста вља ње, утвр ђи ва ње ква ра, оправ ка, са ста вља ње и 

уград ња у си стем.

18. Механичар гасо и пнеумоенергетских постројења:
а) Екс пло а та ци ја га со и пне у мо е нер гет ских по стро је ња:
– по стро је ња за пре ра ду при род ног га са и ре гу ла ци о не га сне 

ста ни це, га сне тур би не, ком пре со ра и др.
б) Одр жа ва ње га со и пне у мо е нер гет ских по стро је ња:
– те ку ћи пре глед и кон ста та ци ја ста ња,
– де мон та жа – из два ја ње еле ме на та из си сте ма,
– ра ста вља ње, утвр ђи ва ње ква ра, оправ ка, са ста вља ње и 

уград ња у си стем.

19. Механичар грејне и расхладне технике:
а) Екс пло а та ци ја греј не и рас хлад не тех ни ке:
– оп слу жи ва ње, ру ко ва ње, ис пи ти ва ње ин ста ла ци је, кон тро ла 

ра да у то ку екс пло а та ци је, 
Ре гу ла ци ја: уре ђа ја за гре ја ње, уре ђа ја за кли ма ти за ци ју и 

рас хлад них уре ђа ја.
б) Одр жа ва ње уре ђа ја за гре ја ње и кли ма ти за ци ју и рас хлад

них уре ђа ја:
– те ку ћи одр жа ва ње си сте ма за гре ја ње,
– те ку ћи одр жа ва ње си сте ма за кли ма ти за ци ју,
– те ку ћи одр жа ва ње рас хлад них уре ђа ја,
– де мон та жа – из два ја ње еле ме на та из си сте ма,
– ра ста вља ње, утвр ђи ва ње ква ра, оправ ка, са ста вља ње и 

уград ња у си стем.

20. Механичар уређаја за мерење и регулацију:
– по прав ка си сте ма ауто мат ске ре гу ла ци је,
– по прав ка си сте ма ауто мат ског упра вља ња,
– по прав ка мер них уре ђа ја,
– по прав ка ре гу ла ци о них уре ђа ја,
– кон тро ла и ис пи ти ва ње по пра вље них уре ђа ја или си сте ма. 

21. Прецизни механичар:
– по прав ка ма ши на за пи са ње и умно жа ва ње,
– по прав ка ра чун ских ма ши на,
– по прав ка ре ги стра – ка са,
– по прав ка фо то ко пир них апа ра та,
– кон тро ла и ис пи ти ва ње по пра вље них ма ши на.

22. Часовничар:
– по прав ка елек тро ме ха ни чар ских са то ва,
– по прав ка са то ва са елек тро маг нет ским и елек тро ди на мич

ким по го ном.



– по прав ка елек трон ских са то ва,
– по прав ка ди ги тал них кварц них са то ва,
– кон тро ла и ис пи ти ва ње по пра вље них са то ва.

23. Механичар медицинске и лабораторијске опреме:

– по прав ка хи дра у лич ких уре ђа ја на ме ди цин ској опре ми,
– по прав ка пне у мат ских уре ђа ја на ме ди цин ској опре ми,
– по прав ка елек трич них и елек трон ских уре ђа ја на ме ди цин

ској опре ми,
– по прав ка ме ди цин ских апа ра та и уре ђа ја,
– кон тро ла и ис пи ти ва ње по пра вље них апа ра та и уре ђа ја.

24. Механичар нумерички управљаних машина:

– по прав ка во де ћих кли зних по вр ши на по сто ља, уз ду жних и 
по преч них кли за ча,

– по прав ка пре но сни ка за глав но и по моћ но кре та ње,
– по прав ка функ ци о нал но сти ки не ма тич ких ве за и ге о ме триј

ске тач но сти,
– по прав ка хи дра у лич ких и пне у ма тич ких ком по нен ти,
– по прав ка мер них си сте ма за ма ши не са ну ме рич ким упра

вља њем,
– по ве зи ва ње упра вљач ке је ди ни це са ма ши ном.

25. Механичар – оружар:

– тех нич ки пре глед и по прав ка оруж ја,
– рас кла па ње и скла па ње де ло ва оруж ја, де фек та жа ква ра и 

кла си фи ка ци ја за сто ја у ра ду,
– от кла ња ње узро ка за сто ја, за ме на де ло ва или по прав ка,
– утвр ђи ва ње од сту па ња од де кла ри са них тех нич ких ка рак те

ри сти ка оруж ја,
– по де ша ва ње и до те ри ва ње ка рак те ри стич них па ра ме та ра 

оруж ја.

26. Металостругар нумерички управљаних машина:

Об ра да пред ме та на ну ме рич ки упра вља ном стру гу пре ма да
том тех нич ком цр те жу и про гра му:

– при јем и про у ча ва ње тех нич котех но ло шке до ку мен та ци је,
– при пре ма ре зног ала та, мер ног и кон трол ног при бо ра,
– пред на ме шта ње ре зног ала та,
– по ста вља ње ала та на ну ме рич ки упра вља ну ма ши ну и до

во ђе ње ма ши не на нул ту тач ку,
– уно ше ње про гра ма у упра вљач ку је ди ни цу ну ме рич ки 

упра вља на ма ши не,
– уно ше ње ко рек ци је ре зног ала та у про грам,
– те сти ра ње про гра ма,
– из ра да пред ме та,
– ме ре ње и кон тро ла.

27. Металоглодач нумерички управљаних машина:

Об ра да пред ме та на ну ме рич ки упра вља ној гло да ли ци пре ма 
да том тех нич ком цр те жу и про гра му:

– при јем и про у ча ва ње тех нич котех но ло шке до ку мен та ци је,
– при пре ма ре зног ала та, мер ног и кон трол ног при бо ра,
– пред на ме шта ње ре зног ала та,
– по ста вља ње ала та на ну ме рич ки упра вља ну ма ши ну и до

во ђе ње ма ши не на нул ту тач ку,
– уно ше ње про гра ма у упра вљач ку је ди ни цу ну ме рич ки 

упра вља на ма ши не,
– уно ше ње ко рек ци је ре зног ала та у про грам,
– те сти ра ње про гра ма,
– из ра да пред ме та,
– ме ре ње и кон тро ла.

28. Алатничар:

Прак ти чан рад об у хва та из ра ду ала та:
– Ком би но ва ни ала ти,
– Ала ти за гу му,

– Из ра да ала та за са ви ја ње,
– Из ра да ала та за ли ве ње пла сти ке,
– Из ра да јед но став ни јих ала та за ма шин ску ра ди о ни цу.

29. Механичар оптике:

– Из вр ши ти по прав ку – одр жа ва ње те ле ско па (на ве сти је дан 
од те ле ско па ко ји смо у при ли ци да по пра вља мо и ко ји су нам до
ступ ни).

– Из вр ши ти по прав ку и до ве сти у ис прав но ста ње ко ли ма тор.
– Из вр ши ти по прав ку филм ске ка ме ре.
– Из вр ши ти по прав ку про јек то ра (епи скоп, ди ја про јек тор, 

епи ди ја скоп, гра фо скоп итд.).
– Из вр ши ти по прав ку да љи но ме ра.
– Из вр ши ти по прав ку ре фрак то ме тра.

30. Бродомонтер:

– из ра ду по је ди нач них еле ме на та бро да,
– из ра ду скло по ва еле ме на та бро да при пре мље них за мон та жу,
– мон та жу еле ме на та бро да,
– ис пра вља ње де фор ма ци ја на ста лих за ва ри ва њем,
– при пре ме за по ри ну ће.

31. Бродомеханичар:

– де мон та жа еле ме на та брод ског мо то ра СУС,
– пре глед – кон тро ла де ло ва (утвр ђи ва ње не ис прав но сти),
– оправ ка де ло ва или за ме на,
– мон та жа де ло ва.
Прак ти чан рад тре ба да об у хва ти две или ви ше на ве де них 

про грам ских це ли на.
Из ра да прак тич ног ра да прет хо ди из ра да пла на прак тич ног 

ра да ко ји са др жи те о риј ске по став ке на ко ји ма се те ме ље.
Пла ном се, у скла ду са за дат ком за вр шног ис пи та, утвр ђу ју ме

то де, по ступ ци и ре жи ми ра да, сред ста ва ко ја ће се ко ри сти ти при 
ра ду и кал ку ла ци ја тро шко ва. Кан ди дат на во ди тех нич котех но ло
шку до ку мен та ци ју и струч ну ли те ра ту ру ко ју је ко ри стио у ра ду.

УСМЕНА ПРОВЕРА ЗНАЊА

На за вр шном ис пи ту про ве ра ва се ни во сте че них зна ња и 
спо соб но сти кан ди да та да та зна ња при ме њу ју у сва ко днев ном 
из вр ша ва њу кон крет них рад них за да та ка из под руч ја ра да ма шин
ство и об ра да ме та ла, а за обра зов ни про фил.

Ис пит на пи та ња за усме ну про ве ру зна ња за сни ва ју се на са
др жа ји ма струч них пред ме та, а на ро чи то на са др жа ји ма струч них 
пред ме та ко ји су у не по сред ној ве зи са прак тич ним ра дом.

На по ме на: По сту пак и ор га ни за ци ју за вр шног ис пи та тре ба 
раз ра ди ти по себ ним пра вил ни ком у шко ли, а у скла ду са са др жа
јем и на чи ном по ла га ња за вр шног ис пи та („Слу жбе ни гла сник РС 
– Про свет ни гла сник”, број 4/91).

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ У ЧЕТВОРОГОДИШЊЕМ
ОБРАЗОВАЊУ

1. Ма шин ски тех ни чар 
2. Тех ни чар за ком пју тер ско упра вља ње
3. По гон ски тех ни чар ма шин ске об ра де 
4. По гон ски тех ни чар – ме ха ни чар за рад не ма ши не 
5. Ма шин ски тех ни чар за ком пју тер ско кон стру и са ње 
6. Тех ни чар ма шин ске енер ге ти ке 
7. Тех ни чар хи дра у ли ке и пне у ма ти ке
8. Ма шин ски тех ни чар мер не и ре гу ла ци о не тех ни ке 
9. Ма шин ски тех ни чар мо тор них во зи ла 
10. Тех ни чар оп ти ке 
11. Оп шти тех ни чар 
12. Тех ни чар за ро бо ти ку 
13. Бро до гра ђе вин ски тех ни чар 
14. Бро до ма шин ски тех ни чар









































НАСТАВНИ ПРОГРАМИ
ЗА ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ У ЧЕТВОРОГОДИШЊЕМ

ОБРАЗОВАЊУ

I. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Б. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ ЗА СВЕ ИЛИ ВИШЕ

ОБРАЗОВНИХ ПРОФИЛА

МАШИНСКИМАТЕРИЈАЛИ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та ма шин ски ма те ри ја ли је пру жа ње по
греб них те о риј ских и прак тич них зна ња о осо би на ма и вр ста ма 
тех нич ких ма те ри ја ла и мо гућ но сти ма њи хо ве при ме не у ма шин
ској и ауто мо бил ској ин ду стри ји.

Задаци на ста ве ма шин ски ма те ри ја ли су:
– оспо со бља ва ње за пра ви лан и ра ци о на лан из бор ма те ри ја ла;
– упо зна ва ње на чи на озна ча ва ња ма шин ских ма те ри ја ла по 

СРПСу;
– упо зна ва ње вр ста, осо би не и при ме не тех нич ког гво жђа;
– упо зна ва ње вр сте, осо би не и при ме не обо је них ме та ла и ле

гу ра;
– упо зна ва ње вр сте, осо би не и при ме не го ри ва и ма зи ва у 

ауто мо бил ској ин ду стри ји;
– оспо со бља ва ње уче ни ка да ко ри сте при руч ни ке, стан дар де, 

та бе ле и дру ге вр сте струч них тек сто ва;
– при пре ма за из у ча ва ње дру гих тех нич ких ди сци пли на.

ПР ВИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (1)

Зна чај, по де ла и вр сте ма шин ских ма те ри ја ла.

ОСО БИ НЕ МА ТЕ РИ ЈА ЛА (8)

Хе миј ске осо би не ма те ри ја ла. Ути цај вр сте ма те ри ја ла и хе
миј ске ве зе на осо би не.

Фи зич ке осо би не: гу сти на, струк ту ра, тем пе ра ту ра то пље ња, 
елек трич на и то плот на про во дљи вост, маг нет не осо би не ма те ри
ја ла.

Ме ха нич ке осо би не ма те ри ја ла: чвр сто ћа, ела стич ност, пла
стич ност, твр до ћа, жи ла вост. Ис пи ти ва ње ме ха нич ких осо би на: 
Ста тич ка и ди на мич ка чвр сто ћа, за мор ма те ри ја ла, твр до ћа ста тич
ким и ди на мич ким деј ством си ле, жи ла вост.

Тех нич ке осо би не ма те ри ја ла: спо соб ност ли ве ња, спо соб
ност пла стич не об ра де, спо соб ност за ва ри ва ња, ле мље ња, спо соб
ност за тер мич ку об ра ду. Тех но ло шка ис пи ти ва ња ма те ри ја ла: ис
пи ти ва ње ли ма ду бо ким из вла че њем, са ви ја њем, пре ви ја њем.

Ис пи ти ва ње ма те ри ја ла без ра за ра ња: маг не том, пе не тран ти
ма, га ма и ренд ген ским зра ци ма, ул тра зву ком.

СТРУК ТУ РА МЕ ТА ЛА И ЛЕ ГУ РА (6)

Кри стал ни и аморф ни ма те ри ја ли. Кри стал на гра ђа ме та ла: 
куб на кри стал на ре шет ка (за пре мин ски и по вр шин ски цен трич на), 
хек са го нал на и те тра го нал на кри стал на ре шет ка. Про цес кри ста
ли за ци је раст, об лик и ве ли чи на кри стал них зр на. Струк ту ра ле гу
ра: чврст рас твор, ме ха нич ке ме ша ви не и хе миј ска је ди ње ња. Кри
ста ли за ци ја ме та ла и ле гу ра: кри ве хла ђе ња и за гре ва ња ме та ла и 
ле гу ра. Кри ва хла ђе ња и за гре ва ња чвр стих ме та ла и ле гу ра. Ди
ја грам ста ња ле гу ра са пот пу ном рас твор љи во шћу ком по не на та; 
са де ли мич ним рас твор љи во шћу и пот пу ном не рас твор љи во шћу 
ком по нен ти у чвр стом ста њу.

ТЕХ НИЧ КО ГВО ЖЂЕ (16)

По јам тех нич ког гво жђа, хе миј ски чи сто гво жђе. Кри ва хла
ђе ња и за гре ва ња хе миј ски чи стог гво жђа уз об ја шње ње свој ства 
по ли морф них об ли ка овог ме та ла. Ди ја грам ста ња ле гу ра (Fе
Fе3С). Про из вод ња, вр сте и струк ту ра си ро вог гво жђа. Ли ве на гво
жђа. Добијањe, са став, осо би не, при ме на и озна ча ва ње по СРПСу: 
си вог ли ва, мо ди фи ко ва ног ли ва, мо ду лар ног ли ва, бе лог ли ва, ле
ги ра ног ли ва и тем пер ли ва.

Че ли ци: по јам, зна чај, осо би не, по ступ ци и до би ја ње и по
де ла. Ути цај стал них и ле ги ра ју ћих еле ме на та на осо би не че ли ка. 
По де ла че ли ка пре ма хе миј ском са ста ву (угље нич ни и ле ги ра ни). 
Озна ча ва ње чeлика по СРПСу . По де ла че ли ка пре ма на ме ни. 
Кон струк ци о ни, алат ни и спе ци јал ни че ли ци (са став, вр сте, осо би
не и при ме на). Че лич ни лив: вр сте, осо би не и при ме на.

ОБО ЈЕ НИ МЕ ТА ЛИ (5)

Осо би не и при ме на ба кра, цин ка, оло ва, ка ла ја, алу ми ни ју ма. 
маг не зи ју ма и ти та на.

ЛЕ ГУ РЕ ОБО ЈЕ НИХ МЕ ТА ЛА (6)

По јам, до би ја ње, осо би не, са став, по де ла и озна ча ва ње по 
СРПСу (ЈУСу). Ле гу ре ба кра: ме синг, брон за, цр ве ни ме тал, но во 
сре бро. Ле гу ре алу ми ни ју ма за гње че ње и ли ве ње. Ле гу ре маг не
зи ју ма. Ле гу ре ти та на. Ле гу ре за кли зна ле жи шта. Твр де ле гу ре.

ПО ГОН СКИ МА ТЕ РИ ЈА ЛИ (11)

Го ри ва: по јам и по де ла. Са став го ри ва. Ка рак те ри сти ке го ри
ва. Теч на го ри ва до би је на из наф те и дру гих си ро ви на. Чвр ста го
ри ва: при род на и про из ве де на.

Ка рак те ри сти ке мо тор них го ри ва. Ок тан ски број (де фи ни
ци ја, ве за са сте пе ном са би ја ња, на чи ном са го ре ва ња, по ве ћа ње 
ок тан ске вред но сти). Ок тан ски број го ри ва, тем пе ра ту ра са мо па
ље ња, на чин са го ре ва ња, по ве ћа ње це тан ског бро ја, од ре ђи ва ње 
рад них ка рак те ри сти ка го ри ва.

Мо тор ни бен зин, ави он ски бен зин, спе ци јал ни бен зи ни, мла
зно го ри во, ра кет но го ри во. Ди зел го ри ва.

Га со ви та го ри ва. Основ не ка рак те ри сти ке и при ме на.

МА ЗИ ВА (9)

Прин цип, су шти на, и за да так под ма зи ва ња. Осо би не ма зи ва 
(фи зич ке и хе миј ске). Вр сте и при ме на ма зи ва (при род на, ве штач
ка, сло же на). Мо тор на уљ на – кла си фи ка ци ја пре ма: СЕА, АР1, 
АСЕА гра да ци ји,

До ма ћа и дру га уља за мо то ре. 
Уља за хи дра у лич не коч ни це.
Ма зи ве ма сти: вр сте, са став, осо би не и уло га ади ти ва. Ма сти 

за под ма зи ва ње мо то ра и во зи ла. За штит на уља, теч но сти и ма сти.

ПЛА СТИЧ НЕ МА СЕ (4)

До би ја ње, осо би не и по де ла. Пре ра да пла стич них ма са. Пла
стич не ма се за из ра ду де ло ва у ауто мо бил ској ин ду стри ји. Тер мо
пла стич не и тер мо ре ак тив не пла стич не ма се.

КОМ ПО ЗИТ НИ МА ТЕ РИ ЈА ЛИ  
(КОМ ПО ЗИ ТИ) (1)

Ком по зит ни ма те ри ја ли на ба зи по ли е стер – ста кле но влак но, 
кел вар и др. Ути цај кон струк ци је ком по зит них ма те ри ја ла на фи
зич коме ха нич ке осо би не.

Тер мо пла стич не и тер мо ре ак тив не пла стич не ма се. При ме на 
ком по зит них ма те ри ја ла.

ГУ МА (2)

Зна чај гу ме за ауто мо бил ску ин ду стри ју, при род ни и ве штач
ки ка у чук, осо би не и до би ја ње. Вул ка ни за ци ја ка у чу ка, до дат не 



ма те ри је, ак ти ва то ри, омек ши ва чи пу ни о ни ци, бо је, сред ство про
тив ста ре ња и за мо ра.

Из ра да ауто мо бил ских гу ма, екс пло а та ци ја и чу ва ње.

ЗАП ТИВ НИ И ИЗО ЛА ЦИ О НИ МА ТЕ РИ ЈАЛ (1)

За да так и осо би не, вр сте и на ме на зап тив ног ма те ри ја ла. Тер
мо и зо ла ци о ни, елек тро и зо ла ци о ни ма те ри ја ли и ма те ри ја ли за 
звуч ну изо ла ци ју.

СТА КЛО (1)

Струк ту ра ста кла. Фи зич ко – ме ха нич ке осо би не. Вр сте ста
кла пре ма хе миј ском са ста ву. Про из вод ња и ка рак те ри стич не вр сте 
ста кла.

КО РО ЗИ ЈА И ЗА ШТИ ТА ОД КО РО ЗИ ЈЕ (3)

Ко ро зи ја: вр сте, ко ро зи је, узроч ни ци и по сле ди це. При пре ма 
пред ме та. Тех ни ка, на чин и вр сте за шти те од ко ро зи је.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Кон цеп ци ја овог про гра ма омо гу ћа ва да уче ни ци про ши ре и 
про ду бе зна ња у обла сти ин же њер ских ма те ри ја ла и да на осно ву 
сте че них зна ња вр ше пра ви лан из бор ма те ри ја ла за угра ђи ва ње у 
ма шин ске кон струк ци је (у ма шин ству и у дру гим гра на ма тех ни ке).

Тре ба об ја сни ти за ви сност ме ха нич ких свој ста ва ма те ри ја ла 
од ти па хе миј ске ве зе. Об ра ди ти тех нич ко гво жђе, тех но ло ги ју до
би ја ња си ро вог гво жђа и че ли ка у нај кра ћим цр та ма, при че му је 
бит но да уче ник схва ти њи хо ва свој ства и да их раз ли ку је. По себ
ну па жњу обра ти ти на ди ја грам FеFе3С, ра ди схва та ња обра зо ва ња 
кри стал них струк ту ра (аусте нит, фе рит, пер лит, це мен тит, ле де бу
рит) и ути цај ових струк ту ра на по на ша ње ле гу ра гво жђа. Свој ства 
че ли ка тре ба де фи ни са ти у за ви сно сти од са др жа ја угље ни ка.

У окви ру са др жа ја о обо је ним ме та ли ма и ле гу ра ма на сто ја ти 
да се схва ти ред ве ли чи на ле ги ра ју ћих еле ме на та у са ста ву ле гу ре 
и ка рак те ри стич на свој ства ле гу ра. По ред об ја шње ња ста рог на чи
на обе ле жа ва ња ле гу ра по ЈУСу, ко ји да је и њи хов ква ли та ти ван и 
кван ти та ти ван са став, илу стра ци је ра ди, тре ба да ти и при мер обе
ле жа ва ња по јед не ле гу ре по но вом на чи ну обе ле жа ва ња, ко ји је 
зна чај за њи хо ву ра чу нар ску об ра ду.

Вр ста и обим са др жа ја про гра ма упу ћу ју да тре ба при из
во ђе њу на ста ве ко ри сти ти, по ред оста лих, и на став на сред ста ва: 
ки да ли цу, Шар пи је во клат но, апа рат за ис пи ти ва ње твр до ће и др. 
Та ко ђе, тре ба ко ри сти ти и се ри ју ди ја по зи ти ва (са чи ње ни пре ма 
на став ном про гра му у За во ду за уџ бе ни ке и на став на сред ства).

При ро да са др жа ја пред ме та упу ћу је да се на ста ва из во ди у 
спе ци ја ли зо ва ној учи о ни ци.

Са др жај овог пред ме та тре ба ре а ли зо ва ти уз ап со лут ну ко
ре ла ци ју са са др жа ји ма пред ме та: хе ми ја, фи зи ка и тех но ло ги ја 
об ра де.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну ; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду 
са Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и 
охра бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за
да та ка пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу 
ар гу мен та ци ју.

Образовни профили: У ЧЕ ТВО РО ГО ДИ ШЊЕМ ТРА ЈА ЊУ

осим за образовне профиле: МА ШИН СКИ ТЕХ НИ ЧАР; 
МА ШИН СКИ ТЕХ НИ ЧАР ЗА КОМ ПЈУ ТЕР СКО КОН СТРУ И
СА ЊЕ; МА ШИН СКИ ТЕХ НИ ЧАР МО ТОР НИХ ВО ЗИ ЛА.

ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ:ТЕХНИЧАР ОПТИКЕ

ПР ВИ РАЗРЕД 
(0 + 2 ча са не дељ но, 72 ча со ва го ди шње)

ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ОПШТИ ТЕХНИЧАР

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(0 + 2 ча са не дељ но, 74 ча со ва го ди шње)

ПО ДЕ ЛА ОДЕ ЉЕ ЊА НА ГРУ ПЕ

Оде ље ње се де ли на две гру пе (од 12 до 15 уче ни ка у гру пи) 
при ре а ли за ци ји ве жби из пред ме та:

Тех нич ко цр та ње.

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ:

Циљ на став ног пред ме та тех нич ко цр та ње је сти ца ње зна ња 
о прин ци пи ма тех нич ког цр та ња и ње го ве при ме не у ма шин ству, 
као и оспо со бља ва ње уче ни ка да ефи ка сно и ра ци о нал но ко ри сте 
ра чу на ре на на чин ко ји не угро жа ва њи хо во фи зич ко и мен тал но 
здра вље.

Задаци на ста ве тех нич ког цр та ња су:
– оспо со бља ва ње уче ни ка за схва та ње про сто ра и про стор не 

пред ста ве ма шин ских де ло ва, скло по ва, ма ши на и по стро је ња;
– оспо со бља ва ње уче ни ка за чи та ње и раз у ме ва ње тех нич ке 

до ку мен та ци је, спо ра зу ме ва ње у про це су про из вод ње;
– раз ви ја ње осе ћа ја за пре ци зност и тач ност, уред ност, есте

ти ку и од го вор ност;
– раз ви ја ње ства ра лач ког од но са и од го вор но сти уче ни ка 

пре ма ра ду, као и ин те ре со ва ње за уса вр ша ва ње у овој обла сти.

ПР ВИ РАЗРЕД 
(0 + 3 ча са не дељ но, 111 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД У ТЕХ НИЧ КО ЦР ТА ЊЕ (1)

Ци ље ви и за да ци на ста ве на став ног пред ме та тех нич ко цр та
ње. Ма те ри јал и при бор за тех нич ко цр та ње, ру ко ва ње и одр жа ва ње.

2. СТАН ДАР ДИ И ЊИ ХО ВА ПРИ МЕ НА У МА ШИН СТВУ (9)

Стан дар ди за ци ја и стан дар ди. Кла си фи ка ци ја и озна ча ва ње 
срп ских стан дар да. Вр сте тех нич ких цр те жа. Фор ма ти тех нич ких 
цр те жа. Пре ви ја ње цр те жа. Раз ме ра. Ти по ви и де бљи не ли ни ја. 
Тех нич ко пи смо. За гла вља тех нич ких цр те жа. Са став ни це. Озна
ча ва ње цр те жа.

ГРА ФИЧ КИ РАД БРОЈ 1 (3)

3. ГЕ О МЕ ТРИЈ СКО ЦР ТА ЊЕ (12)

Основ не ге о ме триј ске кон струк ци је: цр та ње пра ве па ра лел не 
са да том пра вом. Цр та ње пра ве управ не на да ту пра ву. Си ме тра ла 
ду жи и угла. Де ље ње ду жи на (n) ме ђу соб но јед на ких де ло ва. Цр
та ње угло ва по мо ћу ше ста ра и тро у гло ва.

Сло же не ли ни је: По ве зи ва ње кра ко ва угла лу ком да тог по лу
преч ни ка. По ве зи ва ње кру жни це и пра ве лу ком да тог по лу преч ни
ка. По ве зи ва ње две ју кру жни ца лу ком да тог по лу преч ни ка.



Кон струк ци ја пра вил них по ли го на: По де ла кру жни це на че
ти ри и осам јед на ких де ло ва. По де ла кру жни це на три и шест јед
на ких де ло ва. По де ла кру жни це на пет и се дам јед на ких де ло ва. 
По де ла кру жни це на (n) јед на ких де ло ва.

Кри ве ли ни је: Кон струк ци ја елип се, си ну со и де и Ар хи ме до ве 
спи ра ле.

4. ПРО ЈИ ЦИ РА ЊЕ (16)

Вр сте про ји ци ра ња. Пра во у гло про ји ци ра ње. Ори јен та ци ја у 
про сто ру, ква дран ти и ок тан ти. Про ји ци ра ње тач ке. Про ји ци ра ње 
ду жи (пра ве). Про ји ци ра ње ра ван ских ге о ме триј ских сли ка. Про
ји ци ра ње ге о ме триј ских те ла и њи хо ве мре же.

ГРА ФИЧ КИ РАД БРОЈ 2 (4)

5. АК СО НО МЕ ТРИЈ СКО ПРО ЈИ ЦИ РА ЊЕ (4)

Пра во у гла ак со но ме три ја. Изо ме три ја. Фрон тал на ко са ак со
но ме три ја.

6. ОСНО ВИ ТЕХ НИЧ КОГ ЦР ТА ЊА (24)

Пра во у гло про ји ци ра ње, по гле ди, из гле ди и њи хов рас по ред. 
Од ре ђи ва ње по треб ног бро ја из гле да.

Пре се ци ма шин ских де ло ва: Оп шти по јам, ши фри ра ње и 
шра фи ра ње пре се ка. Пун пре сек, по лу пре сек, за о кре ну ти пре сек, 
по преч ни пре сек, де ли мич ни пре сек и пре сек са ви ше па ра лел них 
рав ни. Пре ки ди и скра ће ња. Оста ла пра ви ла пред ста вља ња де ло ва 
и њи хо вих де та ља.

Ко ти ра ње: Основ на на че ла ко ти ра ња. Еле мен ти ко ти ра ња. 
Кот ни за вр ше ци и по чет на тач ка. Озна ча ва ње вред но сти ко та на 
цр те жу. Ко ти ра ње с об зи ром на кон струк циј ске зах те ве. Јед на ко 
уда ље ни де та љи. По на вља ње де та ља. За ко ше ња и упу шта ња. Та
бе лар но ко ти ра ње. Ко ти ра ње ко ну са и на ги ба. Из ме не и ис прав ке.

То ле ран ци је ду жи на и угло ва. То ле ран ци ја об ли ка и по ло жа ја 
(основ ни слу ча је ви). То ле ран ци ја сло бод них ме ра.

Озна ча ва ње ста ња по вр ши (ква ли тет об ра ђе не по вр ши не).

ГРА ФИЧ КИ РАД БРОЈ 3 (9)

7. ЦР ТА ЊЕ МА ШИН СКИХ ЕЛЕ МЕ НА ТА (8)

Ве зе ма шин ских еле ме на та. На вој не ве зе. Цр та ње, ко ти ра ње 
и озна ча ва ње на во ја. Ви јак и на врт ка. Под ло шке.

Ве зе кли ном. Упро шће но при ка зи ва ње за ва ре них спо је ва. 
Опру ге. Зуп ча сти пре нос. Лан ча ни пре нос.

8. ИЗ РА ДА ЦР ТЕ ЖА МА ШИН СКИХ ДЕ ЛО ВА  
И СКЛО ПО ВА (12)

Ме ре ње и кон тро ла у ма шин ству. Ски ци ра ње ма шин ских де
ло ва – из ра да ски це. Из ра да цр те жа де та ља. Из ра да и раз ра да цр
те жа скло па. Чи та ње цр те жа. Ко пи ра ње и ар хи ви ра ње тех нич ке 
до ку мен та ци је.

ГРА ФИЧ КИ РАД БРОЈ 4 (9)

У то ку школ ске го ди не про грам пред ви ђа из ра ду че ти ри (4) 
гра фич ка ра да, од че га два у пр вом и два у дру гом по лу го ди шту. 
Гра фич ке ра до ве кон ци пи ра ти та ко да их уче ни ци мо гу за вр ши ти 
на ча со ви ма.

Пре по ру чу је се сле де ћи са др жај гра фич ких ра до ва:

Гра фич ки рад број 1 (3 ча са)

Ли ни је, упо тре ба ли ни ја, ру ко ва ње при бо ром (фор мат А4 –
ха мер хар ти ја).

Гра фич ки рад број 2 (4 ча са)

Про ји ци ра ње ге о ме триј ских те ла (два фор ма та А4, ха мер хар
ти ја).

Гра фич ки рад број 3 (9 ча со ва)

Пра во у гло про ји ци ра ње мо де ла (ма шин ских де ло ва) са при ме
ном пре се ка, ко ти ра ња, то ле ран ци ја: ме ра, по ло жа ја и об ли ка. Озна
ча ва ња ква ли те та по вр ши – хра па во сти. Ура ди ти че ти ри мо де ла од 
ко јих су три оме ђе на рав ним, ци лин дрич ним и ко нич ним по вр ши ма, 
а че твр ти на стао из обрт них те ла (че ти ри фор ма та А4, ха мер хар ти ја).

Гра фич ки рад број 4 (9 ча со ва)

Из ра да цр те жа че ти ри де та ља да тог скло па (че ти ри фор ма та 
А4, ха мер хар ти ја). Вре ме ис ко ри сти ти и за чи та ње цр те жа и тех
нич ке до ку мен та ци је.

НА ЧИН ИЗ ВР ША ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

а) Бит не ка рак те ри сти ке про гра ма
Про грам се за сни ва на прет по став ци да су уче ни ци у основ

ној шко ли сте кли основ на зна ња из обла сти пра во у глог про ји
ци ра ња и ко ти ра ња, што се ви ди из са др жа ја пред ме та тех нич ко 
обра зо ва ње. Та ко ђе се под ра зу ме ва да су уче ни ци упо зна ти са еле
мен тар ним ге о ме триј ским кон струк ци ја ма као и ге о ме триј ским те
ли ма из пред ме та ма те ма ти ка.

б) Ор га ни за ци ја на ста ве и ре а ли за ци ја про гра ма
Због спе ци фич но сти са др жа ја овог на став ног пред ме та за 

ње го во оства ри ва ње по треб на је учи о ни ца, са од го ва ра ју ћим бро
јем рад них ме ста (за сва ког уче ни ка по себ но рад но ме сто). Осим 
то га, учи о ни цу је нео п ход но опре ми ти од го ва ра ју ћим на став ним 
сред стви ма као што су: мо дел пра во у гле тро рав ни (ор то го нал ни 
три је дар), мо де ли за тех нич ко цр та ње, узор ци раз ли чи тих ма шин
ских де ло ва и скло по ва из про из вод ње, ком пле ти СРПСа (ЈУСа) 
за тех нич ко цр та ње, цр те жи де та ља и скло по ва из не по сред не про
из вод ње, гра фо фо ли је и зид не ше ме.

ц) Об ја шње ње про грам ских са др жа ја и струк ту ре про гра ма
Про грам је кон ци пи ран та ко да се на по чет ку уче ни ци оспо

со бе да пра вил но и ра ци о нал но ко ри сте и одр жа ва ју при бор за 
тех нич ко цр та ње и упо зна ју пра ви ла и стан дар де ко ји се ко ри сте у 
тех нич ком цр та њу. За тим, да из у ча ва ју ода бра на по гла вља из обла
сти про ји ци ра ња у оби му ко ји је по тре бан за успе шно са вла да ва ње 
гра ди ва из тех нич ког цр та ња.

Тех нич ко цр та ње као и дру ги на став ни пред ме ти тре ба да 
фор ми ра ју код уче ни ка зна ње, ве шти не и на ви ку ка ко за прак тич ну 
де лат ност у обла сти ма те ри јал не про из вод ње, та ко и за да ље обра
зо ва ње и са мо о бра зо ва ње.

С об зи ром да пред ста вља је зик тех ни ке, тех нич ко цр та ње има 
из у зе тан зна чај за схва та ње основ них за ко ни то сти са вре ме не про
из вод ње. Осим то га, тех нич ко цр та ње као на став ни пред мет до
при но си раз во ју ин те ре со ва ња за кон стру и са ње, мо де ли ра ње итд.

Уза јам на по ве за ност по је ди них пред ме та у на ста ви је нео п хо
дан услов успе шног пре да ва ња. Она је на ро чи то ва жна ка да је реч 
о тех нич ком цр та њу, прак тич ној на ста ви, ин фор ма ти ци и дру гим 
струч ним пред ме ти ма, по што се зна ња и ве шти не сте че на у јед ном 
пред ме ту ко ри сте и у дру гим пред ме ти ма.

Пре по ру чу је се да у ин те ре су ра ци о нал ног ко ри шће ња вре
ме на у на ста ви, уче ни ци код ку ће цр та ју оквир и за гла вље фор ма та 
за све гра фич ке ра до ве.

По ред на ве де них гра фич ких ра до ва, пре по ру чу је се и из ра да 
до ма ћих за да та ка на кон об ра де од го ва ра ју ћих на став них те ма. До
ма ће ра до ве уче ни ци ра де у све сци. На став ник је ду жан да кон тро
ли ше до ма ће ра до ве.

На став ник ра ди са уче ни ци ма фрон тал но, груп но и ин ди ви
ду ал но. При то ме да је упут ства оп штег и по себ ног зна ча ја за од
ре ђе ну на став ну је ди ни цу, од но сно те му. У то ку из ра де гра фич ких 
ра до ва на став ник са ве ти ма и упут стви ма пра ти про цес из ра де, 
што му омо гу ћу је да про ве ри и оце ни до стиг ну ти ни во ве шти на 
и зна ња. Гра фич ке ра до ве тре ба оце њи ва ти у при су ству уче ни ка и 
ука за ти му на уоче не гре шке.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во ра 



(струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

Образовни профили: МА ШИН СКИ ТЕХ НИ ЧАР, МА ШИН СКИ 
ТЕХ НИ ЧАР ЗА КОМ ПЈУ ТЕР СКО КОН СТРУ И СА ЊЕ,  
МА ШИН СКИ ТЕХ НИ ЧАР МО ТОР НИХ ВО ЗИ ЛА

ПО ДЕ ЛА ОДЕ ЉЕ ЊА НА ГРУ ПЕ

Оде ље ње се де ли на две гру пе (од 12 до 15 уче ни ка у гру пи) 
при ре а ли за ци ји пред ме та:

Тех нич ко цр та ње са на црт ном ге о ме три јом.

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ СА НАЦРТНОМ ГЕОМЕТРИЈОМ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та Тех нич ко цр та ње са на црт ном ге о ме
три јом је сти ца ње зна ња о прин ци пи ма тех нич ког цр та ња и на црт
не ге о ме три је и њи хо ве при ме не у ма шин ству, као и оспо со бља ва
ње уче ни ка да ефи ка сно и ра ци о нал но ко ри сте ра чу на ре на на чин 
ко ји не угро жа ва њи хо во фи зич ко и мен тал но здра вље.

Задаци на ста ве пред ме та тех нич ко цр та ње са на црт ном ге о
ме три јом су:

– оспо со бља ва ње уче ни ка за схва та ње про сто ра и про стор не 
пред ста ве ма шин ских де ло ва, скло по ва, ма ши на и по стро је ња;

– оспо со бља ва ње уче ни ка за раз у ме ва ње и чи та ње тех нич ке 
до ку мен та ци је, ко му ни ци ра ње и спо ра зу ме ва ње у про це су про из
вод ње;

– раз ви ја ње осе ћа ја за тач ност, пре ци зност, уред ност, еко но
мич ност, есте ти ку и од го вор ност;

– раз ви ја ње ства ра лач ког од но са и од го вор но сти уче ни ка 
пре ма ра ду, као и ин те ре со ва ње за уса вр ша ва ње у овој обла сти.

ПР ВИ РАЗРЕД 
(2 + 2 ча са не дељ но, 74 + 74 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД У ТЕХ НИЧ КО ЦР ТА ЊЕ СА НА ЦРТ НОМ  
ГЕ О МЕ ТРИ ЈОМ (1)

Ци ље ви и за да ци на ста ве тех нич ко цр та ње са на црт ном ге
о ме три јом. Ма те ри јал и при бор за тех нич ко цр та ње, ру ко ва ње и 
одр жа ва ње. Ор га ни за ци ја рад ног ме ста.

2. СТАН ДАР ДИ И ЊИ ХО ВА ПРИ МЕ НА У МА ШИН СТВУ (9)

Стан дар ди за ци ја. Кла си фи ка ци ја и озна ча ва ње срп ских стан
дар да. Вр сте тех нич ких цр те жа. Фор ма ти цр те жа. Пре ви ја ње (са
ви ја ње) цр те жа. Раз ме ра. Ти по ви и де бљи не ли ни ја. Тех нич ко пи
смо. За гла вља тех нич ких цр те жа. Са став ни це. Озна ча ва ње цр те жа.

ПР ВИ ГРА ФИЧ КИ РАД (4)

ДРУ ГИ ГРА ФИЧ КИ РАД (6)

3. ГЕ О МЕ ТРИЈ СКО ЦР ТА ЊЕ (12)

Основ не ге о ме триј ске кон струк ци је: Цр та ње па ра лел них пра
ва. Нор ма ла на пра ву. Де ље ње ду жи на два јед на ка де ла. Де ље ње 
ду жи на же ље ни број ме ђу соб но јед на ких де ло ва. Цр та ње угло ва 

по мо ћу ле њи ра и тро у гло ва. Де ље ње угла. Од ре ђи ва ње сре ди шта 
кру жног лу ка. Кон струк ци ја тан ген те из да те тачкe на кру жни цу. 
Кон струк ци ја тан ген те на две кру жни це.

Сло же не ли ни је: по ве зи ва ње кра ко ва угла лу ком да тог по лу
преч ни ка. По ве зи ва ње за да те пра ве и кру жни це лу ком да тог по лу
преч ни ка. По ве зи ва ње двeју кру жни ца лу ком да тог по лу преч ни ка.

Кон струк ци ја пра вил них мно го у гло ва: По де ла кру жни це на 
че ти ри и осам јед на ких де ло ва. По де ла кру жни це на три, шест и 
два на ест јед на ких де ло ва. По де ла кру жни це на пет и де сет јед на
ких де ло ва. По де ла кру жни це на се дам јед на ких де ло ва. Де ље ње 
кру жни це на (n) јед на ких де ло ва уз по моћ та бе ле.

Кри ве ли ни је: Елип са (кон струк ци ја елип се по де фи ни ци ји, 
цр та ње елип се по мо ћу кон цен трич них кру жни ца). Па ра бо ла. Хи
пер бо ла. Евол вен та. Ар хи ме до ва спи ра ла. Си ну со и да. Ци кло и да.

4. ОСНО ВИ НА ЦРТ НЕ ГЕ О МЕ ТРИ ЈЕ (26)

Вр сте про ји ци ра ња. Пра во у гло про ји ци ра ње. Ори јен та ци ја у 
про сто ру, ква дран ти и ок тан ти. Про ји ци ра ње тач ке. Про ји ци ра ње 
ду жи (пра ве). Про ји ци ра ње ра ван ских сли ка. Ра ван, тра го ви рав
ни. Тран сфор ма ци ја тач ке. Тран сфор ма ци ја ду жи. Обр та ње тач ке. 
Обр та ње ду жи. Обр та ње (оба ра ње) рав ни око тра га, ге о ме триј ска 
сли ка у рав ни и ње на пра ва ве ли чи на.

Пра во у гло про ји ци ра ње ге о ме триј ских те ла и њи хо ве мре же 
(при зма, пи ра ми да, об ли ца и ко нус).

ТРЕ ЋИ ГРА ФИЧ КИ РАД (4)

5. АК СО НО МЕ ТРИЈ СКО ПРО ЈИ ЦИ РА ЊЕ (4)

Пра во у гла ак со но ме три ја. Изо ме три ја. Ко ор ди нат ни по сту
пак. Фрон тал на ак со но ме три ја.

6. ОСНО ВИ ТЕХ НИЧ КОГ ЦР ТА ЊА (28)

Пра во у гло про ји ци ра ње, по гле ди, из гле ди и њи хов рас по ред. 
Од ре ђи ва ње по треб ног бро ја из гле да. До пу на не до вр ше них из гле
да. Цр та ње ак со но ме триј ског из гле да на осно ву пра во у глих из гле да.

ЧЕ ТВР ТИ ГРА ФИЧ КИ РАД (4)

Ко ти ра ње: Основ на на че ла ко ти ра ња. Еле мен ти ко ти ра ња. 
Кот ни за вр ше ци и по чет на тач ка. Озна ча ва ње вред но сти ко та на 
цр те жу. Ко ти ра ње с об зи ром на кон струк циј ске зах те ве (лан ча но, 
па ра лел но, ком би но ва но и ко ти ра ње ко ор ди на та ма). По себ не озна
ке: те ти ве, лу ко ви и угло ви. Јед на ко уда ље ни де та љи. По на вља ње 
де та ља. За ко ше ња и упу шта ња. Та бе лар но ко ти ра ње. Из ме не и ис
прав ке. Ко ти ра ње ко ну са и на ги ба.

То ле ран ци је ду жи на и угло ва. То ле ран ци ја об ли ка и по ло жа
ја. То ле ран ци ја сло бод них ме ра.

Озна ча ва ње ста ња по вр ши (об ра де).
Пре се ци ма шин ских де ло ва: Оп шти по јам. Шра фи ра ње пре

се ка. Вр сте пре се ка. Пун си ме три чан пре сек. По лу пре сек. За о кре
ну ти пре сек. Пре сек са ви ше па ра лел них рав ни. Де ли мич ни пре
сек. Уза стоп ни ме сти мич ни по преч ни пре сек.

По себ ни и де ли мич ни из гле ди. Пре ки ди и скра ће ња. Оста ла 
пра ви ла пред ста вља ња де ло ва и њи хо вих де та ља.

ПЕ ТИ ГРА ФИЧ КИ РАД (12)

7. ЦР ТА ЊЕ МА ШИН СКИХ ЕЛЕ МЕ НА ТА (8)

Ве зе ма шин ских еле ме на та. На вој не ве зе. Цр та ње, ко ти ра ње 
и озна ча ва ње на во ја. Ви јак и на врт ка. Под ло шке.

Ве зе кли ном. Упро шће но при ка зи ва ње за ва ре них спо је ва. 
Опру ге. Зуп ча ни ци и зуп ча сти пре нос. Лан ча ни ци и лан ча ни пре нос.

8. ИЗ РА ДА ЦР ТЕ ЖА МА ШИН СКИХ ДЕ ЛО ВА  
И СКЛО ПО ВА (8)

Ме ре ње и кон тро ла у ма шин ству. Ски ци ра ње ма шин ских де
ло ва (из ра да ски це). Из ра да цр те жа де та ља. Из ра да и раз ра да цр
те жа скло па. Чи та ње цр те жа. Ко пи ра ње и ар хи ви ра ње тех нич ке 
до ку мен та ци је.



ШЕ СТИ ГРА ФИЧ КИ РАД (22)

ВЕ ЖБЕ (74)

На ча со ви ма ве жби оде ље ње се де ли у две гру пе. Због спе
ци фич но сти пред ме та не мо гу ћа је стрикт на по де ла на ча со ве пре
да ва ња и ча со ве ве жби. Због то га ће на став ни ци на по је ди ним ча
со ви ма ве жби би ти при мо ра ни да из во де и пре да ва ња и обр ну то.

У то ку школ ске го ди не про грам пред ви ђа из ра ду шест (6) 
гра фич ких ра до ва, од че га три у пр вом и три у дру гом по лу го ди
шту. Гра фич ке ра до ве кон ци пи ра ти та ко да их уче ни ци мо гу за вр
ши ти на ча со ви ма у шко ли.

Пре по ру чу је се сле де ћи са др жај гра фич ких ра до ва:

Гра фич ки рад број 1 (4 ча са)

Ли ни је, упо тре ба ли ни ја (фор мат А4 – ха мер хар ти ја)

Гра фич ки рад број 2 (6 ча со ва)

Тех нич ко пи смо (фор мат А4 – ха мер хар ти ја). Ис пи си ва ње 
тех нич ког пи сма у мре жи и из ме ђу хо ри зон тал них ли ни ја.

Гра фич ки рад број 3 (4 ча са)

Од ре ђи ва ње пра ве ве ли чи не сли ке (оба ра ње рав ни), фор мат 
А4 ха мер хар ти ја.

Про ји ци ра ње ге о ме триј ског те ла (1 те ло), фор мат А4 ха мер 
хар ти ја.

Гра фич ки рад број 4 (4 ча са)

Цр та ње изо ме триј ског из гле да на осно ву пра во у глих из гле да 
(2 фор ма та А4 – ха мер, хар ти ја). Цр та ју се два мо де ла, од ко јих је 
је дан оме ђен рав ним, ци лин дрич ним и ко нич ним по вр ши ма, а дру
ги на стао из обрт них те ла.

Гра фич ки рад број 5 (12 ча со ва)

Пра во у гло про ји ци ра ње мо де ла (ма шин ских де ло ва), са при ме
ном пре се ка, ко ти ра ња, то ле ран ци ја и озна ча ва ња ста ња по вр ши с об
зи ром на ква ли тет хра па во сти (4 фор ма та А4, ха мер хар ти ја). Цр та ју 
се 4 мо де ла (ма шин ска де ла) од ко јих су два оме ђе на рав ним ци лин
дрич ним и ко нич ним по вр ши ма, а дру га два на ста ла из обрт них те ла.

Два цр те жа ура ди ти на ра чу на ру.

Гра фич ки рад број 6 (22 ча са)

Из ра да два склоп на цр те жа (2 фор ма та АЗ, ха мер (па ус) хар
ти ја) као и из ра да два пу та по 4 цр те жа де та ља да тих скло по ва (8 
фор ма та А4, ха мер (па ус) хар ти ја).

Вре ме ис ко ри сти ти и за чи та ње тех нич ких цр те жа. Два цр те
жа де та ља ура ди ти на ра чу на ру.

НА ЧИН ИЗ ВР ША ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

а) Бит не ка рак те ри сти ке про гра ма
Про грам се за сни ва на прет по став ци да су уче ни ци у основ

ној шко ли сте кли основ на зна ња из обла сти пра во у глог про ји
ци ра ња и ко ти ра ња, што се ви ди из са др жа ја пред ме та тех нич ко 
обра зо ва ње. Та ко ђе се под ра зу ме ва да су уче ни ци упо зна ти са еле
мен тар ним ге о ме триј ским кон струк ци ја ма као и ге о ме триј ским те
ли ма из пред ме та ма те ма ти ка.

б) Ор га ни за ци ја на ста ве и ре а ли за ци ја про гра ма
Због спе ци фич но сти са др жа ја овог на став ног пред ме та за 

ње го во оства ри ва ње нео п ход на је учи о ни ца, са од го ва ра ју ћим бро
јем рад них ме ста (за сва ког уче ни ка по себ но рад но ме сто). Осим 
то га, учи о ни цу је нео п ход но опре ми ти од го ва ра ју ћим на став ним 
сред стви ма као што су: мо дел ок тан та, мо дел пра во у гле тро рав ни 
(ор то го нал ни три је дар), мо де ли ма за тех нич ко цр та ње, узор ци
ма раз ли чи тих ма шин ских еле ме на та и скло по ва из про из вод ње, 
ком пле том СРПСа (ЈУСа) за тех нич ко цр та ње, ра ди о нич ким и 
склоп ним цр те жи ма из не по сред не про из вод ње, гра фо фо ли ја ма и 
зи да ним ше ма ма.

На ста ва се из во ди у два об ли ка: 1. фрон тал но – пре да ва њем 
це лом оде ље њу и 2. Одр жа ва њем ве жби гру па ма до би је ним де о
бом оде ље ња на два де ла (гру пе).

ц) Об ја шње ње про грам ских са др жа ја и струк ту ре про гра ма
Про грам је кон ци пи ран та ко да се на по чет ку уче ни ци оспо

со бе да пра вил но и ра ци о нал но ко ри сте и одр жа ва ју при бор за тех
нич ко цр та ње, на у че да при пре ма ју цр те же, са вла да ва ју тех нич ко 
пи смо и овла да ва ју основ ним пој мо ви ма о стан дар ди ма и ко ри
шће њу СРПСа. За тим из у ча ва ју ода бра на по гла вља из на црт не ге
о ме три је у оби му ко ји је по тре бан за успе шно са вла ђи ва ње гра ди
ва из тех нич ког цр та ња.

Тех нич ко цр та ње са на црт ном ге о ме три јом као и дру ги на
став ни пред ме ти у сред њој шко ли, тре ба да фор ми ра ју код уче ни ка 
зна ња, ве шти не и на ви ке, нео п ход не ка ко за прак тич ну де лат ност 
уче ни ка у сфе ри ма те ри јал не про из вод ње, та ко и за да ље обра зо
ва ње и са мо о бра зо ва ње. С об зи ром да пред ста вља је зик тех ни ке, 
тех нич ко цр та ње има из у зет но ва жан зна чај за схва та ње основ них 
за ко ни то сти са вре ме не про из вод ње. Осим то га, тех нич ко цр та ње 
са на црт ном ге о ме три јом као на став ни пред мет до при но си раз во ју 
ин те ре со ва ња за кон стру и са ње, мо де ли ра ње итд.

Уза јам на по ве за ност по је ди них пред ме та у на ста ви је нео п
хо дан услов успе шног пре да ва ња. Она је на ро чи то ва жна у на ста
ви тех нич ког цр та ња са на црт ном ге о ме три јом, прак тич не на ста ве, 
ин фор ма ти ке, ма те ма ти ке, ме ха ни ке и фи зи ке, по што се зна ња, ве
шти не и на ви ке усво је не из јед ног од ових пред ме та ко ри сте не по
сред но на ча со ви ма из дру гог пред ме та.

Из ме ђу на став ни ка тех нич ког цр та ња са на црт ном ге о ме три
јом, ин фор ма ти ке и прак тич не на ста ве тре ба да по сто ји стал на ко
ор ди на ци ја ко ја се са сто ји у по ве зи ва њу ових ча со ва, што ни у ком 
слу ча ју не би сме ло да на ру ша ва ло гич но из у ча ва ње на ве де них 
пред ме та, већ са мо да до при но си по бољ ша њу рад не ак тив но сти, 
раз во ју тех нич ког ми шље ња и кон струк тор ских спо соб но сти уче ни
ка. На прак тич ној на ста ви уче ни ци на ро чи то раз ви ја ју уме ће чи та ња 
тех нич ких цр те жа и тех нич ке до ку мен та ци је у то ку рад ног про це са.

Пре по ру чу је се на став ни ци ма да уче ни ци код ку ће цр та ју ок
вир и за гла вље фор ма та, за све гра фич ке ра до ве из у зев пр вог.

По ред на ве де них гра фич ких ра до ва, пре по ру чу је се и из ра да 
до ма ћих за да та ка на кон об ра де од го ва ра ју ћих на став них те ма и то:

1. Пре ви ја ње фор ма та А2 и АЗ за ма пе (фа сци кле) са и без 
ме ха ни зма.

2. Кри ве ли ни је (4 по из бо ру на став ни ка).
3. Кон ту ре ма шин ских де ло ва (два при ме ра по из бо ру на став

ни ка).
4. Ок тан ти, мо дел од кар то на.
5. Про ји ци ра ње ге о ме триј ских те ла и њи хо ве мре же (2 те ла 

по из бо ру).
6. Цр та ње изо ме триј ског из гле да на осно ву пра во у глих из гле

да (2 за дат ка).
7. Цр та ње пра во у глих из гле да на осно ву изо ме триј ског из гле

да (2 за дат ка).
8. Ски ци ра ње и из ра да цр те жа де та ља (2 за дат ка).
9. Цр теж скло па је дан за да так и два цр те жа де та ља да тог 

скло па.
До ма ће ра до ве уче ни ци ра де у све сци. На став ник је ду жан да 

вр ши кон тро лу до ма ћих ра до ва.
На став ник ра ди са уче ни ци ма фрон тал но, груп но и ин ди ви

ду ал но, ка ко на пре да ва њи ма та ко и на ве жба ма. При то ме да је 
упут ства оп штег и по себ ног зна ча ја за од ре ђе ну на став ну је ди ни
цу, од но сно те му. У то ку из ра де гра фич ких ра до ва на став ник са ве
ти ма и упут стви ма уче ству је у про це су из ра де, што му омо гу ћу је 
да про ве ри и оце ни до стиг ну ти ни во ве шти на и зна ња уче ни ка. 
Гра фич ке ра до ве тре ба оце њи ва ти у при су ству уче ни ка и ука за ти 
му на од го ва ра ју ће гре шке.

Ве о ма је упут но да на став ник по вре ме но да је те сто ве зна ња 
ра зно ли ког об ли ка, ко ји омо гу ћа ва ју нај бо љи увид у сте че на зна ња 
уче ни ка.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 



си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

МЕХАНИКА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та ме ха ни ка је сти ца ње но вих и про ду
бљи ва ње зна ња ме ха ни ке, као и фун да мен тал не тех нич ке на у ке, 
ра ди ту ма че ња по ја ва и ме ха нич ких за ко ни то сти у при ро ди и њи
хо ве при ме не у прак си и сва ко днев ном жи во ту и као под ло га за 
са вла да ва ње и раз у ме ва ње дру гих срод них ди сци пли на.

Задаци на ста ве пред ме та ме ха ни ка су:
– сти ца ње зна ња о ме то да ма и по ступ ци ма ре ша ва ња про бле

ма у тех ни ци;
– сти ца ње зна ња о ак си о ми ма ста ти ке, си сте ми ма си ла у рав

ни и усло ви ма рав но те же, те жи шту и ра ван ским и ре шет ка стим 
но са чи ма;

– сти ца ње зна ња о гра фич ком ре ша ва њу про бле ма ста ти ке;
– сти ца ње зна ња о вр ста ма и за ко ни то сти ма кре та ња ма те ри

јал не тач ке;
– сти ца ње зна ња о ки не ма ти ци кру тог те ла, тран сла тор ном 

кре та њу, обр та њу и ра ван ском кре та њу;
– сти ца ње зна ња о оп штим за ко ни ма ди на ми ке тач ке, де фи

ни ци ја ра да и сна ге;
– сти ца ње зна ња о ди на ми ци кру тог те ла;
– оспо со бља ва ње за при ме ну за ко на ки не ма ти ке и ди на ми ке 

у ре ша ва њу за да та ка и про бле ма ма шин ске прак се;
– раз ви ја њу ло гич ког ми шље ња и ра су ђи ва ња и си сте ма тич

но сти у ре ша ва њу тех нич ких про бле ма.

ПР ВИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

СТА ТИ КА

УВОД (1)

За да так, зна чај, по де ла и при ме на ме ха ни ке у прак си.

ОСНОВ НИ ПОЈ МО ВИ И АК СИ О МЕ СТА ТИ КЕ (3)

По јам и по де ла си ла, гра фич ко пред ста вља ње си ле. Ак си о ме 
ста ти ке. Ве зе, ре ак ци је ве за и ак си о ма о ве за ма.

СИ СТЕ МИ СУ ЧЕЉ НИХ СИ ЛА У РАВ НИ (8)

Гра фич ке ме то де сла га ња си ла, гра фич ки усло ви рав но те же 
си сте ма су чељ них си ла. Усло ви рав но те же три си ле. Гра фич ке ме
то де раз ла га ња си ла на две ком по нен те. Про јек ци је си ле на ко ор
ди нат не осе, пра ви ло про јек ци је.

Ана ли тич ки на чин пред ста вља ња и сла га ња си ла. Ана ли тич
ки усло ви рав но те же си сте ма су чељ них си ла. Мо мент си ле за тач ку.

Ва ри њо но ва те о ре ма о мо мен ту ре зул тан те.

СИ СТЕМ ПРО ИЗ ВОЉ НИХ СИ ЛА У РАВ НИ (20)

Сла га ње две па ра лел не си ле, раз ла га ње си ле на две па ра лел
не ком по нен те. Спрег и мо мент спре га, усло ви рав но те же спре го ва. 

Сла га ње си ле и спре га. Ре дук ци ја си ле на да ту тач ку. Ре дук ци ја 
про из вољ ног ра ван ског си сте ма си ла на тач ку глав ни век тор и глав
ни мо мент. Од ре ђи ва ње ре зул тан те ра ван ског си сте ма си ла. Ана ли
тич ки усло ви рав но те же про из вољ ног ра ван ског си сте ма си ла.

Ве ри жни по ли гон. Гра фич ко од ре ђи ва ње ре зул тан те си сте
ма ра ван ских си ла. Гра фич ки усло ви рав но те же си сте ма ра ван
ских си ла. Раз ла га ње си ле у две па ра лел не ком по нен те (гра фич
ких ме то да).

ЦЕН ТАР (сре ди ште) МА СА (8)

Сре ди ште си сте ма па ра лел них си ла, по јам те жи шта те ла. Од
ре ђи ва ње те жи шта хо мо ге ног те ла, хо мо ге не ра ван ске фи гу ре и 
хо мо ге не ли ни је. Те жи ште ду жи, лу ка, и сло же не ли ни је. Те жи ште 
па ра ле ло гра ма, тро у гла, кру жног исеч ка и сло же не рав не фи гу ре. 
Те жи ште при зме, ваљ ка, пи ра ми де, ку пе, лоп те, по лу лоп те и сло
же них те ла. Па посГул де но ве те о ре ме.

РА ВАН СКИ НО СА ЧИ (22)

Вр сте но са ча, вр сте оп те ре ће ња, ста тич ки од ре ђе ни ра ван
ски пу ни но са чи. Од ре ђи ва ње ре ак ци је ве за гра фич ки и ана ли тич
ки код пу них ра ван ских но са ча оп те ре ће них вер ти кал ним ко сим и 
екс цен трич ним кон цен три са ним си ла ма, кон ти ну ал ним рав но мер
ним оп те ре ће њем, спре го ви ма и ком би на ци јом ових оп те ре ће ња 
(илу стро ва ти ове слу ча је ве на при ме ри ма про сте гре де, гре де са 
пре пу сти ма и кон зо ле). Основ не ста тич ке ве ли чи не у по преч ним 
пре се ци ма пу них ра ван ских но са ча. Кон струк ци ја ста тич ких ди ја
гра ма гра фич ком и ана ли тич ком ме то дом за пу не ра ван ске но са че 
оп те ре ће не вер ти кал ним, ко сим и екс цен трич ним кон цен три са
ним си ла ма, кон ти ну ал ним рав но мер ним оп те ре ће њем спре го ви
ма и ком би на ци јом ових оп те ре ће ња (илу стро ва ти ове слу ча је ве на 
при ме ри ма про сте гре де са пре пу сти ма и кон зо ле).

РЕ ШЕТ КА СТИ НО СА ЧИ (8)

Кон стру и са ње ре шет ка стог но са ча. Од ре ђи ва ње си ла у шта
по ви ма ме то дом чво ро ва (Кре мо нин план си ла). Од ре ђи ва ње си ла 
у шта по ви ма ме то дом пре се ка (Пи те ро ва ме то да).

ТРЕ ЊЕ (4)

По јам и вр ста тре ња. Тре ње кли за ња. Ку ло но ви за ко ни. Тре ње 
на стр мој рав ни, тре ње на коч ни ци са па пу чом, тре ње ко тр ља ња.

ПИ СМЕ НИ ЗА ДА ЦИ

У то ку школ ске го ди не ура ди ти два дво ча сов на пи сме на за
дат ка са јед но ча сов ним ис прав ка ма.

ГРА ФИЧ КИ ЗА ДА ЦИ

У то ку школ ске го ди не ура ди ти два до ма ћа гра фич ка ра да на 
фор ма ту А4: 

пр ви гра фич ки рад – те жи ште сло же не гру пе;
дру ги гра фич ки рад – кон струк ци ја ста тич ких ди ја гра ма код 

рав них но са ча.

ПРО БЛЕМ СКИ ЗА ДА ЦИ

По сле сва ке на став не обла сти ура ди ти од ре ђе ни број про
блем ских за да та ка.

ДРУ ГИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 74 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

КИ НЕ МА ТИ КА (37)

УВОД (2)

Основ ни пој мо ви и пред мет ки не ма ти ке. Си сте ми ре фе рен
ци је и од ре ђи ва ње по ло жа ја тач ке у рав ни и про сто ру.



КИ НЕ МА ТИ КА ТАЧ КЕ (10)

Пој мо ви кру тог те ла и ма те ри јал не тач ке. Ко нач не јед на чи не 
кре та ња тач ке. Пу та ња, ли ни ја пу та ње, за кон пу та, вр сте кре та ња 
тач ке. Јед но ли ко и јед но ли ко про мен љи во кре та ње тач ке. Кру жно 
кре та ње тач ке.

КИ НЕ МА ТИ КА КРУ ТОГ ТЕ ЛА (1)

Од ре ђи ва ње по ло жа ја кру тог те ла у про сто ру.

ТРАН СПОРТ НО КРЕ ТА ЊЕ КРУ ТОГ ТЕ ЛА (2)

Ко нач не јед на чи не кре та ња, ли ни је пу та ња, бр зи не и убр за ња 
тач ке те ла.

ОБР ТА ЊЕ КРУ ТОГ ТЕ ЛА ОКО НЕ ПО КРЕТ НЕ ОСЕ (7)

Ко нач не јед на чи не обр та ња, ли ни је пу та ња та ча ка те ла, уга о
на бр зи на и број обр та ја те ла, уга о но убр за ње те ла, бр зи не и убр
за ња та ча ка те ла. Обр та ње спрег ну тих кру тих те ла (ка и шни ка, 
фрик ци о них точ ко ва, зуп ча ни ка) око не по крет них оса. Пре но сни 
од нос.

РА ВАН СКО КРЕ ТА ЊЕ КРУ ТОГ ТЕ ЛА (12)

Ко нач не јед на чи не кре та ња те ла. Ко нач не јед на чи не кре та ња, 
бр зи не и убр за ња та ча ка те ла.

КИ НЕ МА ТИ КА СЛО ЖЕ НОГ КРЕ ТА ЊА ТАЧ КЕ (3)

Ап со лут но, ре ла тив но и пре но сно кре та ње тач ке. Од ре ђи ва
ње бр зи не и убр за ња тач ке при сло же ном кре та њу.

ПИ СМЕ НИ ЗА ДА ЦИ

У то ку школ ске го ди не ура ди ти два дво ча сов на пи сме на за
дат ка са јед но ча сов ним ис прав ка ма.

ГРА ФИЧ КИ ЗА ДА ЦИ

У то ку школ ске го ди не уче ни ци тре ба да ура де че ти ри до ма
ћа – гра фич ка за дат ка.

ПРО БЛЕМ СКИ ЗА ДА ЦИ

По сле сва ке на став не обла сти ура ди ти од ре ђе ни број про
блем ских за да та ка.

ДИ НА МИ КА (37)

УВОД (2)

Основ ни пој мо ви и пред мет ди на ми ке. Њи хо ви за ко ни.

ДИ НА МИ КА МА ТЕ РИ ЈАЛ НЕ ТАЧ КЕ (6)

Пра во ли ниј ско кре та ње ма те ри јал не тач ке. Кри во ли ниј ско 
кре та ње ма те ри јал не тач ке. Хи тац.

ОП ШТИ ЗА КО НИ ДИ НА МИ КЕ ТАЧ КЕ (7)

За кон ко ли чи не кре та ња и за кон одр жа ња ко ли чи не кре та ња 
ма те ри јал не тач ке. За кон мо мен та ко ли чи не кре та ња ма те ри јал не 
тач ке. Рад. Сна га. За кон о про ме ни ки не тич ке енер ги је и за кон о 
одр жа њу ме ха нич ке енер ги је.

ВЕ ЗА НА ТАЧ КА (3)

Ве за. Кре та ње те шке тач ке по глат кој и хра па вој рав ни. Ма те
ма тич ко клат но.

ДИ НА МИ КА СЛО ЖЕ НОГ КРЕ ТА ЊА МА ТЕ РИ ЈАЛ НЕ 
ТАЧ КЕ (4)

Инер ци о ни и не и нер ци о ни си сте ми ре фе рен ци је. Инер ци о не си ле.

ГЕ О МЕ ТРИ ЈА МА СА (5)

Сре ди ште ма са. Хај генсШтај не ро ва те о ре ма. Ква драт ни ак
си јал ни мо мент инер ци је.

ДИ НА МИ КА КРУ ТОГ РЕ ЛА (10)

Јед на чи не ди на ми ке кру тог те ла. Обр та ње кру тог те ла око не
по крет не осе. Ра ван ско кре та ње кру тог те ла.

ПИ СМЕ НИ ЗА ДА ЦИ

У то ку школ ске го ди не ура ди ти два дво ча сов на пи сме на за
дат ка са јед но ча сов ним ис прав ка ма.

ГРА ФИЧ КИ ЗА ДА ЦИ

У то ку школ ске го ди не уче ни ци тре ба да ура де че ти ри до ма
ћа – гра фич ка за дат ка.

ПРО БЛЕМ СКИ ЗА ДА ЦИ

По сле сва ке на став не обла сти ура ди ти од ре ђе ни број про
блем ских за да та ка.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

СТА ТИ КА

У увод ном де лу об ра ђу ју се пој мо ви ко је су уче ни ци сте кли 
у окви ру фи зи ке у основ ној шко ли, те је по треб но осла ња ти се на 
ова сте че на зна ња и гра ди во утвр ди ти и про ши ри ти.

У ре а ли за ци ји те ме ста ти ка тач ке уче ни ци тре ба пр во да 
прак тич но упо зна ју гра фич ко пред ста вља ње си ла и од ре ђи ва ње 
ре зул тан те си сте ма си ла. При ме ри из ове обла сти мо гу се иза бра ти 
из ма шин ске прак се.

За об ра ду ста ти ке кру тог те ла, по себ ну па жњу по све ти ти но
вим пој мо ви ма као што су ста тич ки мо мент си ле и спрег си ла. Ну
жно је уочи ти раз ли ку основ них ве ли чи на: си ле, мо мен та си ле и 
спре га си ле. Ре дук ци ја си ле у да ту тач ку, сла га ње си ле и спре га, 
сла га ње ви ше спре го ва ко ри сно је ра ди очи глед ни је пред ста ве, ре
ша ва ти пр во гра фич ким по ступ ком. 

Рав ни и ре шет ка сти но са чи об ра ђу ју се кон цен трич ним и 
кон ти ну ал ним оп те ре ће њи ма.

По сту пак од ре ђи ва ња ко ор ди на та те жи шта вр ши ти гра фич ки и 
ана ли тич ки, али по себ ну па жњу по све ти ти ана ли тич ком по ступ ку ко
ји се ка сни је, због сво је тач но сти, ко ри сти у от пор но сти ма те ри ја ла.

При из ла га њу и утвр ђи ва њу гра ди ва тре ба ин си сти ра ти на 
тер ми но ло шкој пре ци зно сти ко ја игра по себ ну уло гу. При об ра ди 
сва ког обра сца из вр ши ти ана ли зу фи зич ког зна че ња по је ди них ве
ли чи на ко је ула зе у обра зац.

КИ НЕ МА ТИ КА

У увод ном де лу тре ба на гла си ти зна чај од ре ђи ва ња по ло жа ја 
тач ке у рав ни и про сто ру јер је то осно ва за из у ча ва ње ки не ма ти ке 
и ди на ми ке. Свим уче ни ци ма мо ра ју би ти пот пу но ја сни пој мо ви 
кру тог те ла и ма те ри јал не тач ке, као и то што су ко нач не јед на чи не 
кре та ња тач ке, пу та ња, ли ни ја пу та ње, за кон пу та.

Ра ван ско кре та ње кру тог те ла уче ни ци тре ба по ступ но да 
упо зна ју и уве жба ју, а тек на са мом кра ју у це ли ни да уве жба ју 
не ко ли ко по год них при ме ра. С об зи ром на зна чај овог де ла ки не
ма ти ке по треб но је че шће про ве ра ва ти у ко јој ме ри су уче ни ци са
вла да ли ма те ри ју.

ДИ НА МИ КА

Осци ла тор но кре та ње, због сво је сло же но сти, тре ба об ра ди ти 
на нај јед но став ни јим при ме ри ма.

Те жи ште из ла га ња у ди на ми ци тре ба да бу де на са др жа ји
ма: рад, сна га, сте пен ко ри сног деј ства, ки не тич ка и по тен ци јал на 
енер ги ја, ко ли чи на кре та ња и сл. а за ко је тре ба ура ди ти ве ћи број 
при ме ра бу ду ћи да је њи хо ва при ме на у ма шин ству мно го стру ка. 
Ди на ми ку си сте ма об ја сни ти про стим при ме ри ма.



Мо мен ти инер ци је се ко ри сте код прак тич них про бле ма а ма
ње се ин си сти ра на њи хо вом из во ђе њу.

Уче ни ци ма да ва ти за до ма ће за дат ке при ме ре из тех нич ке 
прак се .

По зна то је да уче ни ци при ре ша ва њу за да та ка из ме ха ни ке 
на и ла зе на знат не те шко ће, ма да се за да ци те ме ље на не ко ли ко јед
но став них основ них за ко на и прин ци па. Због то га уче ни ка тре ба 
уво ди ти у ме то до ло ги ју ре ша ва ња за дат ка.

Обра ти ти па жњу на ко ре ла ци ју са струч ним пред ме ти ма, фи
зи ком и ма те ма ти ком.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та ма шин ски еле мен ти је сти ца ње зна ња 
о вр ста ма, кон струк ци о ним и функ ци о нал ним ка рак те ри сти ка ма 
ма шин ских еле ме на та као са став них де ло ва ма шин ских кон струк
ци ја и ма шин ских си сте ма.

Задаци на ста ве пред ме та ма шин ски еле мен ти су:
– схва та ње уло ге и зна ча ја оп штих ма шин ских еле ме на та, ко

ји су за јед нич ки за ве ћи ну ма шин ских кон струк ци ја – уре ђа ја и ма
шин ских си сте ма;

– оспо со бља ва ње за про ра чу на ва ње ма шин ских де ло ва уз 
прет ход но де фи ни са ње вр сте оп те ре ће ња и на пон ских ста ња у ма
шин ским де ло ви ма;

– овла да ва ње из ра дом тех нич ке до ку мен та ци је и ње ном при
ме ном у прак си;

– упо зна ва ње стан дар да, сим бо ла, озна ка и оспо со бља ва ње за 
ко ри шће ње стан дард них и пре по ру че них вред но сти и ве ли чи на из 
та бли ца, гра фи ко на, ди ја гра ма и СРПС стан дар да;

– схва та ње зна ча ја ква ли те та об ра де и то ле ран ци је у ма шин
ству са ста но ви шта функ ци о ни са ња кон струк ци је и еко но мич но
сти про из вод ње;

– раз ви ја ње сми сла за тач ност, пре ци зност и естет ски из глед, 
као и спо соб но сти за са мо стал но, план ско и ор га ни зо ва но при сту
па ње ра ду и про из вод њи.

ДРУ ГИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 74 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (2)

Де фи ни ци ја, по де ла и кла си фи ка ци ја ма шин ских еле ме на та. 
Скло по ви, еле мен ти кон струк ци ја и основ ни де ло ви ма шин ских 
си сте ма. Стан дар ди за ци ја и ти пи за ци ја у ма шин ству.

ТО ЛЕ РАН ЦИ ЈЕ МЕ РА И ОБ ЛИ КА (10)

Циљ про пи си ва ња, то ле ран ци је. Вр сте ду жин ских ме ра. 
Основ ни пој мо ви и де фи ни ци је. Ква ли тет то ле ран ци је. По ло жај то
ле ран циј ских по ља. Вр сте на ле га ња и си сте ми на ле га ња. То ле ран
ци је сло бод них ме ра. Основ но о сло же ним то ле ран ци ја ма. То ле
ран ци ја об ли ка и по ло жа ја по вр ши на. Смер ни це за из бор на ле га ња.

ОСНО ВЕ ПРО РА ЧУ НА МА ШИН СКИХ ЕЛЕ МЕ НА ТА (8)

Оп шти по глед, де фи ни ци ја про ра чу на и про ве ра ва ња. Оп те ре
ће ње ма шин ских еле ме на та. На пре за ње, на пон и де фор ма ци је ма
шин ских де ло ва. Кон цен тра ци ја на по на и дру ги ути ца ји на чвр сто
ћу ма шин ских еле ме на та. До зво ље ни на по ни и сте пен си гур но сти.

НЕ РАЗ ДВО ЈИ ВИ СПО ЈЕ ВИ (7)

Вр сте не раз дво ји вих спо је ва, при ме на и на чин оства ри ва ња.
За ко ва ни спо је ви (вр сте, свој ства, на чин пре но ше ња оп те ре

ће ња и при ме на). Вр сте за ко ви ца и при пре ма ли мо ва за за ки ва ње. 
Ма те ри јал за за ко ви це. На чин закивaња. Из бор за ко ви це и вр сте 
спо ја. Основ ни про ра чун за ко ва них спо је ва за че лич не кон струк
ци је и ла ке кон струк ци је.

За ва ре ни спо је ви. Основ ни пој мо ви. Вр сте за ва ре них спо је ва 
и при пре ма ли мо ва за за ва ри ва ње. Сим бо ли и упро шће но цр та ње 
за ва ре них спо је ва на тех нич кој до ку мен та ци ји.

Ле мље ни спо је ви. При ме на ле мље них спо је ва. Вр сте ле мо ва, 
но си вост ле мље них спо је ва. 

Ле пље ни спо је ви. Свој ства, но си вост и при ме на ле пље них 
спо је ва.

РАЗ ДВО ЈИ ВИ СПО ЈЕ ВИ (21)

Вр сте, свој ства и при ме на раз дво ји вих спо је ва.
На вој ни спо је ви. Вр сте, по де ла и при ме на на вој них спо је ва. 

За вој ни ца и на вој. Вр сте на во ја и обе ле жа ва ње. Об ли ци ви ја ка и 
на врт ки и њи хо ва упо тре ба. Кљу че ви и од ви ја чи. Ма те ри јал за виј
ке и на врт ке. Об ли ци чвр стих (не по крет них) на вој них спо је ва и 
њи хо во оства ри ва ње. Оси гу ра ње на вој них спо је ва од од вр та ња и 
ла ба вље ња ве зе. Рас по де ла оп те ре ће ња у на вој ци ма на вој них спо
је ва. Ди мен зи о ни са ње чвр стих (не по крет них) на вој них спо је ва. 
По крет ни на вој ни спо је ви, оп те ре ће ње, са мо ко че ње и сте пен ис
ко ри шће ња, про ра чун. Цр та ње на вој них спо је ва, ви ја ка и на врт ки.

Спо је ви по мо ћу кли но ва (чи ви ја), жлеб ни спо је ви. Спо је
ви по мо ћу кли но ва за пре но ше ње си ле. Спо је ви по мо ћу кли но ва 
за пре но ше ње обрт них мо ме на та, на чин пре но ше ња оп те ре ће ња, 
об ли ци кли но ва и на ле га ње. Цр та ње кли но ва. Жлеб ни спо је ви са 
рав ним и евол вент ним бо ко ви ма, ге о ме триј ске ме ре, то ле ран ци је и 
на ле га ња, рад ни и до зво ље ни на по ни. Ве зе об ли ком.

Сте зни спо је ви. Вр сте, по де ла и при ме на сте зних спо је ва. 
Сте зни спо је ви оства ре ни по мо ћу кли но ва. Сте зни спо је ви оства
ре ни по мо ћу ви ја ка. Сте зни спо је ви са ко ну сним по вр ши на ма. 
Спо је ви са опру жноза те зним пр сте но ви ма. Пре со ва ни спо је ви, 
об ли ци, на ле га ња, на чин оства ри ва ња спо је ва и рас кла па ње. Про
ве ра но си во сти и на по на у пре со ва ном спо ју.

ЕЛА СТИЧ НЕ ВЕ ЗЕ (6)

На ме на опру га. Вр сте опру га. Опру ге из ло же не са ви ја њу. 
Про сте ли сна те опру ге и гиб ње ви, из ра да гиб ње ва, оп те ре ће ње, 
де фор ма ци ја и де фор ма ци о ни рад. Рад ни и до зво ље ни на по ни. 
Ди мен зи о ни са ње гиб ња. За вој не опру ге из ло же не са ви ја њу и спи
рал не опру ге. Опру ге из ло же не уви ја њу. Кон струк ци о ни об ли ци. 
Оп те ре ће ње, де фор ма ци је и рад ни на по ни код пра вих и ци лин
дрич них опру га. Ди мен зи о ни са ње ци лин дрич не на вој не опру ге и 
из ра да цр те жа. Опру ге из ло же не сло же ним на пре за њи ма. Пло ча
сте опру ге – об лик, упо тре ба, де фор ма циј ски ди ја гра ми у за ви сно
сти од ме ђу соб ног по ло жа ја пло ча. Пр сте на сте опру ге – об ли ци, 
упо тре ба и де фор ма циј ски ди ја грам. До зво ље ни на пон и сте пен 
си гур но сти. Че ли ци за опру ге. Об ли ци гу ме них опру га из ло же них 
при ти ску и при ме ри уград ње.

ЦЕВ НИ ВО ДО ВИ, ЕЛЕ МЕН ТИ ЗА РЕ ГУ ЛИ СА ЊЕ ПРО ТО КА  
И СУ ДО ВА ПОД ПРИ ТИ СКОМ (8)

Основ но о цев ним во до ви ма. Вр сте це ви. Цев ни при кључ
ци. Спа ја ње и зап ти ва ње це ви. Ком пен за ци о не це ви. По вр шин
ска за шти та и изо ла ци ја цев них во до ва. Основ ни про ра чун це ви 
и цев них во до ва. Еле мен ти за ре гу ли са ње про то ка, за да ци и вр сте. 
Вен ти ли. За су ни. При клоп ци. Сла ви не. Уљ но хи дра у лич ке ком по
нен те. Цр та ње цев них во до ва. Су до ви под при ти ском.



ВЕ ЖБЕ (12)

Уно ше ње то ле ран ци је ду жин ских ме ра, об ли ка и по ло жа ја на 
цр те же (2). 

Про ра чун и цр та ње за ва ре ног спо ја (2).
Про ра чун чвр стог (не по крет ног) на вој ног спо ја. Из ра да де

таљ ног цр те жа виј ка (2).
Спој кли ном без на ги ба. Из бор и про ве ра но си во сти кли на. 

Про ве ра на по на у спо ју. Цр та ње кли на (1).
На вој на, при ти сна опру га, про ра чун и цр та ње (2).
Ги бањ, про ра чун и цр та ње (2).
Ана ли за, про ра чун и цр та ње јед но став ни јег цев ног во да ако 

је да та ше ма ве зе (1).
За про ра чу не за ва ре них спо је ва, на вој них спо је ва, на вој не 

при ти сне опру ге и гиб ња де фи ни са ти ал го ри там ску блок ше му. На 
осно ву ал го ри там ских блок ше ма на пра ви ти про гра ме за про ра чун 
на јед ном од ма шин ских је зи ка или софт вер ских па ке та. Ра ди о
нич ке цр те же и цр те же уче ни ци ра де на ра чу на ру.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 74 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

ЕЛЕ МЕН ТИ ОБРТ НОГ КРЕ ТА ЊА (1)

Оп шти по глед, по де ла, де фи ни ци је, свој ства и при ме на по је
ди них еле ме на та обрт ног кре та ња.

ОСО ВИ НЕ И ВРА ТИ ЛА (10)

Кон струк ци о ни об ли ци осо ви на и осо ви ни ца и при ме на. Оп
те ре ће ња и от по ри осло на ца. Ру кав ци и под глав ци. Про ра чун и 
ди мен зи о ни са ње осо ви на и осо ви ни ца. Цр теж осо ви не и осо ви ни
це. За да так, по де ла и кон струк ци о ни об ли ци вра ти ла. Оп те ре ће ње 
вра ти ла. От пор осло на ца. Ста тич ки од ре ђе на вра ти ла, мо мент са
ви ја ња и мо мент уви ја ња. Ак си јал на си ла. Чвр сто ћа и кру тост, де
фор ма ци је и кри тич на уга о на бр зи на. До зво ље ни на по ни и сте пен 
си гур но сти. Ма те ри јал за осо ви не и вра ти ла. Цр теж вра ти ла.

КЛИ ЗНИ ЛЕ ЖА ЈИ (4)

Свој ства и по де ла. Ста ње из ме ђу до дир них по вр ши на. Ма зи
ва. До вод ма зи ва и на пра ве за под ма зи ва ње. Вр сте кон струк ци о
них ре ше ња кли зних ле жа ја и под ма зи ва ње. На ле га ње ру кав ца и 
по сте љи це ле жа ја. Ма те ри јал за ле жи шне ча у ре, по сте љи це и ку
ћи шта. Про ра чун ра ди јал ног кли зног ле жа ја. Про ра чун ак си јал ног 
кли зног ле жа ја.

КО ТР ЉАЈ НИ ЛЕ ЖА ЈИ (5)

Вр сте и свој ства ле жа ја. Об ли ци ле жа ја. Озна ча ва ње и при ка
зи ва ње ле жа ја на цр те жу. Из бор и про ве ра ле жа ја. Учвр шћи ва ње 
ле жа ја на ру кав цу и ку ћи шту. На ле га ње ле жа ја на ру кав цу и ку ћи
шту. На чин уград ње, одр жа ва ње и де мон та жа ле жа ја. Тре ње, под
ма зи ва ње и зап ти ва ње ле жа ја. Ку ћи шта за ле жа је.

СПОЈ НИ ЦЕ (5)

За да так и по де ла. Кон струк ци о ни об ли ци по је ди них вр
ста спој ни ца. Из бор и про ве ра основ них вр ста. На чин уград ње и 
пу шта ње у по гон. Не е ла стич не спој ни це – кру те, ди ла та ци о не и 
зглоб не. Ела стич не спој ни це са уло шци ма, са гу ме ним вен цем, са 
че лич ном тра ком. Ис кључ не и ис кључ но – укључ не спој ни це, кан
џа ста, зуп ча ста, фрик ци о на са ла ме ла ма и елек тро маг нет не. Си
гур но сне, јед но смер не и хи дро ди на мич ке спој ни це.

ЕЛЕ МЕН ТИ ЗА ПРЕ НОС СНА ГЕ (2)

За да так, по де ла, област при ме не и прин ци пи пре но ше ња сна
ге. Основ не рад не ка рак те ри сти ке пре но сни ка сна ге.

ФРИК ЦИ О НИ ПА РО ВИ (5)

На ме на, кон струк ци о ни об ли ци и по де ла. Фрик ци о ни па ро
ви. Основ не ге о ме триј ске и ки не мат ске ве ли чи не ци лин дрич них, 
жлеб них и ко нич них фрик ци о них па ро ва са стал ним пре но сним 
од но сом. Ма те ри јал и основ ни про ра чун чвр сто ће. Фрик ци о ни па
ро ви за про ме ну пре но сног од но са у ра ду (ва ри ја то ри).

ЗУП ЧА СТИ ПА РО ВИ (4)

Основ ни пој мо ви. Основ не ки не мат ске ве ли чи не. По де ла 
зуп ча стих па ро ва.

ЦИ ЛИН ДРИЧ НИ ЗУП ЧА СТИ ПА РО ВИ (8)

Основ ни пој мо ви и ве ли чи не. Об ли ци про фи ла зу ба ца зуп ча
ни ка. Основ ни за кон спре за ња. По сту пак из ра де зу ба ца ала том у 
об ли ку зуп ча сте ле тве. По ме ра ње про фи ла и ње гов ути цај на об
лик зуп ца. Стан дард ни про фил и основ на зуп ча ста ле тва. Ге о ме
триј ске ве ли чи не зуп ча ни ка. Ки не мат ске ве ли чи не при спре за њу 
два зуп ча ни ка (зуп ча стог па ра). Осно ра сто ја ње. До дир ни ца про
фи ла зу ба ца. Боч ни за зор. Сте пен спре за ња про фи ла. Ци лин дрич
ни зуп ча сти па ро ви са ко сим зуп ци ма. Ге о ме триј ске и ки не мат ске 
ве ли чи не зу ба ца са ко сим зуп ци ма. Сте пен спре за ња бо ко ва и боч
них ли ни ја. Кон тро ла зу ба ца и зуп ча ни ка. То ле ран ци је те ла зуп ча
ни ка. Ме ра пре ко зу ба ца. То ле ран ци је осног ра сто ја ња. Кон тро ла 
зуп ча стих па ро ва при спре за њу. Кон струк ци о ни об ли ци те ла зуп
ча ни ка. Цр теж ци лин дрич ног зуп ча ни ка. 

КО НУ СНИ ЗУП ЧА СТИ ПА РО ВИ (4)

Основ не ка рак те ри сти ке и по де ла. Ге о ме триј ске и ки не мат ске 
ве ли чи не ко ну сног зуп ча стог па ра. Цр теж ко ну сног зуп ча ни ка.

ПУ ЖНИ ПА РО ВИ (4)

Основ ни ка рак те ри сти ке и по де ла. Основ не ге о ме триј ске и 
ки не мат ске ве ли чи не ци лин дрич ног пу жног па ра. Кон струк ци о ни 
об ли ци пу жних па ро ва. Ма те ри јал за из ра ду. Цр теж пу жа и пу жног 
зуп ча ни ка.

ЧВР СТО ЋА ЗУП ЧА СТИХ ПА РО ВА (7)

Чвр сто ћа ци лин дрич них зуп ча стих па ро ва. Оп те ре ће ње зуп
ча ни ка (ше ма оп те ре ће ња вра ти ла). Оп те ре ће ње зуп ца. Чвр сто ћа 
под нож ја зу ба ца. Кри тич ни на пон и сте пен си гур но сти под нож ја 
зу ба ца. Чвр сто ћа бо ко ва зу ба ца ци лин дрич них зуп ча стих па ро ва са 
пра вим и ко сим зуп ци ма. Кри тич ни на по ни и сте пен си гур но сти 
бо ко ва зу ба ца. Ма те ри ја ли за из ра ду зуп ча ни ка.

Чвр сто ћа ко ну сних зуп ча стих па ро ва. Оп те ре ће ње зуп ча ни ка 
(ше ма оп те ре ће ња вра ти ла). Оп те ре ће ње зуп ца. Чвр сто ћа под нож
ја зу ба ца. Кри тич ни на пон и сте пен си гур но сти под нож ја зу ба ца. 
Чвр сто ћа бо ко ва зу ба ца ко ну сних зуп ча стих па ро ва. 

Чвр сто ћа пу жних па ро ва. Оп те ре ће ње зуп ча ни ка (ше ма оп
те ре ће ња вра ти ла). Чвр сто ћа под нож ја зу ба ца. Кри тич ни на пон и 
сте пен си гур но сти под нож ја зу ба ца. Чвр сто ћа бо ко ва зу ба ца ко ну
сних пу жних па ро ва Ма те ри ја ли за из ра ду пу жних па ро ва. Чвр сто
ћа под нож ја зу ба ца зуп ча ни ка ци лин дрич них, ко нич них и пу жних. 
Си ле на зуб ци ма зуп ча них па ро ва: ци лин дрич них, ко нич них и пу
жних, оп те ре ће ња вра ти ла.

ЛАН ЧА НИ ПРЕ НО СНИ ЦИ (5)

Увод, по де ла и основ не ка рак те ри сти ке лан ча них пре но сни ка. 
Вр сте ла на ца за пре нос сна ге. Спој ни члан ци. Озна ча ва ње зглоб
них ла на ца за пре нос сна ге. Основ не ге о ме триј ске ме ре лан ча ни ка 
за пре нос сна ге. Про ра чун но си во сти лан ца. Одр жа ва ње лан ча них 
па ро ва. Цр теж лан ча ни ка.

КА И ШНИ И РЕ МЕ НИ ПРЕ НО СНИ ЦИ (7)

Ка и шни пре но сни ци. На чин пре но ше ња сна ге, свој ства, по
де ла и вр сте. Ма те ри јал, ди мен зи је и на чин са ста вља ња ка и ша. 
Зуп ча сти ка иш. Об ли ци ка и шни ка. Ре ме ни па ро ви. Ме ре ре ме на 



и вен ца ре ме ни це. Об ли ци ре ме ни ца. Ме ре ка и шних и ре ме них 
па ро ва. За те за ње ка и ша и ре ме на и оп те ре ће ње вра ти ла. На по ни 
у ка и шу н ре ме ну. Но си вост ка и ша и ре ме на. Цр теж ка и шни ка и 
ре ме ни це.

ПРЕ НОС УЖЕ ТОМ (3)

Вр сте и свој ства че лич них ужа ди за пре нос. Ма те ри јал и из
ра да. Озна ча ва ње ужа ди. Об ли ци ужет ња ча и ме ре вен ца. Про ра
чун пре но са уже том. По у зда ност и си гур ност. Упут ство за ру ко ва
ње и одр жа ва ње ужа ди.

ВЕ ЖБЕ
Про ра чун ци лин дрич ног или ко ну сног зуп ча стог па ра и цр

теж зуп ча ни ка (4)
Про ра чун пу жног па ра и цр теж пу жа или вен ца пу жног зуп

ча ни ка (4).
Про ра чун лан ча ног па ра и цр теж лан ча ни ка (4).
Про ра чун ка и шног или ре ме ног па ра и цр теж ка и шни ка или 

ре ме ни це (4). 
Про ра чун вра ти ла ре дук то ра и из ра да цр те жа (4).
Про ра чун ле жа ја или из бор и про ве ра ле жа ја за да то вра ти ло (2).
Из бор и про ве ра или про ра чун спој ни це за да то вра ти ло (2).
За про ра чун ци лин дрич ног или ко ну сног зуп ча стог па ра, пу

жног па ра, уле жи ште ња и про ве ру ле жа ја де фи ни са ти ал го ри там
ску блок ше му. На осно ву ал го ри там ских блок ше ма на пра ви ти 
про гра ме за про ра чун на јед ном од ма шин ских је зи ка или софт
вер ских па ке та. По треб не ра ди о нич ке цр те же и про ра чу не уче ник 
ра ди на ра чу на ру.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Са др жа ји овог пред ме та за сни ва ју се на те о риј ским по став ка
ма струч них пред ме та (тех нич ко цр та ње са на црт ном ге о ме три јом, 
ма шин ски ма те ри ја ли, ста ти ка, от пор ност ма те ри ја ла). Пред зна ње 
уче ни ка је нео п ход но али је и на став ник у оба ве зи да утвр ди са 
уче ни ци ма све оно што је бит но из са др жа ја на ве де них пред ме та 
за из у ча ва ње по је ди них те мат ских це ли на ма шин ских еле ме на та.

Са др жа ји овог пред ме та тре ба зна чај но да про ши ре тех нич ка 
зна ња уче ни ка ко ја су им нео п ход на за укљу чи ва ње у про цес ра да 
и про из вод ње као и за пра ће ње на ста ве из осно ва кон стру и са ња, 
тех но ло шких по сту па ка, кон стру и са ња ала та и при бо ра и дру гих 
струч них пред ме та. Због то га је по треб но на ста ву овог пред ме та 
ре а ли зо ва ти у ка би не ту или спе ци ја ли зо ва ној учи о ни ци опре мље
ној од го ва ра ју ћим на став ним сред стви ма, узор ци ма свих ма шин
ских еле ме на та и њи хо вим мо де ли ма, ма шин ским скло по ви ма у 
пре се ци ма у ко ји ма се ви де угра ђе ни ма шин ски де ло ви. Је ди но 
у та квим усло ви ма мо гу ће је ефи ка сно оства ри ва ти на ста ву овог 
пред ме та, ко ја зах те ва ра зно вр сне ме то де на став ног ра да уз ко ри
шће ње на став них по ма га ла (ви де о про јек тор, гра фо скоп, ...). Све 
што тре ба цр та ти на та бли, тре ба има ти на слај ду (ди ја фил му или 
гра фо фо ли ји или у ра чу на ру), јер се на тај на чин ште ди вре ме ко је 
се мо же ис ко ри сти ти за по на вља ње, ве жба ње, из ра ду за да та ка и 
сл., а то во ди бо љем сти ца њу трај них зна ња и рас те ре ће њу уче ни
ка од ве ли ких до ма ћих оба ве за. Ка та ло зи, та бе ле и ди ја гра ми, за
тим фа брич ки про спек ти, ори ги нал ни тех нич ки цр те жи (умно же
ни у ви ше при ме ра ка), при руч ни ци и уџ бе ни ци, ин тер нет, мо ра ју 
би ти на рас по ла га њу ка ко на став ни ку та ко и уче ни ку. Са мо до бро 
опре мље ним ка би не том и до бром при пре мом на став ни ка мо же се 
успе шно оства ри ти овај про грам.

Про грам се мо ра оства ри ти на та квом ни воу да уче ни ци, по ред 
успе шног чи та ња и из ра де цр те жа, по зна ва ња то ле ран ци ја, ква ли
те та об ра де, ге о ме триј ских ве ли чи на еле ме на та и на пон ских ста ња 
у сло жним оп те ре ће њи ма, овла да ва ју про ра чу ном и ди мен зи о ни
са њем еле ме на та. При про ра чу ну тре ба по себ но во ди ти ра чу на да 
се не за пад не у фор ма ли зам, па и пре те ри ва ња. Због то га уче ни ка 
тре ба уве сти у основ не за ко ни то сти про ра чу на и ди мен зи о ни са ња 
ма шин ских де ло ва без де таљ не об ра де или по је ди но сти, а још ма ње 
из во ђе ња обра за ца и по сту па ка у њи хо вој тран сфор ма ци ји. То зна
чи да уче ни ци тре ба да упо зна ју оп те ре ће ња и на пон ска ста ња по
је ди ног еле мен та, ко ри сте ћи при том сте че на зна ња из ма те ма ти ке, 

от пор но сти ма те ри ја ла. тех нич ког цр та ња, по зна ва ња ма те ри ја ла и 
дру гих пред ме та. При то ме је бит но ис та ћи ме то де ди мен зи о ни са ња 
три по зна та сег мен та: ма те ри јал, оп те ре ће ње и ди мен зи је. На и ме, 
уз по зна та два еле мен та утвр ди ти ка ко се тра жи тре ћи. По себ ну па
жњу тре ба по све ти ти ко нач ном усва ја њу ди мен зи ја и њи хо вој стан
дар ди за ци ји, а за тим и тех но ло шким зах те ви ма об ра де (то ле ран ци је, 
ква ли тет об ра де, пре ла зи, ра ди ју си кри ви не и сл.).

Ве жба ма у на ста ви тре ба по све ти ти по себ ну па жњу и усме
ра ва ти их ка при пре ми уче ни ка за из ра ду са мо стал них ра до ва и ве
жби. Кон крет но, по сле сва ке те мат ске це ли не из ко је је пред ви ђе на 
са мо стал на ве жба тре ба ве жба њем у на ста ви ком плет но ура ди ти 
ре пре зен та тив ни при мер и од мах на кон то га из да ти по дат ке за са
мо ста лан рад уче ни ка. У окви ру пред ви ђе ног бро ја ча со ва тре ба у 
шко ли за вр ши ти ве жбу и пре да ти је на став ни ку.

На став ник ма шин ских еле ме на та да је за да так и упут ство за 
из ра ду ве жбе, а уче ни ци про ра чун, цр те же и др. ра де на ра чу на ру 
уз ко ри шће ње ра чу нар ске опре ме. Због то га је нео п ход но ус по ста
ви ти ко ре ла ци ју са ра чу на ром. При ли ком пре да је ра да на став ник 
ма шин ских еле ме на та оце њу је де ло ве ра да ко ји су об у хва ће ни 
ма шин ским еле мен ти ма (ис прав ност про ра чу на, тач ност цр та ња, 
гра фич ка опре мље ност, кон струк ци о на ре ше ња итд.).

Обим ве жби тре ба при ла го ди ти пред ви ђе ном бро ју ча со ва 
та ко да уче ни ци про сеч ним ан га жо ва њем мо гу ве жбу да ура де у 
шко ли. Оце на ра да мо же се да ти и у слу ча је ви ма кад ве жба ни је 
до кра ја за вр ше на. У ова квим слу ча је ви ма уче ни ци тре ба код ку ће 
да за вр ше ве жбу и да је пре да ју на став ни ку у то ку из ра де на ред не 
ве жбе.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен
та ци ју.

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та тех но ло ги ја об ра де је сти ца ње зна ња 
о прин ци пи ма и за ко ни то сти ма об ли ко ва ња про из во да, о си сте ми
ма, про це си ма и по ступ ци ма об ра де и еко но мич но сти из ра де про
из во да.

Задаци на ста ве пред ме та тех но ло ги ја об ра де су:
– оспо со бља ва ње уче ни ка за уоча ва ње и схва та ње функ ци о

нал не ме ђу за ви сно сти еле ме на та, скло по ва и ме ха ни за ма на ма ши
на ма за об ра ду ма те ри ја ла;

– оспо со бља ва ње уче ни ка за пра ви лан из бор ма ши на, ала та, 
ре жи ма и ме то да ра да;

– оспо со бља ва ње уче ни ка за при ме ну те о риј ских зна ња у 
прак тич ном ра ду на раз ли чи тим вр ста ма об ра де ма те ри ја ла и за 
бо ље раз у ме ва ње кон крет ног рад ног про це са;

– сти ца ње зна ња о осно ва ма по сту па ка из ра де од ли ва ка, от
ко ва ка, от пре са ка и дру гих вр ста при пре ма ка и упо зна ва ње тех но
ло шке опре ме (по стро је ња, ма ши не, алат) ко ја се ко ри сти у тим 
по ступ ци ма;

– сти ца ње зна ња о осно ва ма по ступ ка об ра де ре за њем, кон
струк ци ја ма и екс пло а та циј ским ка рак те ри сти ка ма ма ши на и ала
та за об ра ду на по је ди ним вр ста ма ма ши на.



САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

ДРУ ГИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

УВОД (1)

Зна чај и за да так тех но ло ги је об ра де у ин ду стриј ској про из
вод њи. По јам си сте ма и про из вод ног про це са. Тех но ло шки и об
рад ни си стем. Кла си фи ка ци ја по сту па ка об ли ко ва ња и об ра де.

УВОД У ТЕ О РИ ЈУ ОБ РА ДЕ РЕ ЗА ЊЕМ (13)

Еле мен ти об рад ног си сте ма. Де ло ви об рад ног си сте ма. Об
рад ни про цес и струк ту ра. Ки не ма ти ка ре за ња. Кре та ња обрат ка и 
ала та при об ра ди ре за њем. Ме то де фор ми ра ња по вр ши на. Бр зи на 
глав ног и по моћ ног кре та ња. Струк ту ра вре ме на об ра де.

Пре но сни ци за глав но и по моћ но кре та ње. Вр сте пре но сни ка.
Про цес ре за ња и по ја ве. Основ ни прин ци пи ре за ња. Вр сте 

ре за ња. Про цес ства ра ња стру го ти не. На сла ге на се чи ву ала та. Си
ле и сна га ре за ња. То плот не по ја ве, рас по де ла и од во ђе ње то пло те. 
Сред ства за хла ђе ње и под ма зи ва ње. Ха ба ње и по сто ја ност ре зних 
ала та. По ка за те љи ха ба ња и по сто ја но сти.

При прем ци и из рад ци. Вр сте при пре ма ка. До да ци за об ра ду. 
Тач ност об ра де и по ка за те љи тач но сти. Гре шке об ра де.

Ка рак те ри сти ке ре зних ала та. По де ла ре зних ала та. Основ ни 
еле мен ти ре зних ала та. Ко ор ди нат не рав ни и ге о ме три ја ре зних 
ала та (стру гар ски нож, бур ги ја, гло да ло). Ма те ри јал за ре зне ала те; 
свој ства и вр сте ма те ри ја ла.

Ути цај ге о ме три је ала та на про цес об ра де ре за њем.

ОБ РА ДА СТРУ ГА ЊЕМ (8)

Ка рак те ри сти ке об ра де стру га њем. Опе ра ци је и за хва ти при 
об ра ди стру га њем. Алат и при бо ри за об ра ду стру га њем. Стру
гар ски но же ви: вр сте и при ме на. При бо ри за сте за ње и осла ња ње. 
Еле мен ти ре жи ма об ра де при стру га њу: бр зи на ре за ња, по мак и 
ду би на ре за ња.

По де ла стру го ва. Уни вер зал ни струг: са став ни де ло ви и кре
та ња. Че о ни, вер ти кал ни, оквир ни, ре вол вер ски и ауто мат ски стру
го ви (опис де ло ва, кре та ње и на ме на). Ка рак те ри сти ке стру го ва: 
ге о ме триј ске и рад не (ме ре и ки не мат ске ве ли чи не – сна га, по мак, 
број обр та ја и др.).

ОБ РА ДА РЕН ДИ СА ЊЕМ И ПРО ВЛА ЧЕ ЊЕМ (3)

Ка рак те ри сти ке об ра де рен ди са ња. Опе ра ци је при об ра ди 
рен ди са њем. Но же ви за рен ди са ње: угло ви, се чи ва и вр сте пре
ма ЈУСу. Еле мен ти ре жи ма об ра де рен ди са њем. Бр зи на ре за ња и 
број ду плих хо до ва. По мак и ду би на ре за ња при рен ди са њу.

По де ла и вр сте рен ди са њем. Крат ко ход на рен ди саљ ка са ку
ли сним ме ха ни змом; глав ни де ло ви, кре та ње и при ме на. Вр сте н 
са став ни де ло ви ку ли сног ме ха ни зма за крат ко ход ну рен ди саљ ку. 
Ду го ход на рен ди саљ ка: глав ни де ло ви и вр сте кре та ња.

Ка рак те ри сти ке об ра де про вла че њем. Ала ти и ма ши не за об
ра ду про вла че њем (хо ри зон тал на и вер ти кал на про вла ка чи ца).

Ка рак те ри сти ке ма ши на за рен ди са ње и про вла че ње.

ОБ РА ДА БУ ШЕ ЊЕМ (5)

Ка рак те ри сти ке об ра де бу ше њем. Опе ра ци је и за хва ти. Ала ти 
и при бо ри за об ра ду ру па и отво ра (упу шта чи, бур ги је, про ши ри ва
чи, раз вр та чи, уре зни це и др). Спи рал на бур ги ја: еле мен ти бур ги је, 
основ ни угло ви. Бур ги је за за бу ши ва ње. Бур ги је за ду бо ко бу ше
ње. Упу шта чи: ци лин дрич ни, ко ну сни и ком би но ва ни. Раз вр та чи: 
руч ни и ма шин ски раз вр та чи (ци лин дрич ни и ко ну сни, стал ни и 
по де си ви) еле мен ти ре жи ма об ра де при бу ше њу: бр зи на ре за ња, 
по мак и ду би на ре за ња.

По де ла бу ши ли ца: сто на и стуб на, ра ди јал на ко ор ди нат на. хо
ри зон тал на и ви ше вре те на бу ши ли ца. Еле мен ти, кре та ња и на ме
на. Ка рак те ри сти ке ма ши на за бу ше ње.

ОБ РА ДА ГЛО ДА ЊЕМ (7)

Ка рак те ри сти ке об ра де гло да њем. Вр сте гло да ла пре ма на чи
ну из ра де зу ба, об ли ку и на ме ни. Угло ви, се чи ва и по вр ши не гло
да ла. Вр сте об ра де гло да њем н ка рак те ри сти ке обим ног и че о ног 
гло да ња. Алат и при бор за сте за ње за об ра ду гло да њем.

Еле мен ти ре жи ма об ра де при гло да њу: бр зи на ре за ња, по мак 
по зу бу, по мак по обр та ју гло да ла и бр зи на по моћ ног крeтања, ду
би на ре за ња при гло да њу.

По де ла и вр сте гло да ли ца. Уни вер зал на гло да ли ца: са став ни 
де ло ви и кре та ња, при бор за уни вер зал не гло да ли це; уни вер зал на 
по де о на гла ва (ди рект но, ин ди рект но и ди фе рен ци јал но де ље ње на 
по де о ној гла ви). Алат на гло да ли ца и до дат ни уре ђа ји и при бо ри 
за алат ну гло да ли цу. Хо ри зон тал на и вер ти кал на гло да ли ца, пор
тал не гло да ли це и ко пир не гло да ли це (глав ни де ло ви, кре та ње и 
при ме на).

ОБ РА ДА БРУ ШЕ ЊЕМ И ГЛА ЧА ЊЕМ (7)

Ка рак те ри сти ке об ра де бру ше њем. Опе ра ци је и за хва ти при 
бру ше њу. Ала ти и при бо ри за бру ше ње. Ка рак те ри сти ке ала та за 
бру ше ње: ма те ри јал, ко ли чи на бру сног зр на. Ве зив ни ма те ри јал. 
Твр до ћа, струк ту ра и об ли ци то ци ла. Озна ке и ка рак те ри сти ке то
ци ла. Из бор то ци ла за ви сно од (ма те ри ја ла обрат ка и вр сте опе ра
ци је бру ше њем. Еле мен ти ре жи ма об ра де при бру ше њу: бр зи на ре
за ња, бр зи на по моћ ног кре та ња и ду би на ре за ња. Вр сте бру ше ња.

По де ла бру си ли ца: бру си ли це за рав но бру ше ње, уни вер зал
на бру си ли ца за кру жно бру ше ње, бру си ли ца за оштре ње ала та, 
бру си ли ца за про фил но бру ше ње и др. (Ка рак те ри сти ке кре та ња 
и при ме на).

Ка рак те ри сти ке об ра де гла ча њем. Ала ти за гла ча ње (хо но ва
ње и ле по ва ње). Ма ши не за гла ча ње (хо но ва ње и ле по ва ње), глав
ни де ло ви, кре та ње и при ме на.

ПО СТУП ЦИ ИЗ РА ДЕ НА ВО ЈА И ЗУП ЧА НИ КА (4)

Из ра да на во ја на стру гу (јед но про фил ним и ви ше про фил ним 
но жем, на ре зни цом и др.). Из ра да на во ја на бу ши ли ци, гло да ли ци 
и об ра да на во ја на бру си ли ци (при бор и ала ти).

Из ра да ци лин дрич них зуп ча ни ка гло да њем (вре те на стим и 
пло ча стим гло да лом). Из ра да ци лин дрич них и дру гих зуп ча ни ка 
пу жним гло да лом (гло да ли ца ти па „Фа у тер”). При бор и ала ти.

По ступ ци из ра де зуп ча ни ка рен ди са њем, про вла че њем, бру
ше њем, љу ште њем. Ала ти и при бор.

ТЕР МИЧ КА ОБ РА ДА (7)

Зна чај и циљ тер мич ке об ра де.
Струк тур не про ме не при тер мич кој об ра ди. Вр сте и по ступ

ци тер мич ке об ра де. Жа ре ње – вр сте и по сту пак. Ка ље ње вр сте и 
на чин из во ђе ња. По јам и ис пи ти ва ње про ка љи во сти. От пу шта ње, 
по бољ ша ва ње и ста ре ње:

Тер мич ка об ра да ли ве ног гво жђа. Тер мич ка об ра да ле гу ре 
алу ми ни ју ма, маг не зи ју ма и ба кра. Свој ства ма те ри ја ла до би је на 
по сле по је ди них вр ста тер мич ке об ра де.

Тер мо хе миј ска об ра да: це мен та ци ја, ни ти ра ње, ци ја ни за ци ја, 
хро ми ра ње, си ли ци ра ње, али ти ра ње и бо ри ра ње.

За шти та на ра ду при тер мич кој об ра ди.

ЛИ ВЕ ЊЕ (5)

Основ ни пој мо ви о об ли ко ва њу про из во да ли ве њем и по ступ
ци ли ве ња. Свој ства ма те ри ја ла за ли ве ње.

Ли ве ње у пе шча ним ка лу пи ма. Ма шин ска из ра да ка лу па (на
чин са би ја ња пе ска и одва ја ња мо де ла од ка лу па). Руч на и ма шин
ска из ра да је згра. Гра ви та ци о но ли ве ње.

Ли ве ње у ме тал ним ка лу пи ма (основ не ка рак те ри сти ке про
це са и ка лу па). Цен три фу гал но ли ве ње. Не пре кид но ли ве ње. Ли
ве ње у ва ку у му.

Пре ци зно ли ве ње по мо ћу то пи вих мо де ла. Ли ве ње у шкољ ка
стим ка лу пи ма.



По ја ве при очвр шћа ва њу од ли ва ка (при ти сци ли ва на ка луп, 
ску пља ње ли ва, на пре за ње од ли ва ка, уса хли не и га со ви у од лив ку, 
се гре га ци је и укључ ци).

За вр шни ра до ви: ис тре са ње, кон тро ла и чи шће ње од ли ва ка.
Тех но ло шке и кон струк тив не ка рак те ри сти ке од ли ва ка.

ОБ ЛИКОВА ЊЕ ДЕ ФОР МИ СА ЊЕМ (5)

По јам и вр сте де фор ма ци ја и на по на. Под руч је пла стич них 
де фор ма ци ја. По ступ ци за гре ва ња ма те ри ја ла за об ра ду де фор ма
ци јом. Пе ћи за за гре ва ње.

Об ра да са би ја њем. Основ ни пој мо ви о ко ва њу и пре со ва њу.
По ступ ци ко ва њем.
Тех но ло шке и кон струк тив не ка рак те ри сти ке од ко ва ка.
Об ра да ис ти ски ва њем. Об ра да ва ља њем. Об ра да ву че њем. 

Основ не ка рак те ри сти ке про це са об ра де ву че њем.
За шти та на ра ду при об ли ко ва њу де фор ма ци јом.

ОБ РА ДА СПА ЈА ЊЕМ (5)

По ступ ци спа ја ња де ло ва и кон струк ци ја.
Спа ја ње ле мље њем.
Спа ја ње за ва ри ва њем. По јам, ка рак те ри сти ке и вр сте за ва ри

ва ња.
Га сно за ва ри ва ње. Га сно се че ње (руч ним и ауто мат ским во ђе

њем го ри о ни ка).
Елек тро луч но се че ње. Елек тро луч но и га сно на ва ри ва ње. 

Елек тро от пор но за ва ри ва ње.
Спа ја ње ме та ла ле пље њем (сред ства и по сту пак ле пље ња).
За шти та на ра ду при за ва ри ва њу. 

ЗА ШТИ ТА МА ТЕ РИ ЈА ЛА (2)

Зна чај за шти те и узро ци про па да ња ма те ри ја ла (ко ро зи ја, 
тру ље ње, рас па да ње). Узро ци ко ро зи је. При пре ма за за шти ту. По
ступ ци за шти те (не ме тал не за штит не пре вла ке: уља и ма сти, бо је, 
лак, емајл, хе миј ске за штит не пре вла ке; по та па ње у рас то пе, гал
ван ско на но ше ње, ме та ли за ци ја и др; за шти та пре вла ка ма од пла
стич них ма са).

НЕ КОН ВЕН ЦИ О НАЛ НИ ПО СТУП ЦИ ОБ РА ДЕ (2)

По де ла и при ме на не кон вен ци јал них по сту па ка об ра де. По
сту пак об ра де елек тро е ро зи јом, ул тра зву ком, елек трон ским мла
зом и ла се ром.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Про грам об у хва та нај зна чај ни је вр сте и по ступ ке об ра де ме
та ла (руч не и ма шин ске).

Као струч ни пред мет, за у зи ма зна чај но ме сто у фор ми ра њу 
струк ту ре ши рих зна ња и пој мо ва у обла сти на ко јој се за сни ва ме
та ло пре ра ђи вач ка ин ду стри ја и ма ши но град ња.

Основ не пој мо ве из обла сти об ра де ма те ри ја ла уче ни ци су 
сте кли у I раз ре ду, у окви ру прак тич не на ста ве, па на став ник мо ра 
да их по ве же и да се осло ни на ра ни је сте че на зна ња. Због то га на
став ник мо ра да по зна је про грам прак тич не на ста ве и у из ла га њу 
да ко ри сти при ме ре из прак се уче ни ка, ко ји су им бли ски и већ 
по зна ти.

Зна ња стeчена у I раз ре ду из оста лих пред ме та: ме ха ни
ке, тех нич ке фи зи ке, тeхнологије ма те ри ја ла и тех нич ког цр та ња 
пред ста вља ју по чет ну осно ву за усва ја ње ових но вих са др жа ја, 
што тре ба у на ста ви ко ри сти ти. У II раз ре ду, па ра лел но са са др
жа ји ма овог пред ме та, оства ру је се на ста ва из струч них пред ме та 
ко ји има ју са њи ма до дир них та ча ка. Због то га је ве о ма зна чај но 
ме ђу соб но ускла ђи ва ње на ста ве, при че му по себ ну па жњу тре ба 
обра ти ти на на ста ву из пред ме та тех но ло шки по ступ ци са кон тро
лом и прак тич на на ста ва, чи ји су са др жа ји спе ци фич ни и уско по
ве за ни. Има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да се по је ди ни сег мен ти ових 
пред ме та де ли мич но по ду да ра ју на став ник мо ра да про на ђе по
треб ну ме ру ускла ђе но сти и до пу ња ва ња ових са др жа ја, ка ко не 
би до шло до њи хо вог ду пли ра ња и пре кла па ња. На чин ра да тре ба 

та ко ускла ди ти да се од го ва ра ју ћа ма те ри ја об ра ди нај пре у овом 
пред ме ту (те о риј ски при ступ – ко ри сте ћи ски це, ше ме, слај до ве, 
мо де ле, ма ши не и ала те...) а по том да се то прак тич но об ра ди и 
ура ди у пред ме ту прак тич на на ста ва на ме сту где се она из во ди. 
Сте че на зна ња и ве шти не по том при ме ни ти и ускла ди ти са пред
ме том тех но ло шки по ступ ци са кон тро лом.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен
та ци ју.

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та ор га ни за ци ја ра да је да уче ни ци стек
ну основ на зна ња о са вре ме ној ор га ни за ци ји про из вод ње и упра
вља њу по слов нопро из вод ним си сте мом.

Задаци на ста ве пред ме та ор га ни за ци ја ра да су:
– про у ча ва ње ме то да и тех ни ка ор га ни за ци је и упра вља ња 

по слов но про из вод ним си сте ми ма;
– про у ча ва ње не по сред не при пре ме и усло ва за успе шну про

из вод њу;
– упо зна ва ње са по слов ним ин фор ма ци о ним си сте мом и мо

гућ но сти ма при ме не ком пју те ра у пла ни ра њу, пра ће њу и ре гу ли са
њу про из вод ње;

– упо зна ва ње са мо гућ но сти ма при ме не сту ди је и ана ли зе ра
да и вре ме на за до зи ра ње и уса вр ша ва ње ра да;

– при пре ма за ре ша ва ње ме на џер ских про бле ма;
– упо зна ва ње еле ме на та си сте ма ква ли те та, зна чај си сте ма 

ква ли те та и уло ге ме наџ мен та и ор га ни за ци о них ме ра у ње му;
– упо зна ва ње са ме стом и зна ча јем еко но ми је у са вре ме ним 

усло ви ма при вре ђи ва ња.

ЧЕ ТВР ТИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 64 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (2)

Оп ште по став ке и основ ни пој мо ви. Кла сич на те о ри ја ор га
ни за ци је. Не кла сич на те о ри ја ор га ни за ци је. Мо дер на те о ри ја ор
га ни за ци је.

ПЛА НИ РА ЊЕ (5)

Ду го роч ни план. Го ди шњи план. Опе ра тив но пла ни ра ње и 
тер ми ни ра ње. Тех ни ка мре жног пла ни ра ња. Сред ства за пла ни ра
ње, пра ће ње и ре гу ли са ње про из вод ње. Пла ни ра ње, пра ће ње и ре
гу ли са ње про из вод ње уз при ме ну ком пју те ра.

УСЛО ВИ И ОГРА НИ ЧЕ ЊА ПО НА ША ЊА ПО СЛОВ НОГ 
СИ СТЕ МА (2)

Ана ли за спо ља шњих и уну тра шњих усло ва и огра ни че ња. 
Не по сред на при пре ма и обез бе ђе ње усло ва за про из вод њу.



ПРО ИЗ ВОД НИ КА ПА ЦИ ТЕ ТИ (3)

По јам про из вод ног ка па ци те та. Вр сте ка па ци те та. Ме то де и 
тех ни ке утвр ђи ва ња ко ри шће ња про из вод них ка па ци те та. Рас по
ред ма ши на (рад них ме ста). Лан ча на про из вод ња.

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ОБЕЗ БЕ ЂЕ ЊА МА ТЕ РИ ЈА ЛА 
ЗА ПРО ИЗ ВОД ЊУ (2)

За ли хе. Скла ди шта, по јам, уло га и вр сте. Опре ма ње скла ди
шних про сто ра, сме штај и чу ва ње ро бе у скла ди шту. Основ не раз
ме ре и па ра ме три скла ди шта, по ка за те љи скла ди шног про сто ра.

УНУ ТРА ШЊИ ТРАН СПОРТ (3)

По јам о са о бра ћа ју и тран спор ту. Тран спорт ни то ко ви. Прин
ци пи ор га ни за ци је уну тра шњег тран спор та. По јам ком би но ва ног 
тран спор та. Основ ни зах те ви у тран спорт ним ма ни пу ла ци ја ма. 
Кри те риј еко но мич но сти при из бо ру тран спорт них уре ђа ја. Тран
спорт на сред ства. Основ ни тех нич ки по ка за те љи (тех нич ки ка па
ци тет, екс пло а та ци о ни ка па ци тет). Ауто ма ти за ци ја тран спор та и 
тро шко ви тран спор та.

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ОБЕЗ БЕ ЂЕ ЊА ПРО ИЗ ВОД ЊЕ АЛА ТИ МА (2)

Оштре ње и одр жа ва ње ала та. Скла ди ште ње ала та и снаб де ва
ње рад них ме ста.

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ОДР ЖА ВА ЊА МА ШИ НА (4)

Си сте ми од ра жа ва ња. План ски – пре вен тив ни си стем одр жа
ва ња. Ци клус одр жа ва ња ма ши на. Ин фор ма ци о ни си стем за одр
жа ва ње ма ши на.

ОСНОВ НИ ЕЛЕ МЕН ТИ СТУ ДИ ЈЕ РА ДА (5)

Ана ли за си сте ма чо век ма ши на. Уре ђе ње рад ног ме ста. Сред
ства, ин стру мен ти и до ку мен та ци ја за про у ча ва ње ра да. Ком плек
сна ме то да оп ти ма ти за ци је чо век – ма ши на. Чо век – ма ши на:

– ме ре ње ра да, по јам нор ме и вр сте нор ме. 
– ме то де за утвр ђи ва ње нор ме (ме ре ње вре ме на, при ме ном 

стан дард них еле ме на та, ме то да тре нут ним за па жа њи ма, ис ку стве но).

ЕКО НОМ СКИ ПО КА ЗА ТЕ ЉИ ПО СЛО ВА ЊА (5)

Утро шци ра зних об ли ка ра да и тро шко ва. Ка рак тер про мен
љи во сти тро шко ва. Је ди нич ни и укуп ни тро шко ви. QC ди ја грам. 
По ка за те љи по слов них и про из вод них ре зул та та. Еко но мич ност, 
рен та бил ност, про дук тив ност.

ПО СЛОВ НО ПРО ИЗ ВОД НИ ИН ФОР МА ЦИ О НИ СИ СТЕМ (7)

Но си о ци ин фор ма ци ја и то ко ви ин фор ма ци ја. Им пле мен та
ци ја по слов но про из вод ног ин фор ма ци о ног си сте ма. Про гра ми 
за по слов ни – про из вод ни ин фор ма ци о ни си стем. Ор га ни за ци о на 
до ку мен та ци ја: рад ни на лог, рад на ли ста, тре бо ва ње, по врат ни ца 
ма те ри ја ла.

ИН ДУ СТРИЈ СКИ МЕ НАЏ МЕНТ (8)

Ор га ни за ци ја, ме наџ мент и пред у зет ни штво. Ин ду стриј ско 
окру же ње и по слов на по ли ти ка. Про цес ру ко во ђе ња. Ути цај ни 
фак то ри у фа зи од лу чи ва ња и фа зи спро во ђе ња. Мо ти ва ци ја и по
на ша ње љу ди. Сти ло ви ме наџ мен та. Ком пју тер ска по др шка.

СТРА ТЕ ГИЈ СКИ МЕ НАЏ МЕНТ И МАР КЕ ТИНГ (4)

На уч нотех нич ки про грес, тр жи ште и по слов на фи ло зо фи ја 
пред у зе ћа. Мар ке тинг. Упра вљач ки ин фор ма тив ни си стем за стра
те гиј ско од лу чи ва ње.

СИ СТЕМ КВА ЛИ ТЕ ТА (7)

По јам и де фи ни са ње про из во да и ква ли те та. Уло га ме наџ
мен та у си сте му ква ли те та. Ор га ни за ци ја си сте ма ква ли те та.

ЕР ГО НО МИ ЈА (5)

Основ ни пој мо ви и пред мет про у ча ва ња. Фак то ри рад них 
усло ва. Ер го ном ско про јек то ва ње рад ног ме ста и ин ду стриј ског 
про из во да. Ер го ном ски стан дар ди. Си стем чо век ком пју тер. Ер го
ном ски аспект та ста ту ре, екра на и пра те ће опре ме.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

На став ни пред мет ор га ни за ци ја ра да је са ста вљен та ко да 
пред ста вља, са јед не стра не, над град њу струч них пред ме та, a са 
дру ге да је струч ну осно ву за ре а ли зо ва ње дру гих пред ме та. Због 
то га је овај пред мет при ре а ли за ци ји по треб но по ве зи ва ти с дру
гим струч ним пред ме ти ма, а на ро чи то с пред ме ти ма чи ја је ре а
ли за ци ја пред ви ђе на са ра чу на ри ма и тех но ло шким по ступ ци ма.

При ре а ли за ци ји на став не ма те ри је по треб но је гра ди во не
пре кид но ве зи ва ти за еко ном ске спе ци фич но сти ра да и про из вод
њу у ма шин ској стру ци.

Би ло да се ра ди о тех ноор га ни за ци о ном сег мен ту, сег мен ту 
еко но ми је, или сег мен ту за шти те на ра ду, са др жа је про гра ма тре
ба из ла га ти и ту ма чи ти уз што ве ће при ла го ђа ва ње кон крет ним и 
прак тич ним усло ви ма и мо гућ но сти ма шко ле и ње ног окру же ња.

На при ме ру кон крет ног пред у зе ћа рад не сре ди не по ка за ти 
ути цај тех но ло ги је про из вод ње на еко ло шки си стем и оце ни ти ни
во за шти те на ра ду.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

ЗА ЈЕД НИЧ КИ ПРЕД МЕ ТИ ЗА СВЕ ИЛИ ВИ ШЕ ОБРА ЗОВ НИХ 
ПРО ФИ ЛА

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И ЕЛЕКТРОНИКЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та осно ве елек тро тех ни ке и елек тро ни ке 
је да уче ни ци упо зна ју кон струк ци ју, рад и уло гу елек тро тех нич
ких и елек трон ских ма ши на, уре ђа ја и опре ме ко ја се при ме њу ју 
у ма шин ству, као и сред ства за на па ја њем елек трич ном енер ги јом.

Задаци на ста ве пред ме та осно ве елек тро тех ни ке и елек тро
ни ке су:

– Упо зна ва ње основ них за ко на и прин ци па елек тро тех ни ке и 
елек тро ни ке на ко ји ма се за сни ва рад ма ши на и уре ђа ја;

– Упо зна ва ње кон струк ци је, на чи на ра да и рад них ка рак те ри
сти ка мо то ра, ге не ра то ра, тран сфор ма то ра, по стро је ња за пре нос 
енер ги је и уре ђа ја елек тро ни ке ко ји се при ме њу ју у ма шин ству;

– Оспо со бља ва ње за ма ње ин тер вен ци је при ра ду елек тро о
пре ме на ма ши на ма и уре ђа ји ма;

– Оспо со бља ва ње за ма ње ин тер вен ци је при ра ду НУ ма ши на.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 74 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (1)

Раз вој елек тро тех ни ке. Зна чај елек тро тех ни ке у са вре ме ном 
све ту.



ЕЛЕК ТРО СТА ТИ КА (4)

На е лек три са ње тре њем и до ди ром. Елек тро ста тич ка ин дук ци
ја. Елек трич но по ље. Ли ни је по ља. По тен ци јал на раз ли ка и на пон.

Про вод ни ци и изо ла то ри у елек трич ном по љу. Рас по де ла оп
те ре ће ња. Ефе кат шиљ ка. При ме на. Елек трич на ка па ци тив ност и 
кон ден за то ри. Ка па ци тив ност кон ден за то ра са ди е лек три ци ма.

ЈЕД НО СМЕР НЕ СТРУ ЈЕ (7)

Елек трич на стру ја. Ја чи на и смер. Деј ства стру је. Пр ви Кир
хов за кон. Ме ре ње стру је. Омов за кон. Ме ре ње на по на. Елек трич
на про вод ност. От пор ни ци. Ве зи ва ње от пор ни ка. Ме ре ње от пор
но сти. Xулов за кон. При ме на то плот ног деј ства. Елек трич ни рад 
и сна га. Ме ре ње елек трич не сна ге. Елек трич ни ге не ра тор и елек
тро мо тор на си ла: На пон ге не ра то ра у про стом ко лу. Пад на по на. 
Сло же но ко ло. Дру ги Кир хов за кон.

Про лаз елек трич не стру је кроз елек тро ли те. Елек тро ли за. 
Фа ра де је ви за ко ни елек тро ли зе. При ме на елек тро хе миј ског деј
ства. Елек тро хе миј ски ге не ра то ри. Аку му ла то ри.

Тер мо јон ска еми си ја. При ме на. Кон такт не по ја ве. Тер мо е лек
трич не по ја ве. Ме ре ње тем пе ра ту ре тер мо е ле мен том. Фо то е лек
трич не по ја ве. При ме на.

ЕЛЕК ТРО МАГ НЕ ТИ ЗАМ (4)

Елек тро маг нет на си ла и маг нет на ин дук ци ја. Маг нет но по
ље про вод ни ка са стру јом. Уза јам но деј ство два про вод ни ка са 
стру јом. Ам пе ров за кон. Маг нет ни флукс и маг нет но ко ло. По де ла 
ма те ри је пре ма маг нет ним свој стви ма. При ме на. Елек тро маг не ти 
и при ме на. Фа ра де јев за кон елек тро маг нет не ин дук ци је. Са мо
ин дук ци ја и ме ђу соб на ин дук ци ја. Вр тло жне стру је. Елек тро маг
нет ни и елек тро ди на мич ки ин стру мен ти. Ме ре ње ста ња, на по на и 
сна ге.

НА ИЗ МЕ НИЧ НЕ СТРУ ЈЕ (7)

Основ ни пој мо ви и ве ли чи не. Тре нут не, мак си мал не и ефек
тив не вред но сти. Уче ста ност и фа зни став. От по ри у ко лу на из
ме нич не стру је. Тер мо ге на, ин дук тив на и ка па ци тив на от пор ност. 
Им пе дан са. Сна ге у ко лу на из ме нич не стру је. Тре нут на, ак тив на, 
ре ак тив на и при вид на сна га. Фак тор сна ге. На пон ска ре зо нан ца. 
Тро фа зне на из ме нич не стру је. Ве за на во ја ге не ра то ра у зве зду. 
Сна га тро фа зне на из ме нич не стру је.

ПРО ИЗ ВОД ЊА И ПРЕ НОС ЕЛЕК ТРИЧ НЕ ЕНЕР ГИ ЈЕ (3)

Про из вод ња елек три не енер ги је. Елек тра не. Вр сте. Раз вод на 
по стро је ња. Елек трич но ме ре ње ви со ког и ни ског на по на.

ЕЛЕК ТРИЧ НЕ МА ШИ НЕ (10)

При гу шни це. Прин цип ра да. При ме на. Тран сфор ма то ри. 
Прин цип ра да. Вр сте. При ме на. Асин хро ни мо то ри. Вр сте и при
ме на. Обрт но маг нет но по ље. Прин цип ра да асин хро ног мо то ра. 
Пу шта ње у рад, ре гу ла ци ја бр зи не и про ме на сме ра асин хро ног 
мо то ра. Син хро не ма ши не. Прин цип ра да. Ге не ра то ри и мо то ри 
јед но смер не стру је. Прин цип ра да и при ме на. Ко му та тор не ма ши
не. При ме на. Сер во мо то ри. Зах те ви и при ме на. ДС сер во мо то
ри. Прин цип ра да. Ас сер во мо то ри. Зах те ви и при ме на. ДС сер во 
мо то ри. Прин цип ра да. Ас сер во мо то ри. Прин цип ра да. Ко рач ни 
мо то ри. Прин цип ра да.

ЕЛЕК ТРО МО ТОР НИ ПО ГО НИ (7)

Струк ту ре елек трич них по гон ских си сте ма. Рад ни ме ха ни зми 
и ма ши не. Вр сте по го на елек трич них ма ши на. Ме ха ни ка елек тро
мо тор них по го на. Да љин ско упра вља ње пре ки да чи ма за пу шта ње 
у рад мо то ра у оба сме ра. Да љин ски пре ки да чи зве зда тро у гао. Да
лан де ро ва спре га. Ауто мат ско упра вља ње елек тро мо тор ним по го
ном са при ме ном по врат не спре ге. За шти та од пре оп те ре ће ња.

Деј ство елек трич не стру је на чо ве ка и за шти та од уда ра стру
је. Сте пен ме ха нич ке за шти те елек трич них уре ђа ја.

ЕЛЕК ТРИЧ НИ АПА РА ТИ И ПО МОЋ НИ УРЕ ЂА ЈИ (4)

Пре ки да чи и ра ста вља чи. Прин цип ра да и при ме на. Оси гу
ра чи. Вр сте. Ди мен зи о ни са ње, при ме на. Склоп ке. Прин цип ра да 
и при ме на. Би ме тал ни ре ле ји. Прин цип ра да, ди мен зи о ни са ње и 
при ме на.

Ме ха нич ке коч ни це са елек трич ним от пу шта њем. Вр сте, 
прин цип ра да и при ме на. Та хо ге не ра то ри. Прин цип ра да и при ме
на. Оп тич ки и ин дук тив ни да ва чи по зи ци је. Вр сте, прин цип ра да, 
при ме на. Сим бо ли и чи та ње елек трич них схе ма. Крај њи пре ки да
чи и сен зо ри.

ЕЛЕК ТРО НИ КА (27)

Кре та ње елек тро на кроз ва ку ум у елек трич ном и маг нет ном 
по љу. Ка тод на цев. По лу про вод ни ци. ПХ спој. Ди о де. Тран зи сто
ри. ФЕТ. Мос фет. Ти ри сто ри. Ин те гри са на ко ла. Вр сте. Прин цип 
ра да. Ис пра вља чи. Вр сте, при ме на. Ста би ли за то ри на по на. По
ја чи ва чи, при ме на. Елек трон ски ге не ра то ри, вр сте и при ме на. 
Основ на ло ги ка ко ла у ауто ма ти ци и ра чун ској тех ни ци. Ме мо ри је, 
вр сте и при ме на. Ми кро про це со ри и при ме на. Основ не смет ње и 
њи хо во от кла ња ње. Ин ду стриј ски ра чу на ри, вр сте, прин цип ра да, 
при ме на. Ре гу ла то ри сер во по го на, прин цип ра да и при ме на.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ( УПУТ СТВО)

Са др жај про гра ма пред ме та осно ве елек тро тех ни ке и елек
тро ни ке уче ни ци тре ба да упо зна ју има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да се 
нај ве ћи број ма ши на и уре ђа ја у ма шин ству по кре ће елек трич ном 
енер ги јом, ко ман ду је си сте мом елек трич ног упра вља ња. Због то
га је по треб но упо зна ти си сте ме на па ја ња по моћ них елек трон ских 
ин ста ла ци ја, во до ва и тран сфор ма то ра као и ге не ра то ра.

При ре а ли за ци ји про гра ма тре ба има ти у ви ду да са др жа ји 
про гра ма фи зи ке об у хва та ју по ја ву за ко ни то сти елек тро тех ни ке, 
те је зна чај но да се у на ста ви елек тро тех ни ке ус по ста ви ко ре ла ци ја 
са са др жа ји ма фи зи ке.

У елек тро тех ни ци об ра ђу ју ћи кон ден за тор, на гла си ти ути цај 
ди е лек трич не сре ди не на ка па ци тив ност.

При про у ча ва њу јед но смер не стру је тре ба на гла си ти про ме ну 
сре ди не и уло гу елек трич ног по ља.

Уче ни ци тре ба да упо зна ју основ не мер не ин стру мен те и ме
то де ме ре ња. Ука за ти на ва жност тач но сти ме ре ња. Прин ци пе ра да 
елек тро маг нет них и елек тро ди на мич ких ин стру ме на та об ра ди ти 
као при мер деј ства елек тро маг нет не си ле.

Ука за ти на ши ро ко по ље при ме не раз ли чи тих елек трич них 
ма ши на, ка ко у про це су про из вод ње та ко и на дру гим по љи ма 
људ ске де лат но сти, зна чај њи хо ве оп ти мал не екс пло а та ци је и ва
жност ме ре и сред ста ва за шти те.

Ис та ћи све ве ћу при ме ну елек трон ских скло по ва у ин ду стри
ји и ши ре и ва жност елек тро ни ке у ауто ма ти за ци ји про це са про
из вод ње.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен
та ци ју.



ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та хи дра у ли ка и пне у ма ти ка је сти ца ње 
но вих зна ња ра ди ту ма че ња по ја ва и за ко ни то сти у при ро ди и њи
хо ве при ме не у тех нич кој прак си, као и основ за раз у ме ва ње са др
жа ја дру гих пред ме та ма шин ске стру ке.

Задаци пред ме та хи дра у ли ка и пне у ма ти ка су:
– упо зна ва ње фи зич ких свој ста ва са вре ме них и ре ал них теч

но сти и га со ва, за ко на и по ја ва при њи хо вом ми ро ва њу и кре та њу;
– упо зна ва ње хи дра у лич ких и пне у мат ских ком по нен ти, њи

хо ве кон струк ци је, функ ци је и при ме не;
– из у ча ва ње хи дра у лич ких и пне у мат ских си сте ма за пре нос 

енер ги је, њи хо ве функ ци је и при ме не;
– упо зна ва ње сим бо ла хи дра у лич ких и пне у мат ских ком по

нен ти и њи хо ва при ме на у функ ци о нал ним схе ма ма;
– сти ца ње зна ња о кон стру и са њу, ис пи ти ва њу, уград њи и 

обра зо ва њу хи дра у лич ких и пне у мат ских си сте ма;
– раз ви ја ње спо соб но сти и са мо стал но сти при ра ду, као и ин

те ре со ва ња за да ље обра зо ва ње и са мо о бра зо ва ње ра ди уса вр ша
ва ње у стру ци.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 74 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

ХИДРАУЛИКА (26)

УВОД (1)

Исто риј ски раз вој. Хи дра у лич ки си сте ми за пре нос енер ги је. 
Пред но сти и не до ста ци хи дра у лич ких си сте ма. По де ла и при ме на 
хи дра у ли ке.

ФИ ЗИЧ КА СВОЈ СТВА ТЕЧ НО СТИ (2)

Гу сти на. Сти шљи вост. Ви ско зност. Ути цај тем пе ра ту ре на 
фи зич ка свој ства флу и да.

ХИ ДРО СТА ТИ КА (9)

По јам при ти ска, вр сте при ти ска и екви при ти сне по вр ши. 
Хи дро ста тич ки при ти сак. Па ска лов за кон. Спо је ни су до ви. Хи
дра у ли ка пре са. Је ди ни це за ме ре ње при ти ска. Уре ђа ји за ме ре ње 
при ти ска. Си ле при ти ска ко је де лу ју на рав не по вр ши. Про ра чун 
су до ва под при ти ском. Си ле при ти ска ко је де лу ју на кри ву по врш. 
Си ла при ти ска.

ХИ ДРО ДИ НА МИ КА (14)

Стру ја ње теч но сти, по де ла, при ме на. Струј ни ца, тра јек то
ри ја, струј но влак но и струј на цев. Ре жим стру ја ња, ла ми нар ни и 
тур бу лент ни. Про ток и сред ња бр зи на. Уре ђа ји за ме ре ње про то ка. 
Јед на чи на кон ти ну и те та. Бер ну ли је ва јед на чи на. От по ри стру ја ња 
теч но сти. Хи дра у лич ки про ра чун це во во да. Хи дра у лич ки удар, на
ста нак, по сле ди ца и убла жа ва ње. Ка ви та ци ја. Ис ти ца ње теч но сти 
кроз отво ре и на глав ке. За кон о про ме ни ко ли чи не кре та ња. Си ле 
ре ак ци је.

УЉНА ХИДРАУЛИКА (24)

КОМ ПО НЕН ТЕ ХИ ДРА У ЛИЧ КОГ СИ СТЕ МА (16)

Пум пе. За јед нич ке осо би не. Про ток, сна га и сте пен ко ри сно
сти. Обрт не пум пе (ра ди јал не, зуп ча сте, крил не и за вој не). Тран
сла тор не пум пе (клип не и мем бран ске).

Раз вод ни ци. По де ла. Сим бо ли. Ак ти ви ра ње. Хи дра у лич ка ка
рак те ри сти ка раз вод ни ка. Клип ни тран спорт ни и обрт ни раз вод ни
ци. Пло ча сти тран сла тор ни и обрт ни раз вод ни ци. Раз вод ни ци са 
се ди штем.

Не по врат ни вен ти ли. Двој ни не по врат ни вен тил.
Вен тил за при ти сак. Вен тил за огра ни че ње при ти ска. Пре

лив ни вен тил. Ре до след ни вен тил. Ре гу ла тор при ти ска. При ти сни 
елек трич ни пре ки дач – пре со стат.

Вен ти ли за про ток. При гу шни вен тил. Ре гу ла тор про то ка. 
Раз де љи вач про то ка.

Хи дра у лич ки мо то ри. Обрт ни хи дра у лич ки мо то ри. Хи дра у
лич ки рад ни ци лин дри.

Фил те ри. На ме на. По де ла. Фил тер ски еле мен ти.
Ре зер во а ри. На ме на. Хла ђе ње и за гре ва ње рад не теч но сти.
Хи дра у лич ки аку му ла то ри. На ме на. По де ла. Хи дра у лич ки 

аку му ла то ри са га сом – клип ни и мем бран ски.
Це во во ди, це во во ди и цев на ар ма ту ра.
Зап ти ва ње и зап тив ке. Зап ти ва ње по крет них и не по крет них 

спо је ва. Ма те ри јал за зап тив ке. Об ли ци и вр сте зап тив ки.

ХИ ДРА У ЛИЧ КИ СИ СТЕ МИ (8)

Из ве де ни хи дра у лич ки си сте ми. Функ ци о нал на схе ма.
Про ра чун и про јек то ва ње хи дра у лич ких си сте ма.
Ис пи ти ва ње хи дра у лич ких си сте ма.
Одр жа ва ње хи дра у лич ких си сте ма. Пре вен тив ноплан ско одр

жа ва ње. Нај че шћи ква ро ви и њи хо во от кла ња ње. Ди јаг но сти ка ква ра.

ПНЕУМАТИКА(24)

УВОД (1)

Пне у мат ски си сте ми за пре нос сиг на ла и енер ги је. Пред но сти 
и не до ста ци пне у мат ских си сте ма. По де ла и при ме на пне у ма ти ке.

ПНЕ У МО СТА ТИ КА (2)

Сти шљи вост. Ве ли чи не ста ња га са. Јед на чи на ста ња иде ал
ног и ре ал ног га са.

СТРУ ЈА ЊЕ ГА СА (5)

Про ток. Јед на чи на кон ти ну и те та. Бер ну ли је ва јед на чи на. От
по ри стру ја ња га са.

ВЛА ЖНОСТ ВА ЗДУ ХА (1)

Ап со лут на и ре ла тив на вла жност. За си ћен ва здух. Кон ден за
ци ја. За шти та си сте ма.

КОМ ПО НЕН ТЕ ПНЕ У МАТ СКОГ СИ СТЕ МА (10)

Ком пре со ри. Вр сте. За пре мин ски ком пре со ри. При ка зи ва ње 
про це са у pV и Ts ди ја гра му. Ком пре сор ска ста ни ца. Су ше ње ва
зду ха.

Ре зер во а ри под при ти ском.
При прем на гру па за ва здух. Пре чи стач, ре гу ла тор при ти ска, 

за у љи вач.
Раз вод ни ци. Клип ни. Пло ча сти. Раз вод ни ци са се ди штем.
Не по врат ни вен ти ли. На из ме нич но – не по врат ни вен тил.
Вен ти ли за при ти сак. Вен тил за огра ни ча ва ње при ти ска. Ре до

след ни вен тил. При гу ши вач шу ма. Ре гу ла тор при ти ска. Пре со стат.
Вен тил за про ток. При гу шни вен тил. Бр зо и спу сни вен тил.
Пне у мат ски мо то ри. Обрт ни мо то ри. Рад ни ци лин дри. Ве зив

ни еле мен ти. Це во во ди, це во во ди и при кључ ци.
Пне у ма ти ка ни ског при ти ска.

ПНЕ У МАТ СКИ СИ СТЕ МИ (3)

Из ве де ни пне у мат ски си сте ми. Функ ци о нал не схе ме. Про јек
то ва ње, уград ња и ис пи ти ва ње пне у мат ских си сте ма.

Одр жа ва ње пне у мат ских си сте ма. Пре вен тив ноплан ско одр
жа ва ње. Нај че шћи ква ро ви и њи хо во от кла ња ње. Ди јаг но сти ка.

ХИ ДРОП НЕ У МА ТИ КА (2)

Осно ви хи дроп не у ма ти ке. Пред но сти и не до ста ци. При ме на. 
Из ве де ни хи дроп не у мат ски си сте ми.



НА ЧИ НИ ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

Про грам пред ме та хи дра у ли ка и пне у ма ти ка омо гу ћа ва упо
зна ва ње хи дра у лич ких и пне у мат ских ком по не на та и уре ђа ја ко ји 
се не по сред но при ме њу ју у ин ду стри ји.

Основ не пој мо ве фи зич ких свој ста ва теч но сти и га со ва уче
ни ци су сте кли у основ ној и сред њој шко ли у окви ру са др жа ја фи
зи ке. Са др жа ји пред ме та хи дра у ли ка и пне у ма ти ка ши ре об ра ђу ју 
фи зич ка свој ства и за ко ни то сти по на ша ња теч но сти и га со ва, као 
основ за про у ча ва ње ин ду стриј ске хи дра у ли ке и пне у ма ти ке.

Ве ћи број ча со ва је дат про у ча ва њу хи дра у лич ких и пне у мат
ских ком по нен ти ко је ће уче ни ци не по сред но сре та ти у про фе си о
нал ном ра ду, јер ве ћи на ма ши на, уре ђа ја и во зи ла са др жи ове ком
по нен те.

Хи дра у лич ке и пне у мат ске си сте ме тре ба из у ча ва ти на јед но
став ни јим при ме ри ма.

Зна ча јан услов за успе шно оства ри ва ње про гра ма пне у ма ти ке је 
по сто ја ње и при ме на од го ва ра ју ћих на став них сред ста ва, по мо гућ но
сти у ка би не ту или спе ци ја ли зо ва ној учи о ни ци. При об ра ди хи дра у
лич ких и пне у мат ских ком по не на та и си сте ма на став ник је у оба ве зи 
да у ра ду са уче ни ци ма по ред уџ бе ни ка ко ри сти и ди ја по зи ти ве.

При из у ча ва њу хи дра у лич ких и пне у мат ских ком по нен ти по
себ ну па жњу тре ба по све ти ти њи хо вој кон струк ци ји, свој стви ма, 
функ ци ји и при ме ни, а код си сте ма, њи хо вом са ста ву, функ ци ји, 
ис пи ти ва њу, уград њи и одр жа ва њу.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

ТЕРМОДИНАМИКА И ТЕРМОТЕХНИКА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве тер мо ди на ми ке и тер мо тех ни ке је сте сти ца ње но
вих зна ња, на ви ка и ве шти на из при род нома те ма тич ке ди сци пли не 
тер мо ди на ми ке и при ме ње не тех ни ке ди сци пли не тер мо тех ни ке.

Задаци пред ме та тер мо ди на ми ка и тер мо тех ни ка су:
– упо зна ва ње зна ча ја тер мо ди на ми ке и ње ног ме ста у си сте

му на уч них зна ња;
– упо зна ва ње мо гу ћих вр ста тер мо ди на мич ких си сте ма и си

стем ских при ла за у из у ча ва њу ове про бле ма ти ке;
– упо зна ва ње основ них ма кро скоп ских ве ли чи на ко је де фи

ни шу ста ње си сте ма (рад ног те ла) и вр сте спољ них ути ца ја ко ји 
мо гу да ме ња ју ста ње си сте ма;

– упо зна ва ње иде а ли зо ва них про це са при ко ји ма је мо гу ћа 
нај е фи ка сни ја тран сфор ма ци ја раз ли чи тих об ли ка енер ги је и раз
ло га због ко јих до ла зи до од сту па ња ре ал них про це са од иде а ли
зо ва них;

– упо зна ва ње на чи на од ре ђи ва ња по је ди них ка рак те ри сти ка 
рад них те ла, ко ри шће ња ма те ма тич ких за ви сно сти, та бе ла и ди ја
гра ма;

– упо зна ва ње пој ма сте пе на ко ри сно сти и на чи на ње го вог по
ве ћа ња;

– упо зна ва ње основ них на чи на про сти ра ња то пло те и прин
ци па про ра чу на из ме њи ва ча то пло те;

– упо зна ва ње прин ци па и на чи на ор га ни за ци је про це са у ре
ал ним по стро је њи ма ма ле и ве ли ке енер ге ти ке, као и аспек та ра
ци о нал не по тро шње енер ги је;

– сти ца ње зна ња о вр ста ма, кон струк ци ја ма прин ци пи ма ра да 
то плот них ма ши на; 

– сти ца ње зна ња о вр ста ма, кон струк ци ја ма прин ци пи ма ра да 
енер гет ских по стро је ња.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 105 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

ОСНОВ НИ ПОЈ МО ВИ (12)

Пред мет, ме тод и зна чај тер мо ди на ми ке. Тер мо ди на мич ки 
си стем и око ли на. Ве ли чи не ста ња. Јед на чи на ста ња. Тер мо ди на
мич ки про цес. Рав но те жни и не рав но те жни про це си. Уну тра шња 
енер ги ја и ен тал пи ја. Ме ха нич ки рад (за пре мин ски и тех нич ки). 
То пло та. Пр ви за кон тер мо ди на ми ке за за тво ре не и отво ре не си
сте ме. Спе ци фич ни то плот ни ка па ци тет. Ен тро пи ја. По врат ни и 
не по врат ни про це си. Дру ги за кон тер мо ди на ми ке.

ИДЕ АЛ НИ ГАС И МЕ ША ВИ НЕ ИДЕ АЛ НИХ ГА СО ВА (10)

Јед на чи на ста ња иде ал ног га са. На чин од ви ја ња про це са. 
Изо хор ска про ме на ста ња. Изо бар ска про ме на ста ња. Изо терм ска 
про ме на ста ња. Ади ја бат ска про ме на ста ња. По ли троп ске про ме не 
ста ња иде ал ног га са. При гу ши ва ње.

Де фи ни са ње са ста ва ме ша ви не иде ал них га со ва. Јед на чи на 
ста ња ме ша ви не.

РЕ АЛ НИ ГА СО ВИ И ПА РЕ (7)

По јам ре ал ног га са. p, v, T – по вр ши на. При каз про це са на
ста ја ња па ре p,v – ди ја гра му. Ве ли чи не ста ња во де не па ре. Та бли
це за во де ну па ру. T, s и h, s – ди ја гра ми и њи хо ва упо тре ба. Про
ме не ста ња во де не па ре.

МЕ ША ВИ НЕ ПА РЕ И ИДЕ АЛ НОГ ГА СА (6)

Вла жан ва здух. h, x – ди ја грам за вла жан ва здух. Про ме не 
ста ња вла жног ва зду ха.

ПРО СТИ РА ЊЕ ТО ПЛО ТЕ (6)

На чи ни про сти ра ња то пло те. Про во ђе ње то пло те. Пре ла же ње 
то пло те. Про ла же ње то пло те. Зра че ње то пло те.

ИЗ МЕ ЊИ ВА ЧИ ТО ПЛО ТЕ (2)

Вр сте из ме њи ва ча то пло те. Осно ве про ра чу на ре ку пе ра тив
них из ме њи ва ча то пло те.

ПРЕ ТВА РА ЊЕ ТО ПЛО ТЕ У МЕ ХА НИЧ КИ РАД (8)

Кру жни про це си – основ ни пој мо ви. Кар но ов кру жни про цес. 
По јам ек сер ги је. Пар но тур бин ско по стро је ње. Ран кинКла у зи ју сов 
кру жни про цес. Мо то ри са уну тра шњим са го ре ва њем. Ото, ди
зел и ком би но ва ни кру жни про цес. Га сно тур бин ско по стро је ње. 
Xулов кру жни про цес.

ЛЕ ВО КРЕТ НИ КРУ ЖНИ ПРО ЦЕ СИ (4)

Кру жни про цес у рас хлад ном по стро је њу. Ко е фи ци јент рас
хла ђе ња. То плот на пум па. Ко е фи ци јент гре ја ња.

СА ГО РЕ ВА ЊЕ (4)

Основ ни пој мо ви и зна чај са го ре ва ња. Основ не вр сте и ка рак
те ри сти ке го ри ва. Сте хи о ме триј ске јед на чи не са го ре ва ња. Ми ни
мал на и ствар на ко ли чи на ва зду ха. Тем пе ра ту ра са го ре ва ња. Пот
пу но и не пот пу но са го ре ва ње. Про дук ти са го ре ва ња и еко ло ги ја. 
То плот ни би лан си.

МО ТО РИ СУС (10)

Пре тва ра ње енер ги је код сус мо то ра. Основ ни прин ци пи 
кон струк ци је и ра да отомо то ра. Че тво ро такт ни ото и дво такт ни 



отомо тор. Ди зел мо тор. Тех нич ки усло ви го ри ва. Од сту па ње те
о рет ског од ствар ног ци клу са. Ин ди ка тор ски ди ја грам. Ефек тив ни 
сте пе ни ис ко ри шће ња. То плот ни би ланс мо то ра. 

Основ ни де ло ви и ме ха ни зми ото и ди зел мо то ра: по крет ни и 
не по крет ни де ло ви, раз вод ни ме ха ни зми итд.

КО ТЛО ВИ И КО ТЛОВ СКА ПО СТРО ЈЕ ЊА (2)

Ко тлар ни ца, вр сте ко тло ва, опре ма ко тла, ар ма ту ра ко тлов
ских по стро је ња.

ПАР НЕ ТУР БИ НЕ (8)

Те о рет ске осно ве. Прин цип ра да пар не тур би не. Вр сте пар
них тур би на. Га сне тур би не. Ак ци о не тур би не. Ре ак ци о не тур би
не. Гу би ци у пар ним тур би на ма. Сте пе ни ис ко ри шће ња. Кон струк
тив ни де ло ви тур би на. Кон ден за то ри.

МЛА ЗНИ ПРО ПУЛ ЗА ТО РИ (4)

Основ ни прин ци пи ра да. Мла зни про пул за тор. Тур бомла зни 
про пул за тор. Ра кет ни про пул за тор. Сте пен ко ри сног деј ства.

ОСНО ВЕ ТЕХ НИ КЕ ГРЕ ЈА ЊА (10)

Основ ни пој мо ви. Си сте ми гре ја ња: ло кал ни и цен трал ни. 
Да љин ско гре ја ње. По треб на ко ли чи на то пло те за гре ја ње.

ОСНО ВЕ ТЕХ НИ КЕ ХЛА ЂЕ ЊА (6)

Основ ни пој мо ви. То плот ни до би ци. Еле мен ти по стро је ња за 
хла ђе ње: ком пре со ри, ис па ри ва чи, кон ден за то ри и при гу шни еле
мен ти. Рад ни флу и ди у рас хлад ним по стро је њи ма. Хлад ња че.

ПО МОЋ НИ АПА РА ТИ, АР МА ТУ РА И ЦЕ ВО ВО ДИ (2)

Вр сте, зна чај и прин ци пи ра да.

КЛИ МА ТИ ЗА ЦИ ЈА (4)

Ком фор на и ин ду стриј ска кли ма ти за ци ја. При пре ма ва зду ха. 
Еле мен ти по стро је ња за кли ма ти за ци ју. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Про грам тер мо ди на ми ке и тер мо тех ни ке ре а ли зу је се, пре ма 
на став ном пла ну, у тре ћем раз ре ду код обра зов ног про фи ла ма
шин ски тех ни чар. Ди сци пли на ко ја се ба ви та квом кон цеп ту ал ном 
фи ло зоф ском ка те го ри јом као што је енер ги ја и у сво јој су шти ни 
пред ста вља основ ну на у ку о за ко ни ма тран сфор ма ци је енер ги је 
– у сво јој ре а ли за ци ји у на став ном про це су на и ла зи на низ зна
чај них про бле ма. У тер мо ди на ми ци по сто ји, с јед не стра не, ве о ма 
из ра же на по тре ба за ап страк ци јом и иде а ли за ци јом, ка ко би се је
дин стве ним ме ха ни змом опи са об у хва тио што ве ћи број мо гу ћих 
тран сфор ма ци ја – с дру ге стра не, ова те о ри ја при ме њу је се у ве о ма 
ра зно вр сним и кон крет ним про це си ма у ре ал ним ин ду стриј ским и 
енер гет ским по стро је њи ма.

С об зи ром на то да се са др жај пред ме та за сни ва на основ
ним за ко ни ма фи зи ке, ко је су уче ни ци упо зна ли, нео п ход но је да 
на став ник из вр ши по ве зи ва ње ових ди сци пли на, уз утвр ђи ва ње и 
осве жа ва ње ра ни је сте че них зна ња. Уво ђе ње ни за но вих пој мо ва 
(ен тал пи ја, етро пи ја, ек сер ги ја) зах те ва од на став ни ка бри жљи во 
при пре мље но и ауто ри та тив но обра зла га ње, по себ но у ве зи са су
же ном ма те ма тич ком оспо со бље но шћу уче ни ка, због то га по себ на 
па жња тре ба да бу де по кло ње на фи зи кал ном осми шља ва њу по ме ну
тих пој мо ва и на ла же њу по год них при ме ра за њи хо ву илу стра ци ју, 
кроз из ра ду за да та ка и при ме ном ди ја гра ма и та бли ца. По себ но је 
зна чај но да се уче ни ци ма ука же на раз ли чи те кон цеп ци је и као и на 
по тре бу за раз гра ни ча ва њи ма на при ме ри ма: ве ли чи не ста ња – ве
ли чи не про це са (спољ ни ути ца ји); иде а лан гас – ре а лан гас; за тво
рен си стем – отво рен си стем: за пре мин ски рад – тех нич ки рад, итд. 

Тер мо ди на ми ка, као и оста ле на уч не ди сци пли не под ле же уса
вр ша ва њи ма, због че га на ста ва и на раз ма тра ном ни воу тре ба да 
пра ти ове про ме не. У ово ме тре ба зна чај ну уло гу да од и гра ко ри
шће ње уџ бе ни ка, чи ји ква ли те ти тре ба да омо гу ће на став ни ку да се 
де ли мич но осло ни и на са мо стал но са вла ђи ва ње гра ди ва уче ни ка.

Иако су у окви ру тер мо ди на ми ке по треб ни углав ном ин те
лек ту ал ни на по ри да се схва ти упра во оно то ни је мо гућ но да се 
на цр та, у усва ја њу ма те ри је мо гу до пун ски да по мог ну ди ја гра ми 
и схе мат ски при ка зи, сли ке и фо то гра фи је, по себ но ка да су у пи та
њу тер мо тех нич ка по стро је ња у ко јим се од ви ја ју ка рак те ри стич
ни тер мо ди на мич ки про це си. Због то га ова ква по моћ на на став на 
сред ства тре ба да бу ду ко ри шће на у сва кој мо гу ћој при ли ци.

На став ник ни је оба ве зан да се стро го при др жа ва на пи са ног 
ре до сле да ме тод ских је ди ни ца већ мо же сво јим пла ном да да дру
га чи ји рас по ред. На при мер по сле иде ал ног ото вог кру жног про це
са из обла сти пре тва ра ња то пло те у ме ха нич ки рад мо же да на ста
ви ме тод ску је ди ни цу ре а лан отов ци клус из по гла вља мо то ри сус 
а за тим де ло ве мо то ра сус. На тај на чин се по сти же јед на за о кру
же на це ли на.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

ПРЕДМЕТИ СПЕЦИФИЧНИ ЗА ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ

Образовни профил: МА ШИН СКИ ТЕХ НИ ЧАР

ПО ДЕ ЛА ОДЕ ЉЕ ЊЕ НА ГРУ ПЕ

Оде ље ње се де ли на две гру пе (од 12 до 16 уче ни ка у гру пи) 
при ре а ли за ци ји ве жби из сле де ћих пред ме та:

Тех нич ко цр та ње са на црт ном ге о ме три јом;
Осно ве ком пју тер ске гра фи ке;
Ра чу на ри у ма шин ству;
Ауто ма ти за ци ја про из вод ње;
Осно ве кон стру и са ња;
Тех но ло шки по ступ ци;
Кон струк ци ја ала та и при бо ра;
Прак тич на на ста ва у пр вом и дру гом раз ре ду.
Оде ље ње се де ли на три гру пе (од 8 до 12 уче ни ка у гру пи) 

при ре а ли за ци ји на ста ве сле де ћих пред ме та:
Кон тро ла ква ли те та (блок);
Осно ве кон стру и са ња (блок);
Тех но ло шки по ступ ци (блок);
Кон струк ци ја ала та и при бо ра (блок);
Прак тич на на ста ва у тре ћем раз ре ду.

ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та от пор ност ма те ри ја ла је да, за јед но са 
ста ти ком, фи зи ком и ма те ма ти ком ство ри по треб ну осно ву за да
ње про у ча ва ње тех нич ких ди сци пли на, да уче ни ке упо зна са ме ха
ни ком свој стви ма ма те ри ја ла и да их оспо со би за про ра чу не ма ње 
сло же них но са ча.

Задаци на ста ве пред ме та от пор ност ма те ри ја ла су:
– упо зна ва ње вр сте и ка рак те ри сти ке ра зних на пре за ња;
– сти ца ње зна ња о по на ша њу тех нич ких ма те ри ја ла под деј

ством оп те ре ће ња ко ја на њих де лу ју;
– упо зна ва ње сло же них на пон ских ста ња;
– овла да ва ње ме то да ма про ра чу на и пра вил ног из бо ра ма те

ри ја ла при ди мен зи о ни са њу еле ме на та ма шин ских кон струк ци ја;



– оспо со бља ва ње за при ме ну те о рет ских зна ња у прак тич ном 
ре ша ва њу тех нич ких про бле ма;

– раз ви ја ње спо соб но сти за са мо стал ност при ре ша ва њу тех
нич ких про бле ма.

ДРУ ГИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (4)

За да так от пор но сти ма те ри ја ла. Спо ља шње и уну тра шње си
ле. На по ни и де фор ма ци је. Основ ни пој мо ви о за те за њу, при ти ску, 
сми ца њу, уви ја њу, са ви ја њу, из ви ја њу и сло же на на пон ска ста ња 
(вр сте на пре за ња). Основ не хи по те зе и прет по став ке от пор но сти 
ма те ри ја ла.

ЗА ТЕ ЗА ЊЕ И ПРИ ТИ САК (14)

На по ни и де фор ма ци је. Ху ков за кон и мо дул ела стич но сти. 
Ка рак те ри сти ке ела стич но сти ма те ри ја ла. Ди ја грам на пон – ди ла
та ци ја и кри ва ди на ми ке чвр сто ће. До зво ље ни на пон. Сте пен си
гур но сти. Про ра чун ак си јал но на прег ну тих но са ча и усло ви за ди
мен зи о ни са ње. За те за ње под ути ца јем соп стве не те жи не. На пон, 
ди ла та ци ја, кри тич на ду жи на. Ути цај тем пе ра ту ре на на по не. Ста
тич ки нео д ре ђе ни за да ци. По вр шин ски при ти сак.

СМИ ЦА ЊЕ (6)

На пон и де фор ма ци је. Ху ков за кон при сми ца њу. Мо дул кли
за ња. Про ра чун еле ме на та из ло же них сми ца њу и усло ви за ди мен
зи о ни са ње.

ГЕ О МЕ ТРИЈ СКЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ РАВ НИХ ПО ПРЕЧ НИХ 
ПРЕ СЕ КА (14)

Ста тич ки мо мент по вр ши не. По лар ни и ак си јал ни ква драт ни 
мо мент инер ци је по вр ши не и про из вод инер ци је. Хај генсШтај
не ро ва те о ре ма. Мо мент инер ци је основ них ра ван ских ге о ме триј
ских фи гу ра. От пор ни мо мент по вр ши не. По лу преч ник инер ци је и 
елип са инер ци је. Стан дард ни про фи ли.

УВИ ЈА ЊЕ (6)

На по ни и де фор ма ци је. Уви ја ње вра ти ла кру жног по преч ног 
пре се ка. Ди ја гра ми мо мен та уви ја ња. Про ра чун вра ти ла и усло ви 
за ди мен зи о ни са ње.

СА ВИ ЈА ЊЕ (16)

Чи сто са ви ја ње. По лу преч ник кри ви не ела стич не ли ни је. 
Рас по ред нор мал ног на по на. Нор мал ни на пон при истом са ви ја њу. 
Нор мал ни и тан ген ци јал ни на пон при са ви ја њу си ла ма. Про ра чун 
но са ча из ло же них са ви ја њу и усло ви за ди мен зи о ни са ње. Но сач 
јед на ког оп те ре ће ња при са ви ја њу и де ли мич но јед на ке от пор но
сти при са ви ја њу.

ИЗ ВИ ЈА ЊЕ (4)

Из ви ја ње и кри тич на си ла. Че ти ри основ на слу ча ја из ви ја ња. 
Ој ле ров обра зац. Кри тич ни на пон и гра нич на вред ност. Оме га по
сту пак.

СЛО ЖЕ НА НА ПОН СКА СТА ЊА (6)

Екс цен трич ни при ти сак. Је згро пре се ка.
У то ку школ ске го ди не ура ди ти два до ма ћа гра фич ка ра да:
Пр ви гра фич ки рад – за те за ње, при ти сак и сми ца ње;
Дру ги гра фич ки рад – ди мен зи о ни са ње но са ча при са ви ја њу.

ПИ СМЕ НИ ЗА ДА ЦИ

У то ку школ ске го ди не ура ди ти два дво ча сов на пи сме на за
дат ка са јед но ча сов ним ис прав ка ма.

ПРО БЛЕМ СКИ ЗА ДА ЦИ

По сле сва ке на став не обла сти ура ди ти од ре ђе ни број про
блем ских за да та ка.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Са др жа ји пред ме та от пор ност ма те ри ја ла, као по себ не ди сци
пли не се на до ве зу ју на са др жа је ста ти ке чи ја сте че на зна ња пред
ста вља ју основ ни пред у слов бо љег раз у ме ва ња и усва ја ња зна ња из 
от пор но сти ма те ри ја ла. Сто га је по треб но пре пре ла ска на из ла га
ње но вих те ма крат ко утвр ди ти по ла зне ста во ве ста ти ке на ко је се 
ове те ме осла ња ју. При то ме тре ба во ди ти ра чу на на ко је се ове те
ме осла ња ју. При то ме тре ба во ди ти ра чу на да вре ме за утвр ђи ва ње 
по ла зних ста во ва мо ра за и ста би ти крат ко и да при о ри тет у ана ли зи 
и из ла га њу има ју са др жа ји но ве ме тод ске је ди ни це.

Та ко на при мер, при об ра ди ак си јал ног на пре за ња тре ба крат
ко об но ви ти од ре ђи ва ње си ла у шта по ви ма (из ста ти ке) без ду бље 
ана ли зе про бле ма. Или, код те ме са ви ја ње тре ба ин си сти ра ти на 
од ре ђи ва њу ве ли чи не мак си мал ног мо мен та са ви ја ња, а не ин си
сти ра ти на гра фич ком и ра чун ском ре ша ва њу но са ча.

У увод ном де лу по себ ну па жњу по све ти ти основ ним пој мо
ви ма: на по ни ма и де фор ма ци ја ма.

На ак си јал ном на пре за њу за др жа ти се не што ду же и на сто ја
ти да сви уче ни ци ове са др жа је у це ли ни усво је. На ро чи ту па жњу 
обра ти ти на Ху ков за кон, ко ји као ба за от пор но сти ма те ри ја ла игра 
зна чај ну уло гу.

При об ра ди сми ца ња из вр ши ти по тре бан из бор прак тич них 
за да та ка. Об ра ђи ва ти и про бле ме код ко јих се ја вља ју исто вре ме но 
ак си јал на на пре за ња и сми ца ње. Ти ме се чи ни пр ви ко рак у уве
жба ва њу сло же них по ја ва на пре за ња.

У по гла вљу са ви ја ње по себ но ме сто да ти из ра чу на ва њу мо ме
на та инер ци је уз при ме ну Штај не ро ве те о ре ме. За од ре ђи ва ње ко ор
ди на та те жи шта ко ри сти ти са мо ана ли тич ки по сту пак. При об ра ди 
про фи ла при ме њи ва ти пре те жно оне ко ји има ју при ме ну у ма шин ству. 
Уве жба ти уче ни ке да се бр зо и си гур но слу же та бли ца ма про фи ла.

У окви ру по гла вља сло же них на пре за ња из вр ши ти још јед
ном ре ка пи ту ла ци ју свих сте че них пој мо ва и зна ња. При ме ре сло
же ног на пре за ња узи ма ти из ма шин ске прак се.

По треб но је упор но ин си сти ра ти на тач ном ре ша ва њу за да
та ка и стал но ука зи ва ти на по сле ди це ко је на ста ју и при нај ма њим 
гре шка ма. Гра фич ким ра до ви ма по све ти ти по себ ну па жњу ка ко би 
се код уче ни ка по сти гла што је мо гу ће ве ћа са мо стал ност у ра ду.

Ве о ма је зна чај но да се при опе ра тив ном пла ни ра њу на ста ве 
из от пор но сти ма те ри ја ла и ма шин ских еле ме на та ус по ста ви ло
гич ка по ве за ност и по треб на ко ре ла ци ја јер се про бле ма ти ка про
ра чу на и из бо ра ма шин ских еле ме на та за сни ва на по став ка ма от
пор но сти ма те ри ја ла. 

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И ЕЛЕКТРОНИКЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та осно ве елек тро тех ни ке и елек тро ни ке 
је да уче ни ци упо зна ју кон струк ци ју, рад и уло гу елек тро тех нич ких 



и елек трон ских ма ши на, уре ђа ја и опре ме ко ја се при ме њу ју у ма
шин ству, као и сред ства за на па ја њем елек трич ном енер ги јом.

Задаци на ста ве пред ме та осно ве елек тро тех ни ке и елек тро
ни ке су:

– Упо зна ва ње основ них за ко на и прин ци па елек тро тех ни ке и 
елек тро ни ке на ко ји ма се за сни ва рад ма ши на и уре ђа ја;

– Упо зна ва ње кон струк ци је, на чи на ра да и рад них ка рак те ри
сти ка мо то ра, ге не ра то ра, тран сфор ма то ра, по стро је ња за пре нос 
енер ги је и уре ђа ја елек тро ни ке ко ји се при ме њу ју у ма шин ству;

– Оспо со бља ва ње за ма ње ин тер вен ци је при ра ду елек тро о
пре ме на ма ши на ма и уре ђа ји ма;

– Оспо со бља ва ње за ма ње ин тер вен ци је при ра ду НУ ма ши на.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (1)

Раз вој елек тро тех ни ке. Зна чај елек тро тех ни ке у са вре ме ном 
све ту.

ЕЛЕК ТРО СТА ТИ КА (4)

На е лек три са ње тре њем и до ди ром. Елек тро ста тич ка ин дук ци
ја. Елек трич но по ље. Ли ни је по ља. По тен ци јал на раз ли ка и на пон.

Про вод ни ци и изо ла то ри у елек трич ном по љу. Рас по де ла оп
те ре ће ња. Ефе кат шиљ ка. При ме на. Елек трич на ка па ци тив ност и 
кон ден за то ри. Ка па ци тив ност кон ден за то ра са ди е лек три ци ма.

ЈЕД НО СМЕР НЕ СТРУ ЈЕ (7)

Елек трич на стру ја. Ја чи на и смер. Деј ства стру је. Пр ви Кир
хов за кон. Ме ре ње стру је. Омов за кон. Ме ре ње на по на. Елек трич
на про вод ност. От пор ни ци. Ве зи ва ње от пор ни ка. Ме ре ње от пор
но сти. Xулов за кон. При ме на то плот ног деј ства. Елек трич ни рад 
и сна га. Ме ре ње елек трич не сна ге. Елек трич ни ге не ра тор и елек
тро мо тор на си ла: На пон ге не ра то ра у про стом ко лу. Пад на по на. 
Сло же но ко ло. Дру ги Кир хов за кон.

Про лаз елек трич не стру је кроз елек тро ли те. Елек тро ли за. 
Фа ра де је ви за ко ни елек тро ли зе. При ме на елек тро хе миј ског деј
ства. Елек тро хе миј ски ге не ра то ри. Аку му ла то ри.

Тер мо јон ска еми си ја. При ме на. Кон такт не по ја ве. Тер мо е лек
трич не по ја ве. Ме ре ње тем пе ра ту ре тер мо е ле мен том. Фо то е лек
трич не по ја ве. При ме на.

ЕЛЕК ТРО МАГ НЕ ТИ ЗАМ (4)

Елек тро маг нет на си ла и маг нет на ин дук ци ја. Маг нет но по ље 
про вод ни ка са стру јом. Уза јам но деј ство два про вод ни ка са стру
јом. Ам пе ров за кон. Маг нет ни флукс и маг нет но ко ло. По де ла ма те
ри је пре ма маг нет ним свој стви ма. При ме на. Елек тро маг не ти и при
ме на. Фа ра де јев за кон елек тро маг нет не ин дук ци је. Са мо ин дук ци ја 
и ме ђу соб на ин дук ци ја. Вр тло жне стру је. Елек тро маг нет ни и елек
тро ди на мич ки ин стру мен ти. Ме ре ње ста ња, на по на и сна ге.

НА ИЗ МЕ НИЧ НЕ СТРУ ЈЕ (7)

Основ ни пој мо ви и ве ли чи не. Тре нут не, мак си мал не и ефек
тив не вред но сти. Уче ста ност и фа зни став. От по ри у ко лу на из
ме нич не стру је. Тер мо ге на, ин дук тив на и ка па ци тив на от пор ност. 
Им пе дан са. Сна ге у ко лу на из ме нич не стру је. Тре нут на, ак тив на, 
ре ак тив на и при вид на сна га. Фак тор сна ге. На пон ска ре зо нан ца. 
Тро фа зне на из ме нич не стру је. Ве за на во ја ге не ра то ра у зве зду. 
Сна га тро фа зне на из ме нич не стру је.

ПРО ИЗ ВОД ЊА И ПРЕ НОС ЕЛЕК ТРИЧ НЕ ЕНЕР ГИ ЈЕ (3)

Про из вод ња елек три не енер ги је. Елек тра не. Вр сте. Раз вод на 
по стро је ња. Елек трич но ме ре ње ви со ког и ни ског на по на.

ЕЛЕК ТРИЧ НЕ МА ШИ НЕ (10)

При гу шни це. Прин цип ра да. При ме на. Тран сфор ма то ри. 
Прин цип ра да. Вр сте. При ме на. Асин хро ни мо то ри. Вр сте и при
ме на. Обрт но маг нет но по ље. Прин цип ра да асин хро ног мо то ра. 
Пу шта ње у рад, ре гу ла ци ја бр зи не и про ме на сме ра асин хро ног 
мо то ра. Син хро не ма ши не. Прин цип ра да. Ге не ра то ри и мо то ри 
јед но смер не стру је. Прин цип ра да и при ме на. Ко му та тор не ма ши
не. При ме на. Сер во мо то ри. Зах те ви и при ме на. ДС сер во мо то
ри. Прин цип ра да. Ас сер во мо то ри. Зах те ви и при ме на. ДС сер во 
мо то ри. Прин цип ра да. Ас сер во мо то ри. Прин цип ра да. Ко рач ни 
мо то ри. Прин цип ра да.

ЕЛЕК ТРО МО ТОР НИ ПО ГО НИ (7)

Струк ту ре елек трич них по гон ских си сте ма. Рад ни ме ха ни зми 
и ма ши не. Вр сте по го на елек трич них ма ши на. Ме ха ни ка елек тро
мо тор них по го на. Да љин ско упра вља ње пре ки да чи ма за пу шта ње 
у рад мо то ра у оба сме ра. Да љин ски пре ки да чи зве зда тро у гао. Да
лан де ро ва спре га. Ауто мат ско упра вља ње елек тро мо тор ним по го
ном са при ме ном по врат не спре ге. За шти та од пре оп те ре ће ња.

Деј ство елек трич не стру је на чо ве ка и за шти та од уда ра стру
је. Сте пен ме ха нич ке за шти те елек трич них уре ђа ја.

ЕЛЕК ТРИЧ НИ АПА РА ТИ И ПО МОЋ НИ УРЕ ЂА ЈИ (4)

Пре ки да чи и ра ста вља чи. Прин цип ра да и при ме на. Оси гу
ра чи. Вр сте. Ди мен зи о ни са ње, при ме на. Склоп ке. Прин цип ра да 
и при ме на. Би ме тал ни ре ле ји. Прин цип ра да, ди мен зи о ни са ње и 
при ме на.

Ме ха нич ке коч ни це са елек трич ним от пу шта њем. Вр сте, 
прин цип ра да и при ме на. Та хо ге не ра то ри. Прин цип ра да и при ме
на. Оп тич ки и ин дук тив ни да ва чи по зи ци је. Вр сте, прин цип ра да, 
при ме на. Сим бо ли и чи та ње елек трич них схе ма. Крај њи пре ки да
чи и сен зо ри.

ЕЛЕК ТРО НИ КА (23)

Кре та ње елек тро на кроз ва ку ум у елек трич ном и маг нет ном 
по љу. Ка тод на цев. По лу про вод ни ци. ПХ спој. Ди о де. Тран зи сто
ри. ФЕТ. Мос фет. Ти ри сто ри. Ин те гри са на ко ла. Вр сте. Прин цип 
ра да. Ис пра вља чи. Вр сте, при ме на. Ста би ли за то ри на по на. По
ја чи ва чи, при ме на. Елек трон ски ге не ра то ри, вр сте и при ме на. 
Основ на ло ги ка ко ла у ауто ма ти ци и ра чун ској тех ни ци. Ме мо ри је, 
вр сте и при ме на. Ми кро про це со ри и при ме на. Основ не смет ње и 
њи хо во от кла ња ње. Ин ду стриј ски ра чу на ри, вр сте, прин цип ра да, 
при ме на. Ре гу ла то ри сер во по го на, прин цип ра да и при ме на.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ( УПУТ СТВО)

Са др жај про гра ма пред ме та осно ве елек тро тех ни ке и елек
тро ни ке уче ни ци тре ба да упо зна ју има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да се 
нај ве ћи број ма ши на и уре ђа ја у ма шин ству по кре ће елек трич ном 
енер ги јом, ко ман ду је си сте мом елек трич ног упра вља ња. Због то
га је по треб но упо зна ти си сте ме на па ја ња по моћ них елек трон ских 
ин ста ла ци ја, во до ва и тран сфор ма то ра као и ге не ра то ра.

При ре а ли за ци ји про гра ма тре ба има ти у ви ду да са др жа ји 
про гра ма фи зи ке об у хва та ју по ја ву за ко ни то сти елек тро тех ни ке, 
те је зна чај но да се у на ста ви елек тро тех ни ке ус по ста ви ко ре ла ци ја 
са са др жа ји ма фи зи ке.

У елек тро тех ни ци об ра ђу ју ћи кон ден за тор, на гла си ти ути цај 
ди е лек трич не сре ди не на ка па ци тив ност.

При про у ча ва њу јед но смер не стру је тре ба на гла си ти про ме ну 
сре ди не и уло гу елек трич ног по ља.

Уче ни ци тре ба да упо зна ју основ не мер не ин стру мен те и ме
то де ме ре ња. Ука за ти на ва жност тач но сти ме ре ња. Прин ци пе ра да 
елек тро маг нет них и елек тро ди на мич ких ин стру ме на та об ра ди ти 
као при мер деј ства елек тро маг нет не си ле.

Ука за ти на ши ро ко по ље при ме не раз ли чи тих елек трич них 
ма ши на, ка ко у про це су про из вод ње та ко и на дру гим по љи ма 
људ ске де лат но сти, зна чај њи хо ве оп ти мал не екс пло а та ци је и ва
жност ме ре и сред ста ва за шти те.



Ис та ћи све ве ћу при ме ну елек трон ских скло по ва у ин ду стри
ји и ши ре и ва жност елек тро ни ке у ауто ма ти за ци ји про це са про
из вод ње.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен
та ци ју.

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та тех но ло ги ја об ра де је сти ца ње зна ња 
о прин ци пи ма и за ко ни то сти ма об ли ко ва ња про из во да, о си сте ми
ма, про це си ма и по ступ ци ма об ра де и еко но мич но сти из ра де про
из во да.

Задаци на ста ве пред ме та тех но ло ги ја об ра де су:
– оспо со бља ва ње уче ни ка за уоча ва ње и схва та ње функ ци о

нал не ме ђу за ви сно сти еле ме на та, скло по ва и ме ха ни за ма на ма ши
на ма за об ра ду ма те ри ја ла;

– оспо со бља ва ње уче ни ка за пра ви лан из бор ма ши на, ала та, 
ре жи ма и ме то да ра да;

– оспо со бља ва ње уче ни ка за при ме ну те о риј ских зна ња у 
прак тич ном ра ду на раз ли чи тим вр ста ма об ра де ма те ри ја ла и за 
бо ље раз у ме ва ње кон крет ног рад ног про це са;

– сти ца ње зна ња о осно ва ма по сту па ка из ра де од ли ва ка, от
ко ва ка, от пре са ка и дру гих вр ста при пре ма ка и упо зна ва ње тех но
ло шке опре ме (по стро је ња, ма ши не, алат) ко ја се ко ри сти у тим 
по ступ ци ма;

– сти ца ње зна ња о осно ва ма по ступ ка об ра де ре за њем, кон
струк ци ја ма и екс пло а та циј ским ка рак те ри сти ка ма ма ши на и ала
та за об ра ду на по је ди ним вр ста ма ма ши на.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

ДРУ ГИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 70 ча са го ди шње)

УВОД (1)

Зна чај и за да так тех но ло ги је об ра де у ин ду стриј ској про из
вод њи. По јам си сте ма и про из вод ног про це са. Тех но ло шки и об
рад ни си стем. Кла си фи ка ци ја по сту па ка об ли ко ва ња и об ра де.

УВОД У ТЕ О РИ ЈУ ОБ РА ДЕ РЕ ЗА ЊЕМ (9)

Еле мен ти об рад ног си сте ма. Де ло ви об рад ног си сте ма. Об
рад ни про цес и струк ту ра. Ки не ма ти ка ре за ња. Кре та ња обрат ка и 
ала та при об ра ди ре за њем. Ме то де фор ми ра ња по вр ши на. Бр зи на 
глав ног и по моћ ног кре та ња. Струк ту ра вре ме на об ра де.

Пре но сни ци за глав но и по моћ но кре та ње. Вр сте пре но сни ка.
Про цес ре за ња и по ја ве. Основ ни прин ци пи ре за ња. Вр сте 

ре за ња. Про цес ства ра ња стру го ти не. На сла ге на се чи ву ала та. Си
ле и сна га ре за ња. То плот не по ја ве, рас по де ла и од во ђе ње то пло те. 
Сред ства за хла ђе ње и под ма зи ва ње. Ха ба ње и по сто ја ност ре зних 
ала та. По ка за те љи ха ба ња и по сто ја но сти.

При прем ци и из рад ци. Вр сте при пре ма ка. До да ци за об ра ду. 
Тач ност об ра де и по ка за те љи тач но сти. Гре шке об ра де.

Ка рак те ри сти ке ре зних ала та. По де ла ре зних ала та. Основ ни 
еле мен ти ре зних ала та. Ко ор ди нат не рав ни и ге о ме три ја ре зних 
ала та (стру гар ски нож, бур ги ја, гло да ло). Ма те ри јал за ре зне ала те; 
свој ства и вр сте ма те ри ја ла.

Ути цај ге о ме три је ала та на про цес об ра де ре за њем.

ОБ РА ДА СТРУ ГА ЊЕМ (8)

Ка рак те ри сти ке об ра де стру га њем. Опе ра ци је и за хва ти при 
об ра ди стру га њем. Алат и при бо ри за об ра ду стру га њем. Стру
гар ски но же ви: вр сте и при ме на. При бо ри за сте за ње и осла ња ње. 
Еле мен ти ре жи ма об ра де при стру га њу: бр зи на ре за ња, по мак и 
ду би на ре за ња.

По де ла стру го ва. Уни вер зал ни струг: са став ни де ло ви и кре
та ња. Че о ни, вер ти кал ни, оквир ни, ре вол вер ски и ауто мат ски стру
го ви (опис де ло ва, кре та ње и на ме на). Ка рак те ри сти ке стру го ва: 
ге о ме триј ске и рад не (ме ре и ки не мат ске ве ли чи не – сна га, по мак, 
број обр та ја и др.).

ОБ РА ДА РЕН ДИ СА ЊЕМ И ПРО ВЛА ЧЕ ЊЕМ (3)

Ка рак те ри сти ке об ра де рен ди са ња. Опе ра ци је при об ра ди 
рен ди са њем. Но же ви за рен ди са ње: угло ви, се чи ва и вр сте пре
ма ЈУСу. Еле мен ти ре жи ма об ра де рен ди са њем. Бр зи на ре за ња и 
број ду плих хо до ва. По мак и ду би на ре за ња при рен ди са њу.

По де ла и вр сте рен ди са њем. Крат ко ход на рен ди саљ ка са ку
ли сним ме ха ни змом; глав ни де ло ви, кре та ње и при ме на. Вр сте н 
са став ни де ло ви ку ли сног ме ха ни зма за крат ко ход ну рен ди саљ ку. 
Ду го ход на рен ди саљ ка: глав ни де ло ви и вр сте кре та ња.

Ка рак те ри сти ке об ра де про вла че њем. Ала ти и ма ши не за об
ра ду про вла че њем (хо ри зон тал на и вер ти кал на про вла ка чи ца).

Ка рак те ри сти ке ма ши на за рен ди са ње и про вла че ње.

ОБ РА ДА БУ ШЕ ЊЕМ (5)

Ка рак те ри сти ке об ра де бу ше њем. Опе ра ци је и за хва ти. Ала
ти и при бо ри за об ра ду ру па и отво ра (упу шта чи, бур ги је, про ши
ри ва чи. раз вр та чи, уре зни це и др.). Спи рал на бур ги ја: еле мен ти 
бур ги је, основ ни угло ви. Бур ги је за за бу ши ва ње. Бур ги је за ду бо ко 
бу ше ње. Упу шта чи: ци лин дрич ни, ко ну сни и ком би но ва ни. Раз вр
та чи: руч ни и ма шин ски раз вр та чи (ци лин дрич ни и ко ну сни, стал
ни и по де си ви) еле мен ти ре жи ма об ра де при бу ше њу: бр зи на ре за
ња, по мак и ду би на ре за ња.

По де ла бу ши ли ца: сто на и стуб на, ра ди јал на ко ор ди нат на, хо
ри зон тал на и ви ше вре те на бу ши ли ца. Еле мен ти, кре та ња и на ме
на. Ка рак те ри сти ке ма ши на за бу ше ње.

ОБ РА ДА ГЛО ДА ЊЕМ (7)

Ка рак те ри сти ке об ра де гло да њем. Вр сте гло да ла пре ма на чи
ну из ра де зу ба, об ли ку и на ме ни. Угло ви, се чи ва и по вр ши не гло
да ла. Вр сте об ра де гло да њем и ка рак те ри сти ке обим ног и че о ног 
гло да ња. Алат и при бор за сте за ње за об ра ду гло да њем.

Еле мен ти ре жи ма об ра де при гло да њу: бр зи на ре за ња, по мак 
по зу бу, по мак по обр та ју гло да ла и бр зи на по моћ ног крeтања, ду
би на ре за ња при гло да њу.

По де ла и вр сте гло да ли ца. Уни вер зал на гло да ли ца: са став ни 
де ло ви и кре та ња, при бор за уни вер зал не гло да ли це; уни вер зал на 
по де о на гла ва (ди рект но, ин ди рект но и ди фе рен ци јал но де ље ње на 
по де о ној гла ви). Алат на гло да ли ца и до дат ни уре ђа ји и при бо ри за 
алат ну гло да ли цу. Хо ри зон тал на и вер ти кал на гло да ли ца, пор тал не 
гло да ли це и ко пир не гло да ли це (глав ни де ло ви, кре та ње и при ме на).

ОБ РА ДА БРУ ШЕ ЊЕМ И ГЛА ЧА ЊЕМ (7)

Ка рак те ри сти ке об ра де бру ше њем. Опе ра ци је и за хва ти при 
бру ше њу. Ала ти и при бо ри за бру ше ње. Ка рак те ри сти ке ала та за 
бру ше ње: ма те ри јал, ко ли чи на бру сног зр на. Ве зив ни ма те ри јал. 
Твр до ћа, струк ту ра и об ли ци то ци ла. Озна ке и ка рак те ри сти ке то
ци ла. Из бор то ци ла за ви сно од (ма те ри ја ла обрат ка и вр сте опе ра
ци је бру ше њем. Еле мен ти ре жи ма об ра де при бру ше њу: бр зи на ре
за ња, бр зи на по моћ ног кре та ња и ду би на ре за ња. Вр сте бру ше ња.



По де ла бру си ли ца: бру си ли це за рав но бру ше ње, уни вер зал на 
бру си ли ца за кру жно бру ше ње, бру си ли ца за оштре ње ала та, бру си ли
ца за про фил но бру ше ње и др. (Ка рак те ри сти ке кре та ња и при ме на).

Ка рак те ри сти ке об ра де гла ча њем. Ала ти за гла ча ње (хо но ва
ње и ле по ва ње). Ма ши не за гла ча ње (хо но ва ње и ле по ва ње), глав
ни де ло ви, кре та ње и при ме на.

ПО СТУП ЦИ ИЗ РА ДЕ НА ВО ЈА И ЗУП ЧА НИ КА (4)

Из ра да на во ја на стру гу (јед но про фил ним и ви ше про фил ним 
но жем, на ре зни цом и др.). Из ра да на во ја на бу ши ли ци, гло да ли ци 
и об ра да на во ја на бру си ли ци (при бор и ала ти).

Из ра да ци лин дрич них зуп ча ни ка гло да њем (вре те на стим и 
пло ча стим гло да лом). Из ра да ци лин дрич них и дру гих зуп ча ни ка 
пу жним гло да лом (гло да ли ца ти па „Фа у тер”). При бор и ала ти.

По ступ ци из ра де зуп ча ни ка рен ди са њем, про вла че њем, бру
ше њем, љу ште њем. Ала ти и при бор.

ТЕР МИЧ КА ОБ РА ДА (7)

Зна чај и циљ тер мич ке об ра де.
Струк тур не про ме не при тер мич кој об ра ди. Вр сте и по ступ

ци тер мич ке об ра де. Жа ре ње – вр сте и по сту пак. Ка ље ње вр сте и 
на чин из во ђе ња. По јам и ис пи ти ва ње про ка љи во сти. От пу шта ње, 
по бољ ша ва ње и ста ре ње.

Тер мич ка об ра да ли ве ног гво жђа. Тер мич ка об ра да ле гу ре 
алу ми ни ју ма, маг не зи ју ма и ба кра. Свој ства ма те ри ја ла до би је на 
по сле по је ди них вр ста тер мич ке об ра де.

Тер мо хе миј ска об ра да: це мен та ци ја, ни ти ра ње, ци ја ни за ци ја, 
хро ми ра ње, си ли ци ра ње, али ти ра ње и бо ри ра ње.

За шти та на ра ду при тер мич кој об ра ди.

ЛИ ВЕ ЊЕ (5)

Основ ни пој мо ви о об ли ко ва њу про из во да ли ве њем и по ступ
ци ли ве ња. Свој ства ма те ри ја ла за ли ве ње.

Ли ве ње у пе шча ним ка лу пи ма. Ма шин ска из ра да ка лу па (на
чин са би ја ња пе ска и одва ја ња мо де ла од ка лу па). Руч на и ма шин
ска из ра да је згра. Гра ви та ци о но ли ве ње.

Ли ве ње у ме тал ним ка лу пи ма (основ не ка рак те ри сти ке про
це са и ка лу па). Цен три фу гал но ли ве ње. Не пре кид но ли ве ње. Ли
ве ње у ва ку у му.

Пре ци зно ли ве ње по мо ћу то пи вих мо де ла. Ли ве ње у шкољ ка
стим ка лу пи ма.

По ја ве при очвр шћа ва њу од ли ва ка (при ти сци ли ва на ка луп, 
ску пља ње ли ва, на пре за ње од ли ва ка, уса хли не и га со ви у од лив ку, 
се гре га ци је и укључ ци).

За вр шни ра до ви: ис тре са ње, кон тро ла и чи шће ње од ли ва ка.
Тех но ло шке и кон струк тив не ка рак те ри сти ке од ли ва ка.

ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ ДЕ ФОР МИ СА ЊЕМ (5)

По јам и вр сте де фор ма ци ја и на по на. Под руч је пла стич них 
де фор ма ци ја. По ступ ци за гре ва ња ма те ри ја ла за об ра ду де фор ма
ци јом. Пе ћи за за гре ва ње.

Об ра да са би ја њем. Основ ни пој мо ви о ко ва њу и пре со ва њу.
По ступ ци ко ва њем.
Тех но ло шке и кон струк тив не ка рак те ри сти ке од ко ва ка.
Об ра да ис ти ски ва њем. Об ра да ва ља њем. Об ра да ву че њем. 

Основ не ка рак те ри сти ке про це са об ра де ву че њем.
За шти та на ра ду при об ли ко ва њу де фор ма ци јом.

ОБ РА ДА СПА ЈА ЊЕМ (5)

По ступ ци спа ја ња де ло ва и кон струк ци ја.
Спа ја ње ле мље њем.
Спа ја ње за ва ри ва њем. По јам, ка рак те ри сти ке и вр сте за ва ри

ва ња.
Га сно за ва ри ва ње. Га сно се че ње (руч ним и ауто мат ским во ђе

њем го ри о ни ка).
Елек тро луч но се че ње. Елек тро луч но и га сно на ва ри ва ње. 

Елек тро от пор но за ва ри ва ње.
Спа ја ње ме та ла ле пље њем (сред ства и по сту пак ле пље ња).
За шти та на ра ду при за ва ри ва њу. 

ЗА ШТИ ТА МА ТЕ РИ ЈА ЛА (2)

Зна чај за шти те и узро ци про па да ња ма те ри ја ла (ко ро зи ја, 
тру ље ње, рас па да ње). Узро ци ко ро зи је. При пре ма за за шти ту. По
ступ ци за шти те (не ме тал не за штит не пре вла ке: уља и ма сти, бо је, 
лак, емајл, хе миј ске за штит не пре вла ке; по та па ње у рас то пе, гал
ван ско на но ше ње, ме та ли за ци ја и др; за шти та пре вла ка ма од пла
стич них ма са).

НЕ КОН ВЕН ЦИ О НАЛ НИ ПО СТУП ЦИ ОБ РА ДЕ (2)

По де ла и при ме на не кон ве ни и јал них по сту па ка об ра де. По
сту пак об ра де елек тро е ро зи јом, ул тра зву ком, елек трон ским мла
зом и ла се ром.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД У ТЕХ НО ЛО ГИ ЈУ ОБ РА ДЕ РЕ ЗА ЊЕМ (1)

Зна чај тех но ло ги је об ра де ре за њем, основ ни еле мен ти об рад ног 
си сте ма и њи хо ве уло ге (ма ши на, алат, по моћ ни при бор, обра дак).

КИ НЕ МА ТИ КА РЕ ЗА ЊА И ОСНОВ НЕ ЗА КО НИ ТО СТИ  
ОБ РА ДЕ (7)

Ме то де фор ми ра ња по вр ши на ма шин ских де ло ва. Основ на 
кре та ња обрат ка и ала та при об ра ди ре за њем, еле мен ти пре се ка 
за хва ће ног сло ја ма те ри ја ла, од ре ђи ва ње бр зи не и бро ја обр та ја 
глав ног кре та ња и бр зи не (ко ра ка) по моћ ног кре та ња и пре но сни
ци за њи хо во оства ри ва ње код ма ши на алат ки за об ра ду ре за њем. 
Прин цип об ра де ре за њем, ре зни клин ала та, зо не де фор ми са ња 
при ре за њу, фор ми ра ње стру го ти не и основ ни об ли ци стру го ти не. 
Си ла (от по ри) ре за ња и њи хо ве ком по нен те и сна ге ко ја се тро ши 
на ре за ње и њи хо ва за ви сност од еле ме на та ре жи ма и усло ва об ра
де: бр зи на ре за ња, бр зи на сми ца ња и бр зи на кре та ња стру го ти не, 
фак тор са би ја ња стру го ти не, то плот не по ја ве у зо ни ре за ња.

КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ РЕ ЗНИХ АЛА ТА (5)

Вр сте ре зних ала та (по де ла). Ге о ме три ја ре зних ала та, основ
не де фи ни ци је (де ло ви, по вр ши не и угло ви ала та), ко ор ди нат ни 
си стем за де фи ни са ње ге о ме три је стру гар ског но жа (тех но ло шки и 
ки не ма тич ки ко ор ди нат ни си стем), ге о ме три ја оста лих ре зних ала
та (бур ги је, гло да ла).

Ма те ри ја ли за ре зне ала те: основ на свој ства и вр сте ма те ри
ја ла за ре зне ала те и обла сти њи хо ве при ме не. Алат ни че ли ци, твр
ди ме та ли, вр сте и ка рак те ри сти ке ре зних пло чи ца твр дог ме та ла. 
Алат на ке ра ми ка и су пер твр ди алат ни ма те ри ја ли (ди ја мант, куб ни 
ни трид бо ра).

Ха ба ње и по сто ја ност ре зних ала та: вр сте ха ба ња ре зних ала
та, зо не ха ба ња и па ра ме три за ње го ву оце ну, кри те ри ју ми за сту
пље ња ре зних ала та. По сто ја ност ала та, за ви сност по сто ја но сти 
ала та од усло ва об ра де (ма те ри ја ла обрат ка и ала та и др.).

КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ ПРИ ПРЕ МА КА И ГО ТО ВИХ ДЕ ЛО ВА  
(ИЗ РА ДА КА) (2)

Вр сте и ка рак те ри сти ке при пре ма ка (од лив ци, от кив ци, по лу
фа бри ка ти) и до да ци за об ра ду ре за њем.

Ква ли тет и тач ност об ра де: ста ње ма те ри ја ла у по вр шин ском 
сло ју об ра ђе не по вр ши не (по ја ва оја ча ња и за о ста лих на по на), тач
ност об ра де, кла си фи ка ци ја гре шки об ра де и ме то де од ре ђи ва ња 
укуп не гре шке об ра де.

МА ШИ НЕ ЗА ОБ РА ДУ РЕ ЗА ЊЕМ И ЊИ ХО ВЕ  
КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ (2)

По де ла ма ши на за об ра ду ре за њем пре ма кон струк ци ји, на
ме ни, на чи ну упра вља ња и сте пе ну ауто ма ти за ци је. Основ ни еле
мен ти ма ши на алат ки и њи хо ва уло га. Ге о ме триј ска и ки не мат ска 
тач ност ма ши на алат ки.



ОД СЕ ЦА ЊЕ НА ТЕ СТЕ РА МА (1)

Вр сте и ка рак те ри сти ке ма ши на за од се ца ње, ка рак те ри сти ке 
ала та и ре жи ма за од се ца ње на те сте ра ма.

ОБ РА ДА НА СТРУ ГУ (9)

Основ ни за хва ти (опе ра ци је) об ра де на стру гу. По де ла стру
го ва и њи хо ве ка рак те ри сти ке. Уни вер зал ни стру го ви: основ ни 
еле мен ти, при ме на и при ме ри об ра де на њи ма. Вер ти кал ни струг: 
основ ни еле мен ти и при ме на. Ре вол вер – струг: основ не ка рак те ри
сти ке и при ме на. Ре зни ала ти за об ра ду на стру гу, стан дард ни стру
гар ски но же ви, но же ви од бр зо ре зног че ли ка, но же ви са ле мље ним 
пло чи ца ма од твр дог ме та ла и но же ви са ме ха нич ким при вре ђи ва
њем ре зних пло чи ца. По моћ ни при бор, алат ни при бо ри, тр но ви, 
ли не те). Од ре ђи ва ње ре жи ма об ра де при об ра ди на стру гу. 

ОБ РА ДА НА БУ ШИ ЛИ ЦИ (8)

Основ ни за хва ти об ра де на бу ши ли ци: бу ше ње и за бу ши ва
ње, про ши ри ва ње, раз вр та ње. По де ла бу ши ли ца и њи хо ве ка рак
те ри сти ке (сто на, стуб на, ра ди јал на бу ши ли ца, ви ше вре те на бу
ши ли ца, ко ор ди нат на бу ши ли ца, агре гат на бу ши ли ца) и њи хо ва 
при ме на. Ре зни ала ти за об ра ду на бу ши ли ци (бур ги је за за бу ши
ва ње, за вој не бур ги је, бур ги је за ду бо ко бу ше ње, про ши ри ва чи и 
упу шта чи, раз вр та чи). По моћ ни при бо ри за об ра ду на бу ши ли ци 
(сте зни при бо ри за обрат ке и ала те). Од ре ђи ва ње ре жи ма об ра де 
на бу ши ли ца ма. 

ОБ РА ДА НА ГЛО ДА ЛИ ЦИ (9)

Основ ни за хва ти об ра де на гло да ли ци: вр сте опе ра ци ја гло
да ња (исто смер но и су про то но смер но) и ка рак те ри сти ке. По де ла 
гло да ли ца и њи хо ва при ме на (уни вер зал на гло да ли ца, вер ти кал на и 
хо ри зон тал на, ко пир на гло да ли ца). Ала ти за гло да ње и њи хо ве ка
рак те ри сти ке. По моћ ни при бо ри за гло да ње. По де о ни апа рат и ње
го ва при ме на. Од ре ђи ва ње ре жи ма ре за ња при об ра ди на гло да ли ци. 

ОБ РА ДА НА КОМ БИ НО ВА НИМ БУ ШИ ЛИ ЦА МА  
– ГЛО ДА ЛИ ЦА МА (3)

Ка рак те ри сти ке обра да ка и за хва та об ра де на ком би но ва ним 
бу ши ли ца ма – гло да ли ца ма. Вр сте и ка рак те ри сти ке ком би но ва
них бу ши ли ца – гло да ли ца и при ме ри об ра де на њи ма. Ка рак те
ри сти ке си сте ма ала та за об ра ду на ком би но ва ним бу ши ли ца ма – 
гло да ли ца ма.

ОБ РА ДА НА РЕН ДИ САЉ КА МА И МА ШИ НА МА  
ЗА ПРО ВЛА ЧЕ ЊЕ (3)

Об ра да рен ди са њем: вр сте и ка рак те ри сти ке рен ди саљ ки, 
ала ти за об ра ду на рен ди саљ ка ма, ре жим ре за ња при рен ди са њу.

Об ра да про вла че њем, вр сте ма ши на за про вла че ње, ала ти за 
про вла че ње и ре жим ре за ња при про вла че њу.

ОБ РА ДА НА БРУ СИ ЛИ ЦА МА И МА ШИ НА МА  
ЗА ГЛА ЧА ЊЕ (8)

Осо бе но сти про це са об ра де бру ше њем и гла ча њем. Гра ђа и ка
рак те ри сти ке ала та за бру ше ње и гла ча ње. Основ не опе ра ци је об ра де 
бру ше њем. Вр сте и ка рак те ри сти ке бру си ли ца (бру си ли це за рав но 
бру ше ње, бру си ли це за окру гло бру ше ње – спо ља шње, уну тра шње, 
за бру ше ње без ши ља ка, бру си ли ца за оштре ње ала та), од ре ђи ва ње 
ре жи ма об ра де при бру ше њу Вр сте и ка рак те ри сти ке ма ши на за гла
ча ње (хо но ва ње и ле по ва ње). Ре жим об ра де при гла ча њу. Из ра да ра
чун ских за да та ка из обла сти ре жи ма об ра де на бру си ли ца ма.

ПО СТУП ЦИ ОБ РА ДЕ НА ВО ЈА И ЗУП ЧА НИ КА (7)

По де ла по сту па ка об ра де на во ја. Об ра да на во ја на стру гу, 
бу ши ли ци, гло да ли ци. Об ра да на во ја бру ше њем. По де ла и ме то
де по сту па ка из ра де зуп ча ни ка. По ступ ци об ра де зуп ча ни ка гло
да њем, рен ди са њем, бру ше њем (ка рак те ри сти ке ма ши на, ала та и 
ре жи ма об ра де).

НЕ КОН ВЕН ЦИ О НАЛ НИ ПО СТУП ЦИ ОБ РА ДЕ (5)

При ме на и по де ла не кон вен ци о нал них по сту па ка об ра де. 
Елек тро е ро зив на об ра да. Елек тро хе миј ска об ра да. Ул тра звуч на 
об ра да. Об ра да ла се ром. Об ра да елек трон ским зра ци ма. Хе миј ска 
об ра да (ду бље ње).

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Тех но ло ги ја об ра де је је дан од кључ них струч них пред ме та 
ма шин ства за фор ми ра ње ши рих зна ња и пој мо ва на ко ји ма се за
сни ва ју тех но ло шки про це си у ме та ло пре ра ђи вач кој ин ду стри ји. 
Због то га је овом пред ме ту у на став ном пла ну и дат од го ва ра ју ћи 
зна чај јер се оства ру је у две го ди не, са по ве ћа ним бро јем ча со ва 
те о риј ске на ста ве.

Про грам об у хва та нај зна чај ни је по ступ ке об ра де ме та ла та
ко да уче ни ци до би ја ју ком пле тан увид у кон струк ци о не и функ
ци о нал не ка рак те ри сти ке сред ста ва ра да и да са вла да ју те о риј ске 
осно ве при ме не по сту па ка ма шин ске и руч не об ра де.

Основ не пој мо ве из обла сти об ра де ма те ри ја ла уче ни ци су 
сте кли у I раз ре ду, у окви ру прак тич не на ста ве, та ко да већ по се
ду ју по чет на зна ња, на ко ја се у на ста ви тре ба осло ни ти и да ље их 
раз ви ја ти. На став ник мо ра да про у чи про грам прак тич не на ста ве 
и да ко ри сти при ме ре из прак се уче ни ка ко ји су им бли ски и већ 
по зна ти. По ред то га, зна ња сте че на у I раз ре ду из оста лих пред ме
та: ме ха ни ке, ма шин ских ма те ри ја ла, тех нич ког цр та ња са на црт
ном ге о ме три јом, за тим у па ра лел ној на ста ви у дру гом раз ре ду из 
ки не ма ти ке, ди на ми ке, от пор но сти ма те ри ја ла и др., пред ста вља ју 
зна чај ну осно ву и струч ну до пу ну, те се у на ста ви тре ба на њих 
по зи ва ти и осла ња ти.

Про грам је по оби му до ста оп се жан али уз ра ци о нал ну на ста
ву оства рив. За ње го ву ре а ли за ци ју по треб на је спе ци ја ли зо ва на 
учи о ни ца или ка би нет опре мљен по треб ним на став ним сред стви
ма, ко ји по ред уоби ча је них (слај до ва, гра фо фо ли ја, ЈУС та бли ца, 
мо де ла, ма ке та и узо ра ка) са др жи ала те, при бо ре, уре ђа је и ма ши
не. Ду би ну и обим са др жа ја сва ког по гла вља на став ник пла ни ра на 
осно ву да тог ори јен та ци о ног бро ја ча со ва. Сви по ступ ци об ра де 
об у хва ће ни са др жа јем, има ју у при ме ни свој зна чај, ко ји у ре а ли
за ци ји про гра ма мо ра би ти ис так нут. Ме ђу тим, из на ла же ње оп
ти мал них ре жи ма об ра де, ко ји ма ће се, уз нај ма ње тро шко ве, по
сти ћи зах те ва ни ре зул та ти ра да је при мар ни за да так, ко ји уче ни ци 
тре ба да раз у ме ју.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен
та ци ју.

ОСНОВЕ КОМПЈУТЕРСКЕ ГРАФИКЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на став ног пред ме та је гра фич ко при ка зи ва ње ли ко ва по
мо ћу ком пју те ра.

Задаци на став ног пред ме та осно ве ком пју тер ске гра фи ке су:
– оспо со бља ва ње за раз у ме ва ње и ко ри шће ње мо гућ но сти 

пред ста вља ња ге о ме триј ских ли ко ва по мо ћу ра чу на ра;
– овла да ва ње прин ци пи ма ор га ни за ци је САD па ке та и уве

жба ва ње њи хо вог ко ри шће ња;



– при пре ма за да ље обра зо ва ње из обла сти мо де ли ра ња ма
шин ских де ло ва и скло по ва и ме то ди ке кон стру и са ња;

– при ме на зна ња из тех нич ког цр та ња и на црт не ге о ме три је 
на гра фич ким за да ци ма уз ко ри шће ње ра чу на ра.

ДРУ ГИ РАЗРЕД 
(0+2 ча са не дељ но, 0+70 ча со ва + 30 ча со ва у бло ку)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (4)

Упо зна ва ње са пред ме том.
Основ ни чи ни о ци гра фич ког при ка зи ва ња ли ко ва по мо ћу 

ком пју те ра: гра фич ки тер ми нал, про це сор ска је ди ни ца, гра фич ка 
ме мо ри ја, уре ђа ји за ко му ни ка ци ју ко ри сник – ра чу нар (та ста ту ра, 
миш, гра фич ка та бла итд.).

Основ ни еле мен ти ком пју тер ске гра фи ке: ком пју тер ски за пис 
ли ко ва, адре си ра ње та ча ка на екра ну, по пу ња ва ње гра фич ке ме мо ри
је, век тор ски и ра стер екра ни, ме ња ње са др жа ја ме мо ри је, гра фич ки 
мо де ли ли ко ва, ма те ма тич ки мо де ли ли ко ва, ко ри снич ки про грам.

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА IN TER FA CEа (6)  

По врат не спре ге: ра чу нар – екран, та ста ту ра – ра чу нар, ко ри
сник – та ста ту ра, екран – ко ри сник. Гра фич ки про зор, про зор ко
ман ди, про зор ин фор ма ци ја, кур сор, ме ни, мо до ви и под мо до ви.

ГРА ФИЧ КЕ ИН СТРУК ЦИ ЈЕ, НА РЕД БЕ И ОПЕ РА ЦИ ЈЕ (10) 

Гра фич ке опе ра ци је:
– тран сфор ма ци је (ро та ци је, тран сла ци је), ска ли ра ње, ко ор

ди нат ни си сте ми, сце на, гру пи са ње, бри са ње.
Гра фич ке ин струк ци је:
– зу ми ра ње, кли по ва ње, про зо ри, бо је ње, скри ве не ли ни је и 

по вр ши.
Гра фич ке на ред бе:
– ко манд ни је зик, еди тор ске на ред бе, пи са ње и сто пи ра ње 

про гра ма, син так са и про мен љи ве, из вр шне и кон трол не на ред бе.

САD ПА КЕ ТИ ОП ШТЕ НА МЕ НЕ – 2 D ГРА ФИ КА (20) 

Прин цип ор га ни за ци је. На ме на и мо гућ но сти. Из глед екра на 
у САD па ке ту. Рас по ло жи ви ме ни ји. Ор га ни за ци ја про сто ра за цр
та ње. Ко ор ди нат ни си стем.

Основ ни 2D ли ко ви: тач ка, дуж, кру жни ца, лу ко ви, елип са, 
по ли го ни. Рад са сло же ним ли ни ја ма (Вкри ве).

Огра ни че ње у ски ца ма – con strain (па ра лел ност, нор мал ност, 
колинeарност, тан гент ност, јед на кост ду жи на и ра ди ју са), до де љи
ва ње и уки да ње.

Опе ра ци је над објек ти ма: по ме ра ње, ко пи ра ње, ви ше стру ко 
ко пи ра ње, ро ти ра ње, осно пре сли ка ва ње итд. Зу ми ра ње, бри са ње 
(по је ди нач но и груп но), три мо ва ње.

Ко ти ра ње у ски ца ма и ве за са con strain еле мен ти ма. Па ра ме
три ко ти ра ња. Вр сте ко та.

Из ра да пр вог гра фич ког ра да.
Пло те ри и штам па чи. Де фи ни са ње па ра ме та ра. При пре ма цр

те жа за пло то ва ње.
Пре нос по сто је ћих цр те жа у САD па кет. Ске ни ра ње цр те жа. 

Раз ме на САD по да та ка са дру гим про гра ми ма. Ко ри шће ње да то те
ка фор ма та: DXF, IGES, Step.

САD ПAКЕТИ ОП ШТЕ НА МЕ НЕ – 3D ГРА ФИ КА (25) 

На чин фор ми ра ња обје ка та у 3D; тип ски об ли ци (fe a tu re)
– Из вла че ње дво ди мен зи о нал них обје ка та из основ не рав ни 

(Ехtrude to ols);
– Тип ске фор ме до би је не ро та ци јом (Re vol ve to ols);
– Тип ске фор ме за ру пе (Но1еs);
– Тип ске фор ме swe ep, blend, и њи хо ве ком би на ци је;
– Тип ске фор ме за оба ра ње и за о бље ње иви ца, и тип ска фор

ма draft;
– Тип ске фор ме тан ко зид них кон струк ци ја (shell);

– Ма ни пу ла ци ја тип ским об ли ци ма;
– Про јек то ва ње скло по ва;
– Ге не ри са ње тех нич ких цр те жа;
– Рад са тек стом у тех нич ким цр те жи ма опре ма цр те жа (рад 

са са став ни ци ма, та бли ца ма и тек стом у окви ру тех нич ког цр те жа).
Ви зу е ли за ци ја мо де ла: Укла ња ње скри ве них ли ни ја, бо је ње и 

сен че ње по вр ши на.
Из ра да дру гог гра фич ког ра да.

КО РИ ШЋЕ ЊЕ OLE МЕ ХА НИ ЗМА (5)

По ве зи ва ње и ис пра вља ње; САD fi leова са OLE апли ка ци
јом. Об на вља ње ве зе из ме ђу САD па ке та и OLE апли ка ци је.

Са др жај ве жби:
Ве жбе тре ба да об у хва те кла сич не при ме ре из ма шин ске тех ни

ке као и мо де ле оп тич ких по ма га ла на о ча ра, дур би на, пе ри ско па итд.
За сва ки ма шин ски део тре ба из ра ди ти мо дел и цр теж бар у 

две про јек ци је и ком пле ти ра ти тех но ло шку до ку мен та ци ју на ра
чу на ру. Сва ки уче ник тре ба да за о кру жи свој рад штам па њем сво
јих цр те жа на пло те ру или штам па чу.

Пред лог за ве жбе: цр та ње ви ја ка, осо ви на и вра ти ла, спој ни
ца, ку глич них ле жа је ва, као и де ло ва пред ви ђе ни стру ком.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

При оства ри ва њу про гра ма тре ба обез бе ди ти да сва ки уче ник 
ра ди на за себ ном ра чу на ру.

Обра ти ти па жњу и осло ни ти се при ода би ру при ме ра у то ку 
ве жба ња и ко ре ла ци ју са дру гим пред ме ти ма.

Обра ти ти па жњу на сле де ће:
1. Што ком плет ни јем оства ре њу ци ље ва и за да та ка на став ног 

пред ме та;
2. При ла го ђа ва њу ни воа ком плек сно сти на став ног пред ме та 

ни воу зна ња уче ни ка из оста лих на став них обла сти;
3. Ко ре ла ци ји са оста лим на став ним са др жа ји ма (на чин на 

ко ји су рас по ре ђе ни на став ни са др жа ји у то ку школ ске го ди не 
обез бе ђу је па ра лел ност гра фич ких ра до ва са гра фич ким ра до ви ма 
из дру гих пред ме та.

4. Упо зна ва њу са нај но ви јим про грам ским САD па ке ти ма 
при че му тре ба во ди ти ра чу на о уз ра сту и мо гућ но сти ма уче ни ка 
(по себ но тре ба обра ти ти па жњу на пред зна ње уче ни ка, оства ре но 
на ча со ви ма ин фор ма ти ке у прет ход ној го ди ни, до по зна ва ња ра да 
у САD про грам ским па ке ти ма).

БЛОК НА СТА ВА  
30 ча со ва го ди шње

Са др жај ве жби:
Блок – на ста ва се са сто ји од 5 ве жби, ко је тре ба да об у хва те 

кла сич не при ме ре из ма шин ске тех ни ке. 
За сва ки ма шин ски део тре ба из ра ди ти цр теж у две про јек ци

је и ком пле ти ра ти тех но ло шку до ку мен та ци ју на ра чу на ру, а за тим 
тај ма шин ски део мо де ли ра ти у 3Д. Сва ки уче ник тре ба да за о кру
жи свој рад штам па њем сво јих цр те жа на пло те ру или штам па чу. 

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен
та ци ју.



РАЧУНАРИ УМАШИНСТВУ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ пред ме та ра чу на ри у ма шин ству је овла да ва ње тех ни
ком ра да на ра чу на ру и при ме на ра чу на ра у ма шин ству. Раз ви ја ње 
ми шље ња за раз у ме ва ње и ко ри шће ње ра чу на ра за сти ца ње зна
ња, овла да ва ње ве шти на и фор ми ра ње вред но сним ста во ва ко ји 
до при но се раз во ју тех нич ке пи сме но сти нео п ход не за да ље шко
ло ва ње, жи вот и рад у са вре ме ном дру штву, као и оспо со бља ва ње 
уче ни ка да ефи ка сно и ра ци о нал но ко ри сте ра чу на ре на на чин ко ји 
не угро жа ва њи хо во фи зич ко и мен тал но здра вље.

Задаци пред ме та ра чу на ри у ма шин ству су:
– овла да ва ње тех ни ком ра да на ра чу на ру;
– овла да ва ње од ре ђе ним софт вер ским про гра ми ма по треб

ним у ма шин ству;
– овла да ва ње ви шим кур се ви ма из ком пју тер ске гра фи ке и 

ко ри снич ких па ке та;
– из ра дом гра фич ких ра до ва из по је ди них пред ме та.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(0+2 ча са не дељ но, 0+70 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

МА ШИН СКИ ЕЛЕ МЕН ТИ (45)

Из ра да ал го ри та ма про ра чу на, про ра чун, тех ни ка до ку мен та
ци ја и ра ди о нич ки цр теж.

Про ра чун вра ти ла. Про ра чун зуп ча стог па ра. Про ра чун ка и
шног или ре ме ног пре но са. Про ра чун лан ча ни ка. Про ра чун ле жи
шта. Про ра чун спој ни це.

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА РА ДА (5)

Из ра да ал го ри та ма про ра чу на, про ра чун, тех нич ка до ку мен
та ци ја, цр теж и ра ди о нич ки цр теж.

Ре ша ва ње про бле ма ор га ни за ци је ра да на ра чу на ру.

КОН ТРО ЛА КВА ЛИ ТЕ ТА (20) 

Из ра да ал го ри та ма про ра чу на, про ра чун, об ра да ста ти стич
ких по да та ка, тех ни ка до ку мен та ци ја, ра ди о нич ки цр те жи и из ве
шта ји ла бо ра то риј ских ве жби.

Из ра да гра фич ких ра до ва (ра ди о нич ких цр те жа, ста ти стич ка 
об ра да по да та ка ме ре ња и узор ко ва ња).

Из ра да из ве шта ја са ла бо ра то риј ских ве жби.

ЧЕ ТВР ТИ РАЗРЕД 
(0+2 ча са не дељ но, 0+64 ча со ва го ди шње, 30 ча со ва у бло ку)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

ГРА ФИЧ КИ РА ДО ВИ

Осно ве кон стру и са ња (20)
Тех но ло шких по сту па ка (14)
Кон струк ци је ала та и при бо ра (20)
Ауто ма ти за ци је про из вод ње (10)
Гра фич ки ра до ви об у хва та ју из ра ду: ал го ри там про ра чу на, 

про ра чун, при пре ма тех нич котех но ло шке до ку мен та ци је, из ра де 
ра ди о нич ких и склоп них цр те жа и слич но.

БЛОК НА СТА ВА (30)

Блок на ста ва из пред ме та из ко јег је уче ник узео ма тур ски ис
пит се де лом оства ру је кроз овај пред мет јер је уче ник оба ве зан да 
га ура ди и тех нич ки опре ми на ра чу на ру.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

При ре а ли за ци ји на ста ве оде ље ње се де ли на две гру пе с тим 
да сва ки уче ник мо ра има ти свој ра чу нар. Ако шко ла не ма до вољ
но ра чу на ра број гру па се по ве ћа ва та ко да сва ки уче ник има ра чу
нар на ко ме ра ди.

На став ник мо ра из вр ши ти ко ре ла ци ју са пред ме ти ма из ко јих 
уче ни ци ра де гра фич ке ра до ве на тај на чин да се кон кре тан гра
фич ки рад оства ри на да том пред ме ту а фи на ли за ци је (про ра чун, 
цр те жи итд.) у овом. Због то га на став ни ци тре ба да уса гла се тер
ми не об ра де по је ди них ме тод ских је ди ни ца. Ако се ука же по тре ба 
омо гу ћи ти ко ри шће ње ка би не та са ра чу на ри ма и за вре ме тра ја ња 
ве жби из пред ме та из ко јих се из ра ђу ју гра фич ки ра до ви. На став
ник тре ба да пра ти и оце њу је са мо ко ри шће ње ра чу на ра (из ра да 
ал го рит ма, из ра да про гра ма, цр та ње цр те жа итд.), бр зи ну, тач ност, 
ори ги нал ност ре ше ња и слич но. На став ник не сме да ути че на кон
струк тив на ре ше ња из гра фич ких ра до ва и ма тур ских ра до ва, то 
ра ди на став ник дру гог пред ме та, и по це ну да та ре ше ња ни су до
бра. На став ник мо ра да по зна је про бле ма ти ку ко ја се ре ша ва. Код 
уче ни ка тре ба раз ви ја ти осе ћај да је ра чу нар алат ка ко јом мо же ре
ши ти ве ли ки број про бле ма у стру ци. Да ти фонд је ори јен та ци о ни 
и мо же се ме ња ти у за ви сно сти од ко ре ла ци је са дру гим пред ме
ти ма. Ако се ука же по тре ба и мо гућ ност ко ре ла ци је и са дру гим 
пред ме ти ма, ко ји ни су на ве де ни, тре ба их при ме ни ти. 

Уче ни ци за вр шних раз ре да тре ба да су овла да ли тех ни ка ма 
ра да на ра чу на ру и мо ра ју ис пу ни ти по ста вље не за дат ке. Уче ни ци 
мо гу и све сво је гра фич ке ра до ве ура ди ти на ра чу на ру. На став ник 
не сме до зво ли ти да по је ди ни уче ни ци ра де дру ги ма кон крет не за
дат ке већ их тре ба усме ра ва ти на по ле ми ку и ди ску си ју о на чи ну 
ре ша ва ња ра чу нар ских про бле ма. 

Уче ни ци гра фич ке и ма тур ске ра до ве пре да ју дру гим пред
мет ним на став ни ци ма ма те ри ја ли зо ва не на па пи ру, а за овај пре
мет ра до ви се ар хи ви ра ју и чу ва ју док уче ник не за вр ши шко ло ва
ње. Уче ник мо же са мо сво је ра до ве ко ри сти ти у то ку шко ло ва ња. 

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен
та ци ју.

ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та хи дра у ли ка и пне у ма ти ка је сти ца ње 
но вих зна ња ра ди ту ма че ња по ја ва и за ко ни то сти у при ро ди и њи
хо ве при ме не у тех нич кој прак си, као и основ за раз у ме ва ње са др
жа ја дру гих пред ме та ма шин ске стру ке.

Задаци пред ме та хи дра у ли ка и пне у ма ти ка су:
– упо зна ва ње фи зич ких свој ста ва са вре ме них и ре ал них теч

но сти и га со ва, за ко на и по ја ва при њи хо вом ми ро ва њу и кре та њу;
– упо зна ва ње хи дра у лич ких и пне у мат ских ком по нен ти, њи

хо ве кон струк ци је, функ ци је и при ме не;
– из у ча ва ње хи дра у лич ких и пне у мат ских си сте ма за пре нос 

енер ги је, њи хо ве функ ци је и при ме не;
– упо зна ва ње сим бо ла хи дра у лич ких и пне у мат ских ком по

нен ти и њи хо ва при ме на у функ ци о нал ним схе ма ма;
– сти ца ње зна ња о кон стру и са њу, ис пи ти ва њу, уград њи и 

обра зо ва њу хи дра у лич ких и пне у мат ских си сте ма;
– раз ви ја ње спо соб но сти и са мо стал но сти при ра ду, као и ин

те ре со ва ња за да ље обра зо ва ње и са мо о бра зо ва ње ра ди уса вр ша
ва ње у стру ци.



ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

ХИДРАУЛИКА (26)

УВОД (1)

Исто риј ски раз вој. Хи дра у лич ки си сте ми за пре нос енер ги је. 
Пред но сти и не до ста ци хи дра у лич ких си сте ма. По де ла и при ме на 
хи дра у ли ке.

ФИ ЗИЧ КА СВОЈ СТВА ТЕЧ НО СТИ (2)

Гу сти на. Сти шљи вост. Ви ско зност. Ути цај тем пе ра ту ре на 
фи зич ка свој ства флу и да.

ХИ ДРО СТА ТИ КА (9)

По јам при ти ска, вр сте при ти ска и екви при ти сне по вр ши. 
Хи дро ста тич ки при ти сак. Па ска лов за кон. Спо је ни су до ви. Хи
дра у ли ка пре са. Је ди ни це за ме ре ње при ти ска. Уре ђа ји за ме ре ње 
при ти ска. Си ле при ти ска ко је де лу ју на рав не по вр ши. Про ра чун 
су до ва под при ти ском. Си ле при ти ска ко је де лу ју на кри ву по врш. 
Си ла при ти ска.

ХИ ДРО ДИ НА МИ КА (14)

Стру ја ње теч но сти, по де ла, при ме на. Струј ни ца, тра јек то
ри ја, струј но влак но и струј на цев. Ре жим стру ја ња, ла ми нар ни и 
тур бу лент ни. Про ток и сред ња бр зи на. Уре ђа ји за ме ре ње про то ка. 
Јед на чи на кон ти ну и те та. Бер ну ли је ва јед на чи на. От по ри стру ја ња 
теч но сти. Хи дра у лич ки про ра чун це во во да. Хи дра у лич ки удар, на
ста нак, по сле ди ца и убла жа ва ње. Ка ви та ци ја. Ис ти ца ње теч но сти 
кроз отво ре и на глав ке. За кон о про ме ни ко ли чи не кре та ња. Си ле 
ре ак ци је.

УЉНА ХИДРАУЛИКА (24)

КОМ ПО НЕН ТЕ ХИ ДРА У ЛИЧ КОГ СИ СТЕ МА (16)

Пум пе. За јед нич ке осо би не. Про ток, сна га и сте пен ко ри сно
сти. Обрт не пум пе (ра ди јал не, зуп ча сте, крил не и за вој не). Тран
сла тор не пум пе (клип не и мем бран ске).

Раз вод ни ци. По де ла. Сим бо ли. Ак ти ви ра ње. Хи дра у лич ка ка
рак те ри сти ка раз вод ни ка. Клип ни тран спорт ни и обрт ни раз вод ни
ци. Пло ча сти тран сла тор ни и обрт ни раз вод ни ци. Раз вод ни ци са 
се ди штем.

Не по врат ни вен ти ли. Двој ни не по врат ни вен тил.
Вен тил за при ти сак. Вен тил за огра ни че ње при ти ска. Пре

лив ни вен тил. Ре до след ни вен тил. Ре гу ла тор при ти ска. При ти сни 
елек трич ни пре ки дач – пре со стат.

Вен ти ли за про ток. При гу шни вен тил. Ре гу ла тор про то ка. 
Раз де љи вач про то ка.

Хи дра у лич ки мо то ри. Обрт ни хи дра у лич ки мо то ри. Хи дра у
лич ки рад ни ци лин дри.

Фил те ри. На ме на. По де ла. Фил тер ски еле мен ти.
Ре зер во а ри. На ме на. Хла ђе ње и за гре ва ње рад не теч но сти.
Хи дра у лич ки аку му ла то ри. На ме на. По де ла. Хи дра у лич ки 

аку му ла то ри са га сом – клип ни и мем бран ски.
Це во во ди, це во во ди и цев на ар ма ту ра.
Зап ти ва ње и зап тив ке. Зап ти ва ње по крет них и не по крет них 

спо је ва. Ма те ри јал за зап тив ке. Об ли ци и вр сте зап тив ки.

ХИ ДРА У ЛИЧ КИ СИ СТЕ МИ (8)

Из ве де ни хи дра у лич ки си сте ми. Функ ци о нал на схе ма.
Про ра чун и про јек то ва ње хи дра у лич ких си сте ма.
Ис пи ти ва ње хи дра у лич ких си сте ма.
Одр жа ва ње хи дра у лич ких си сте ма. Пре вен тив ноплан ско одр

жа ва ње. Нај че шћи ква ро ви и њи хо во от кла ња ње. Ди јаг но сти ка ква ра.

ПНЕУМАТИКА (20)

УВОД (1)

Пне у мат ски си сте ми за пре нос сиг на ла и енер ги је. Пред но сти 
и не до ста ци пне у мат ских си сте ма. По де ла и при ме на пне у ма ти ке.

ПНЕ У МО СТА ТИ КА (2)

Сти шљи вост. Ве ли чи не ста ња га са. Јед на чи на ста ња иде ал
ног и ре ал ног га са.

СТРУ ЈА ЊЕ ГА СА (1)

Про ток. Јед на чи на кон ти ну и те та. Бер ну ли је ва јед на чи на. От
по ри стру ја ња га са.

ВЛА ЖНОСТ ВА ЗДУ ХА (1)

Ап со лут на и ре ла тив на вла жност. За си ћен ва здух. Кон ден за
ци ја. За шти та си сте ма.

КОМ ПО НЕН ТЕ ПНЕ У МАТ СКОГ СИ СТЕ МА (10)

Ком пре со ри. Вр сте. За пре мин ски ком пре со ри. При ка зи ва ње про
це са у pV и Ts ди ја гра му. Ком пре сор ска ста ни ца. Су ше ње ва зду ха.

Ре зер во а ри под при ти ском.
При прем на гру па за ва здух. Пре чи стач, ре гу ла тор при ти ска, 

за у љи вач.
Раз вод ни ци. Клип ни. Пло ча сти. Раз вод ни ци са се ди штем.
Не по врат ни вен ти ли. На из ме нич ноне по врат ни вен тил.
Вен ти ли за при ти сак. Вен тил за огра ни ча ва ње при ти ска. Ре

до след ни вен тил. При гу ши вач шу ма. Ре гу ла тор при ти ска. Пре со
стат.

Вен тил за про ток. При гу шни вен тил. Бр зо и спу сни вен тил.
Пне у мат ски мо то ри. Обрт ни мо то ри. Рад ни ци лин дри. Ве зив

ни еле мен ти. Це во во ди, це во во ди и при кључ ци.
Пне у ма ти ка ни ског при ти ска.

ПНЕ У МАТ СКИ СИ СТЕ МИ (3)

Из ве де ни пне у мат ски си сте ми. Функ ци о нал не схе ме. Про јек
то ва ње, уград ња и ис пи ти ва ње пне у мат ских си сте ма.

Одр жа ва ње пне у мат ских си сте ма. Пре вен тив ноплан ско одр
жа ва ње. Нај че шћи ква ро ви и њи хо во от кла ња ње. Ди јаг но сти ка.

ХИ ДРОП НЕ У МА ТИ КА (2)

Осно ви хи дроп не у ма ти ке. Пред но сти и не до ста ци. При ме на. 
Из ве де ни хи дроп не у мат ски си сте ми.

НА ЧИ НИ ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

Про грам пред ме та хи дра у ли ка и пне у ма ти ка омо гу ћа ва упо
зна ва ње хи дра у лич ких и пне у мат ских ком по не на та и уре ђа ја ко ји 
се не по сред но при ме њу ју у ин ду стри ји.

Основ не пој мо ве фи зич ких свој ста ва теч но сти и га со ва уче
ни ци су сте кли у основ ној и сред њој шко ли у окви ру са др жа ја фи
зи ке. Са др жа ји пред ме та хи дра у ли ка и пне у ма ти ка ши ре об ра ђу ју 
фи зич ка свој ства и за ко ни то сти по на ша ња теч но сти и га со ва, као 
основ за про у ча ва ње ин ду стриј ске хи дра у ли ке и пне у ма ти ке.

Ве ћи број ча со ва је дат про у ча ва њу хи дра у лич ких и пне у мат
ских ком по нен ти ко је ће уче ни ци не по сред но сре та ти у про фе си о
нал ном ра ду, јер ве ћи на ма ши на, уре ђа ја и во зи ла са др жи ове ком
по нен те.

Хи дра у лич ке и пне у мат ске си сте ме тре ба из у ча ва ти на јед но
став ни јим при ме ри ма.

Зна ча јан услов за успе шно оства ри ва ње про гра ма пне у ма ти ке 
је по сто ја ње и при ме на од го ва ра ју ћих на став них сред ста ва, по мо
гућ но сти у ка би не ту или спе ци ја ли зо ва ној учи о ни ци. При об ра ди 
хи дра у лич ких и пне у мат ских ком по не на та и си сте ма на став ник је 
у оба ве зи да у ра ду са уче ни ци ма по ред уџ бе ни ка ко ри сти и ди ја
по зи ти ве.



При из у ча ва њу хи дра у лич ких и пне у мат ских ком по нен ти по
себ ну па жњу тре ба по све ти ти њи хо вој кон струк ци ји, свој стви ма, 
функ ци ји и при ме ни, а код си сте ма, њи хо вом са ста ву, функ ци ји, 
ис пи ти ва њу, уград њи и одр жа ва њу.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен
та ци ју.

ТЕРМОДИНАМИКА И ТЕРМОТЕХНИКА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве тер мо ди на ми ке и тер мо тех ни ке је сте сти ца ње 
но вих зна ња, на ви ка и ве шти на из при род нома те ма тич ке ди сци
пли не тер мо ди на ми ке и при ме ње не тех ни ке ди сци пли не тер мо тех
ни ке.

Задаци пред ме та тер мо ди на ми ка и тер мо тех ни ка су:
– упо зна ва ње зна ча ја тер мо ди на ми ке и ње ног ме ста у си сте

му на уч них зна ња;
– упо зна ва ње мо гу ћих вр ста тер мо ди на мич ких си сте ма и си

стем ских при ла за у из у ча ва њу ове про бле ма ти ке;
– упо зна ва ње основ них ма кро скоп ских ве ли чи на ко је де фи

ни шу ста ње си сте ма (рад ног те ла) и вр сте спољ них ути ца ја ко ји 
мо гу да ме ња ју ста ње си сте ма;

– упо зна ва ње иде а ли зо ва них про це са при ко ји ма је мо гу ћа 
нај е фи ка сни ја тран сфор ма ци ја раз ли чи тих об ли ка енер ги је и раз
ло га због ко јих до ла зи до од сту па ња ре ал них про це са од иде а ли
зо ва них;

– упо зна ва ње на чи на од ре ђи ва ња по је ди них ка рак те ри сти ка 
рад них те ла, ко ри шће ња ма те ма тич ких за ви сно сти, та бе ла и ди ја
гра ма;

– упо зна ва ње пој ма сте пе на ко ри сно сти и на чи на ње го вог по
ве ћа ња;

– упо зна ва ње основ них на чи на про сти ра ња то пло те и прин
ци па про ра чу на из ме њи ва ча то пло те;

– упо зна ва ње прин ци па и на чи на ор га ни за ци је про це са у ре
ал ним по стро је њи ма ма ле и ве ли ке енер ге ти ке, као и аспек та ра
ци о нал не по тро шње енер ги је;

– сти ца ње зна ња о вр ста ма, кон струк ци ја ма прин ци пи ма ра да 
то плот них ма ши на; 

– сти ца ње зна ња о вр ста ма, кон струк ци ја ма прин ци пи ма ра да 
енер гет ских по стро је ња.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 105 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

ОСНОВ НИ ПОЈ МО ВИ (12)

Пред мет, ме тод и зна чај тер мо ди на ми ке. Тер мо ди на мич ки 
си стем и око ли на. Ве ли чи не ста ња. Јед на чи на ста ња. Тер мо ди на
мич ки про цес. Рав но те жни и не рав но те жни про це си. Уну тра шња 
енер ги ја и ен тал пи ја. Ме ха нич ки рад (за пре мин ски и тех нич ки). 
То пло та. Пр ви за кон тер мо ди на ми ке за за тво ре не и отво ре не си
сте ме. Спе ци фич ни то плот ни ка па ци тет. Ен тро пи ја. По врат ни и 
не по врат ни про це си. Дру ги за кон тер мо ди на ми ке.

ИДЕ АЛ НИ ГАС И МЕ ША ВИ НЕ ИДЕ АЛ НИХ ГА СО ВА (10)

Јед на чи на ста ња иде ал ног га са. На чин од ви ја ња про це са. 
Изо хор ска про ме на ста ња. Изо бар ска про ме на ста ња. Изо терм ска 
про ме на ста ња. Ади ја бат ска про ме на ста ња. По ли троп ске про ме не 
ста ња иде ал ног га са. При гу ши ва ње.

Де фи ни са ње са ста ва ме ша ви не иде ал них га со ва. Јед на чи на 
ста ња ме ша ви не.

РЕ АЛ НИ ГА СО ВИ И ПА РЕ (7)

По јам ре ал ног га са. p,v, T – по вр ши на. При каз про це са на ста
ја ња па ре p,v – ди ја гра му. Ве ли чи не ста ња во де не па ре. Та бли це 
за во де ну па ру. T, s и h,s – ди ја гра ми и њи хо ва упо тре ба. Про ме не 
ста ња во де не па ре.

МЕ ША ВИ НЕ ПА РЕ И ИДЕ АЛ НОГ ГА СА (6)

Вла жан ва здух. h, x – ди ја грам за вла жан ва здух. Про ме не 
ста ња вла жног ва зду ха.

ПРО СТИ РА ЊЕ ТО ПЛО ТЕ (6)

На чи ни про сти ра ња то пло те. Про во ђе ње то пло те. Пре ла же ње 
то пло те. Про ла же ње то пло те. Зра че ње то пло те.

ИЗ МЕ ЊИ ВА ЧИ ТО ПЛО ТЕ (2)

Вр сте из ме њи ва ча то пло те. Осно ве про ра чу на ре ку пе ра тив
них из ме њи ва ча то пло те.

ПРЕ ТВА РА ЊЕ ТО ПЛО ТЕ У МЕ ХА НИЧ КИ РАД (8)

Кру жни про це си – основ ни пој мо ви. Кар но ов кру жни про цес. 
По јам ек сер ги је. Пар но тур бин ско по стро је ње. Ран кинКла у зи ју сов 
кру жни про цес. Мо то ри са уну тра шњим са го ре ва њем. Ото, ди
зел и ком би но ва ни кру жни про цес. Га сно тур бин ско по стро је ње. 
Xулов кру жни про цес.

ЛЕ ВО КРЕТ НИ КРУ ЖНИ ПРО ЦЕ СИ (4)

Кру жни про цес у рас хлад ном по стро је њу. Ко е фи ци јент рас
хла ђе ња. То плот на пум па. Ко е фи ци јент гре ја ња.

СА ГО РЕ ВА ЊЕ (4)

Основ ни пој мо ви и зна чај са го ре ва ња. Основ не вр сте и ка рак
те ри сти ке го ри ва. Сте хи о ме триј ске јед на чи не са го ре ва ња. Ми ни
мал на и ствар на ко ли чи на ва зду ха. Тем пе ра ту ра са го ре ва ња. Пот
пу но и не пот пу но са го ре ва ње. Про дук ти са го ре ва ња и еко ло ги ја. 
То плот ни би лан си.

МО ТО РИ СУС (10)

Пре тва ра ње енер ги је код сус мо то ра. Основ ни прин ци пи 
кон струк ци је и ра да отомо то ра. Че тво ро такт ни ото и дво такт ни 
отомо тор. Ди зел мо тор. Тех нич ки усло ви го ри ва. Од сту па ње те
о рет ског од ствар ног ци клу са. Ин ди ка тор ски ди ја грам. Ефек тив ни 
сте пе ни ис ко ри шће ња. То плот ни би ланс мо то ра. 

Основ ни де ло ви и ме ха ни зми ото и ди зел мо то ра: по крет ни и 
не по крет ни де ло ви, раз вод ни ме ха ни зми итд.

КО ТЛО ВИ И КО ТЛОВ СКА ПО СТРО ЈЕ ЊА (2)

Ко тлар ни ца, вр сте ко тло ва, опре ма ко тла, ар ма ту ра ко тлов
ских по стро је ња.

ПАР НЕ ТУР БИ НЕ (8)

Те о рет ске осно ве. Прин цип ра да пар не тур би не. Вр сте пар
них тур би на. Га сне тур би не. Ак ци о не тур би не. Ре ак ци о не тур би
не. Гу би ци у пар ним тур би на ма. Сте пе ни ис ко ри шће ња. Кон струк
тив ни де ло ви тур би на. Кон ден за то ри.



МЛА ЗНИ ПРО ПУЛ ЗА ТО РИ (4)

Основ ни прин ци пи ра да. Мла зни про пул за тор. Тур бомла зни 
про пул за тор. Ра кет ни про пул за тор. Сте пен ко ри сног деј ства.

ОСНО ВЕ ТЕХ НИ КЕ ГРЕ ЈА ЊА (10)

Основ ни пој мо ви. Си сте ми гре ја ња: ло кал ни и цен трал ни. 
Да љин ско гре ја ње. По треб на ко ли чи на то пло те за гре ја ње.

ОСНО ВЕ ТЕХ НИ КЕ ХЛА ЂЕ ЊА (6)

Основ ни пој мо ви. То плот ни до би ци. Еле мен ти по стро је ња за 
хла ђе ње: ком пре со ри, ис па ри ва чи, кон ден за то ри и при гу шни еле
мен ти. Рад ни флу и ди у рас хлад ним по стро је њи ма. Хлад ња че.

ПО МОЋ НИ АПА РА ТИ, АР МА ТУ РА И ЦЕ ВО ВО ДИ (2)

Вр сте, зна чај и прин ци пи ра да.

КЛИ МА ТИ ЗА ЦИ ЈА (4)

Ком фор на и ин ду стриј ска кли ма ти за ци ја. При пре ма ва зду ха. 
Еле мен ти по стро је ња за кли ма ти за ци ју. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Про грам тер мо ди на ми ке и тер мо тех ни ке ре а ли зу је се, пре ма 
на став ном пла ну, у тре ћем раз ре ду код обра зов ног про фи ла ма
шин ски тех ни чар. Ди сци пли на ко ја се ба ви та квом кон цеп ту ал ном 
фи ло зоф ском ка те го ри јом као што је енер ги ја и у сво јој су шти ни 
пред ста вља основ ну на у ку о за ко ни ма тран сфор ма ци је енер ги је 
– у сво јој ре а ли за ци ји у на став ном про це су на и ла зи на низ зна
чај них про бле ма. У тер мо ди на ми ци по сто ји, с јед не стра не, ве о ма 
из ра же на по тре ба за ап страк ци јом и иде а ли за ци јом, ка ко би се је
дин стве ним ме ха ни змом опи са об у хва тио што ве ћи број мо гу ћих 
тран сфор ма ци ја – с дру ге стра не, ова те о ри ја при ме њу је се у ве о ма 
ра зно вр сним и кон крет ним про це си ма у ре ал ним ин ду стриј ским и 
енер гет ским по стро је њи ма.

С об зи ром на то да се са др жај пред ме та за сни ва на основ
ним за ко ни ма фи зи ке, ко је су уче ни ци упо зна ли, нео п ход но је да 
на став ник из вр ши по ве зи ва ње ових ди сци пли на, уз утвр ђи ва ње и 
осве жа ва ње ра ни је сте че них зна ња. Уво ђе ње ни за но вих пој мо ва 
(ен тал пи ја, етро пи ја, ек сер ги ја) зах те ва од на став ни ка бри жљи во 
при пре мље но и ауто ри та тив но обра зла га ње, по себ но у ве зи са су
же ном ма те ма тич ком оспо со бље но шћу уче ни ка, због то га по себ на 
па жња тре ба да бу де по кло ње на фи зи кал ном осми шља ва њу по ме
ну тих пој мо ва и на ла же њу по год них при ме ра за њи хо ву илу стра
ци ју, кроз из ра ду за да та ка и при ме ном ди ја гра ма и та бли ца. По
себ но је зна чај но да се уче ни ци ма ука же на раз ли чи те кон цеп ци је 
и као и на по тре бу за раз гра ни ча ва њи ма на при ме ри ма: ве ли чи не 
ста ња – ве ли чи не про це са (спољ ни ути ца ји); иде а лан гас – ре а лан 
гас; за тво рен си стем – отво рен си стем: за пре мин ски рад – тех нич
ки рад, итд. 

Тер мо ди на ми ка, као и оста ле на уч не ди сци пли не под ле же 
уса вр ша ва њи ма, због че га на ста ва и на раз ма тра ном ни воу тре
ба да пра ти ове про ме не. У ово ме тре ба зна чај ну уло гу да од и гра 
ко ри шће ње уџ бе ни ка, чи ји ква ли те ти тре ба да омо гу ће на став ни
ку да се де ли мич но осло ни и на са мо стал но са вла ђи ва ње гра ди ва 
уче ни ка.

Иако су у окви ру тер мо ди на ми ке по треб ни углав ном ин те
лек ту ал ни на по ри да се схва ти упра во оно то ни је мо гућ но да се 
на цр та, у усва ја њу ма те ри је мо гу до пун ски да по мог ну ди ја гра ми 
и схе мат ски при ка зи, сли ке и фо то гра фи је, по себ но ка да су у пи та
њу тер мо тех нич ка по стро је ња у ко јим се од ви ја ју ка рак те ри стич
ни тер мо ди на мич ки про це си. Због то га ова ква по моћ на на став на 
сред ства тре ба да бу ду ко ри шће на у сва кој мо гу ћој при ли ци.

На став ник ни је оба ве зан да се стро го при др жа ва на пи са ног 
ре до сле да ме тод ских је ди ни ца већ мо же сво јим пла ном да да дру
га чи ји рас по ред. На при мер по сле иде ал ног ото вог кру жног про
це са из обла сти пре тва ра ња то пло те у ме ха нич ки рад мо же да 

на ста ви ме тод ску је ди ни цу ре а лан отов ци клус из по гла вља мо то
ри сус а за тим де ло ве мо то ра сус. На тај на чин се по сти же јед на 
за о кру же на це ли на.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та тех нич ка кон тро ла про из во да је сти
ца ње зна ња о уло зи и зна ча ју тех нич ке кон тро ле у ме та ло пре ра ђи
вач кој про из вод њи и ма ши но град њи, ме то да ма и тех ни ка ма ње ног 
спро во ђе ња у оства ри ва њу ква ли те та про из во да и оспо со бља ва ње 
за ње ну при ме ну у не по сред ној прак си.

Задаци на ста ве пред ме та тех нич ка кон тро ла су:
– упо зна ва ње ор га ни за ци је тех нич ке кон тро ле и кон трол них 

ме ста у про из вод ном про це су;
– сти ца ње зна ња о ме то да ма кон тро ле про из во да у раз ли чи

тим об ли ци ма про из вод ног про це са (по је ди нач ној, се риј ској и ма
сов ној про из вод њи);

– упо зна ва ње раз ли чи тих вр ста мер них сред ста ва за ме ре ње 
ду жи на, по вр ши на и усло ва у рав ни по кла си тач но сти и мер ном 
оп се гу;

– упо зна ва ње раз ли чи тих мер них ме то да ко је се ко ри сте у 
тех нич кој кон тро ли и ме тро ло шкој прак си;

– сти ца ње зна ња о ути ца ју ква ли те та мер них сред ста ва и ме
то да, њи хо ве при ме не на оства ре ни ква ли тет про из во да;

– утвр ђи ва ње ути ца ја ква ли те та мер них сред ста ва на по ја ву 
от ка за и за сто ја у про из вод ном про це су, као и по ја ве про из во да у 
шкар ту и до ра ди.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње, 30 ча со ва у бло ку)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (2)

По сту пак и на чин ре а ли за ци је про грам ског са др жа ја. За да так 
и зна чај тех нич ке кон тро ле про из во да. По јам ме ре ња и кон тро ли
са ња. Тач ност ме ре ња и из во ри гре ша ка.

ОСНО ВИ ИН ДУ СТРИЈ СКЕ МЕ ТРО ЛО ГИ ЈЕ (12)

Оп шти пој мо ви и по де ла ме тро ло ги је: оп шта, ин ду стриј ска 
и за кон ска (ле гал на) ме тро ло ги ја, ме ђу на род на ме тро ло шка ак тив
ност. Основ не и из ве де не је ди ни це (Си) си сте ма. Мер ни ин стру
мен ти и мер не ме то де. По де ла мер них ме то да и ин стру ме на та за 
ме ре ње. Кла си фи ка ци ја ета ло на је ди ни це ду жи не и угла у рав ни. 

Над ле жност у утвр ђи ва њу ис прав но сти ме ри ла. Ме тро ло шке 
ка рак те ри сти ке мер них ин стру ме на та. На чин очи та ва ња вред но сти 
ве ли чи не на мер ним ин стру мен ти ма. Ана лог ни и ди ги тал ни мер
ни си сте ми. Гре шке и узро ци по ја ве гре ша ка при ме ре њу. По де ла 
гре ша ка (си сте мат ске, слу чај не и гру бе гре шке). По де ла гре ша ка у 
про из вод ном про це су и ана ли за њи хо вих узроч ни ка. Гре шке ме ре
ња и ко рек ци је ре зул та та ме ре ња. Гра ни це по ве ре ња ме ре ња. Об
ра да ре зул та та ме ре ња.



МЕ РИ ЛА И МЕР НИ ИН СТРУ МЕН ТИ  
ЗА МЕ РЕ ЊЕ ДУ ЖИ НЕ (24)

По де ла ме ри ла ду жи не пре ма кон струк ци о ним ка рак те ри
сти ка ма и на ме ни: план па ра лел на гра нич на ме ри ла ду жи не, то ле
ран циј ска ме ри ла. Ви ше стру ка ме ри ла ду жи не (ме ри ла са цр та ма, 
ме ри ла са но ни ју сом, ми кро ме три и ком па ра то ри). Кон струк ци о не 
и ме тро ло шке ка рак те ри сти ке ових ме ри ла и њи хо ва при ме на за 
раз ли чи те об ли ке и по ло жа је ме ре ња. Ме тро ло шке ка рак те ри сти
ке и при ме на мер них ма ши на, ме ре ње и кон тро ла па ра ме та ра на
во ја. Ме ре ње и кон тро ла па ра ме та ра зуп ча ни ка. Ме то де ме ре ња и 
кон тро ле об ли ка и по ло жа ја по вр ши на пред ме та об ра де. Ме ре ње и 
кон тро ла хра па во сти и рав но прав но сти по вр ши на. Ме то де ме ре ња 
хра па во сти и урав ње но сти, по вр ши на. Ис пи ти ва ње ге о ме триј ских 
па ра ме та ра ко ор ди нат них мер них ма ши на.

МЕ РЕ ЊЕ УГЛО ВА У РАВ НИ И НА ГИ БА (10)

Ме то де не по сред ног и по сред ног ме ре ња угла у рав ни и на
ги ба. Јед но стру ка ме ри ла угла (гра нич на и то ле ран циј ска ме ри ла 
угла). Ви ше стру ка ме ри ла угла (ме ха нич ки и оп тич ки угло ме ри). 
Три го но ме триј ске ме то де ме ре ња угла у рав ни (си ну сни и тан гент
ни ле њи ри). Ли бе ле – ме ре ње угла по мо ћу ли бе ле, крат ке ли бе ле, 
уни вер зал не, оквир не ли бе ле са ми кро ме тар ским виј ком, ко ин ци
дент не и уга о не ли бе ле, ме тро ло шке ка рак те ри сти ке и при ме на 
ли бе ла. Ме ре ње угла по мо ћу спек тро ме тра са ко ли ма то ром, прин
цип ра да, ме тро ло шке ка рак те ри сти ке и при ме на.

ОБЕ ЛЕЖ ЈА КВА ЛИ ТЕ ТА ПРО ИЗ ВО ДА И ПА РА МЕ ТРИ  
КО ЈИ ГА ОД РЕ ЂУ ЈУ (14)

Де фи ни ци ја ква ли те та про из во да и ути цај не ве ли чи не на ње
го ву вред ност у про це су ства ра ња про из во да. Еко ном ски до при нос 
ква ли те та. Ути цај ква ли те та мер них сред ста ва на оства ре ни ква
ли тет про из во да. Ква ли тет кон струк ци је и ква ли тет из ра де. Тро
шко ви ква ли те та и њи хо ва струк ту ра (нео п ход ни и не по треб ни 
тро шко ви ква ли те та). До ку мен та ци ја ко јом се де фи ни ше ква ли тет 
про из во да (стан дар ди, тех но ло шки по ступ ци, тех нич ки усло ви и 
дру ги ути цај ни чи ни о ци на ква ли тет).

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА КОН ТРО ЛЕ КВА ЛИ ТЕ ТА (8)

Об ли ци ор га ни за ци је кон тро ле ква ли те та у раз ли чи тим про
из вод ним про це си ма. Сто про цент на и ста ти стич ка кон тро ла ква
ли те та. Ста ти стич ка кон тро ла про из вод ног про це са. Пре у зим на 
ста ти стич ка кон тро ла и ка рак те ри стич не кри ве са пла но ви ма при
је ма. Из бор си сте ма кон тро ле ква ли те та. За да ци и зна чај слу жбе 
ква ли те та и ње на по ве за ност са оста лим функ ци ја ма. Ор га ни за
ци о ни об ли ци кон тро ле ква ли те та у пред у зе ћи ма. За да ци слу жбе 
кон тро ле ква ли те та.

БЛОК НА СТА ВА (30)

ЛА БО РА ТО РИЈ СКЕ ВЕ ЖБЕ (20)

1. Кон тро ла кла се тач но сти ви ше стру ких ме ри ла ду жи не по
мо ћу план па ра лел них гра нич них ме ри ла. Кон тро ла отво ра и осо
ви на при ме ном то ле ран циј ских – гра нич них ме ри ла. 

2. Ме ре ње пред ме та раз ли чи тих об ли ка и по ло жа ја по мич ним 
ме ри ли ма раз ли чи тих ти по ва, мер них оп се га и раз ли чи тих кла са 
тач но сти.

3. Ме ре ње раз ли чи тих об ли ка ми кро ме три ма за спољ на и 
уну тра шња ме ре ња.

4. Ме ре ње па ра лел но сти и рав но сти по вр ши на ком па ра то ри
ма раз ли чи тог ти па. Из вр ши ти кон тро лу тач но сти ком па ра то ра у 
раз ли чи тим под руч ји ма ме ре ног оп се га при ме ном од го ва ра ју ћих 
ли бе ла, три го но ме триј ских ме то да и оп тич ких угло ме ра.

6. Де фи ни са ње усло ва за при ме ну ста ти стич ке кон тро ле ква
ли те та про из во да.

ГРА ФИЧ КИ РА ДО ВИ (10)

1. Из вр ши ти из бор мер них сред ста ва и по ста ви ти ме тро ло
шки по сту пак за од ре ђе ни пред мет об ра де. Гра фич ки из ра зи ти об
ласт ра си па ња ре зул та та ме ре ња и из вр ши ти об ра ду тих ре зул та та 
са утвр ђи ва њем ре ла тив не и ап со лут не гре шке ме ре ња.

2. Из вр ши ти по ста вља ње по ступ ка ком пле сног ме ре ња да тог 
узор ка, ме ри ли ма ду жи не и угла у рав ни раз ли чи те на ме не, мер них 
оп се га и кла са тач но сти. На кон из вр ше них ме ре ња из вр ши ти про ве
ру гра ни це по ве ре ња ме ре ња са об ра дом ре зул та та ме ре ња и гра фич
ки пред ста ви ти рас по де лу мер них вред но сти ка рак те ри сти ка узор ка.

3. За од ре ђе ну се ри ју про из во да де фи ни са ти усло ве и опи са
ти по сту пак при ме не ста ти стич ке кон тро ле ква ли те та.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Про грам пред ме та тех нич ка кон тро ла кон ци пи ран је та ко, да 
уче ник сво ја те о риј ска зна ња мо же прак тич но да про ве ри ме ре њем 
од ре ђе них об ли ка и ве ли чи на, од го ва ра ју ћим ме ри ли ма раз ли чи
тих мер них оп се га и кла са тач но сти. До би је не ре зул та те ме ре ња 
тре ба ис ко ри сти ти у из ра ди гра фич ких ра до ва и гра фич ки де фи ни
са ти за ви сност по у зда но сти ме ри ла и ме ре ња.

По гон ски тех ни ча ри и алат ни ча ри ко ји слу ша ју тех нич ку 
кон тро лу про из во да у окви ру прак тич не на ста ве при ме њу ју ве ли
ки број ра зно вр сних прак тич них ме ре ња због че га не ма ју ве жбе у 
окви ру те о риј ског де ла пред ме та ни ти из ра ђу ју гра фич ке ра до ве.

Са вре ме на про из вод ња зах те ва да ан га жо ва ни ка дар у њој до
бро по зна је ме тро ло шка свој ства мер них сред ста ва, ме тро ло шке 
про пи се и мер не ме то де, да би оства ре ни ква ли тет про из во да у чи
јем ства ра њу уче ству ју мер на сред ства, имао упо треб ну вред ност, 
због че га се мо ра ју обез бе ди ти по треб ни усло ви у шко ла ма за из
во ђе ње ла бо ра то риј ских ме ре ња.

Ла бо ра то риј ске ве жбе тре ба си сте ма ти зо ва ти у 6 под руч ја, па 
пре ма њи ма и обез бе ђи ва ти по треб не усло ве за њи хо ву ре а ли за
ци ју. Ве жбе тре ба да бу ду об у хва ће не ком плек сним ме ре њи ма из 
од ре ђе не обла сти ко је у свом са др жа ју об у хва та ју:

1. Кон тро лу кла се тач но сти ви ше стру ких ме ри ла ду жи не по
мо ћу план па ра лел них гра нич них ме ри ла. Кон тро лу отво ра и осо
ви на при ме ном то ле ран циј ских гра нич них ме ри ла.

2. Ме ре ње раз ли чи тих об ли ка и по ло жа ја по моћ них ме ри ла 
раз ли чи тих ти по ва, мер них оп се га и раз ли чи тих кла са тач но сти.

3. Ме ре ње раз ли чи тих об ли ка ми кро ме три ма за спо ља шња и 
уну тра шња ме ре ња.

4. Ме ре ње тач но сти и рав но сти по вр ши на ком па ра то ри ма 
раз ли чи тих ти по ва. Из вр ши ти кон тро лу тач но сти ком па ра то ра у 
раз ли чи тим под руч ји ма мер ног оп се га при ме ном од го ва ра ју ћег 
рад ног ета ло на.

5. Ме ре ње у рав ни (у раз ли чи тим по ло жа ји ма ме ре ња) при
ме ном од го ва ра ју ћих ли бе ла, оп тич ких угло ме ра и три го но ме триј
ских ме то да.

6. Де фи ни са ње усло ва за при ме ну ста ти стич ке кон тро ле ква
ли те та про из во да при ме ном јед но стру ког и дво стру ког узор ка.

По треб но је ура ди ти три гра фич ка ра да (ко ри шће њем до би је
них ре зул та та у ла бо ра то риј ским ме ре њи ма) ко ји об у хва та ју:

1. Из бор мер них сред ста ва и по ста вља ње ме тро ло шког по
ступ ка за од ре ђе ни пред мет ме ре ња. Гра фич ки из ра зи ти област ра
си па ња ре зул та та ме ре ња и из вр ши ти об ра ду до би је них ре зул та та 
и утвр ђи ва ње ре ла тив не и ап со лут не гре шке ме ре ња.

2. Из вр ши ти пот пу но ме ре ње да тог узро ка, ме ри ли ма ду жи не 
и угла у рав ни раз ли чи тих мер них оп се га и кла са тач но сти. На кон 
из вр ше них ме ре ња про ве ри ти гра ни це по ве ре ња ме ре ња и об ра
ди ти до би је не ре зул та те. Гра фич ки пред ста ви ти рас по де лу мер них 
вред но сти ка рак те ри сти ка узор ка.

3. За од ре ђе ну се ри ју про из во да де фи ни са ти усло ве и опи са
ти по сту пак при ме не ста ти стич ке кон тро ле ква ли те та гра фич ки и 
кван ти фи ко ва њем оба вље ног по ступ ка.

Блок на ста ву ре а ли зо ва ти у то ку школ ске го ди не во де ћи ра
чу на о пре ђе ним на став ним са др жа ји ма. У за ви сно сти од ор га ни
за ци је ра да блок из овог пред ме та мо же се ускла ди ти са бло ком из 
тех но ло ги је об ра де.



Из ра ду гра фич ких ра до ва тре ба вре мен ски ускла ди ти са 
пред ме том ра чу на ри у ма шин ству. Део из ра де про је ка та се оства
ру је у пред ме ту ра чу на ри у ма шин ству то јест из ра да про јек та оба
вља се на ра чу на ру у за то опре мље ној учи о ни ци. Уче ник тре ба да 
ура ди про јек те на ра чу на ру а ра до ве пре да је у об ли ку про јект не 
до ку мен та ци је.

Због то га на став ник мо ра ус по ста ви ти не по сред ну са рад њу и 
ко ре ла ци ју са пред ме том ра чу на ри у ма шин ству.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

АУТОМАТИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та ауто ма ти за ци је про из вод ње је да уче
ни ци стек ну пред ста ве о са вре ме ној ауто ма ти за ци ји и ро бо ти ци, 
да схва те по тре бу њи хо вог уво ђе ња у ин ду стри ју, да стек ну те о
риј ску осно ву за да ље про ра чу на ва ње са др жа ја о ауто ма ти за ци ји 
про из вод ње, као и прак тич на зна ња о уво ђе њу и екс пло а та ци ји са
вре ме них ауто ма ти зо ва них си сте ма.

Задаци на ста ве пред ме та ауто ма ти за ци је про из вод ње су:
– сти ца ње зна ња о ауто ма ти за ци ји тех но ло шких си сте ма;
– сти ца ње зна ња о си сте ми ма ну ме рич ког упра вља ња и њи

хо ве при ме не на алат не ма ши не;
– упо зна ва ње про јек то ва ња тех но ло шких про це са и про гра

ми ра ња НУ об рад них си сте ма;
– упо зна ва ње функ ци је и ком по но ва ње тран сфе ра ли ни ја;
– упо зна ва ње и при хва та ње прин ци па флек си бил не ауто ма ти

за ци је и ро бо ти за ци је;
– упо зна ва ње основ не ком по нен те ауто ма ти зо ва ног ме ха нич

ког си сте ма;
– упо зна ва ње по гон ских и пре но сних си сте ма;
– сти ца ње зна ња о сен зо ри ма и сен зор ским си сте ми ма и 

основ ним прин ци пи ма ме ре ња;
– сти ца ње зна ња о упра вља њу ме ха нич ким си сте мом и спе

ци фи чо сти ма НУ ма ши на и ро бо та;
– раз ви ја ње ин те ре са за са зна њем о са вре ме ним тех но ло ги ја

ма и њи хо вој при ме ни у ме та ло пре ра ђи вач кој ин ду стри ји.

ЧЕ ТВР ТИ РАЗРЕД 
(3 + 1 час не дељ но, 96 + 32 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД НИ ДЕО (8)

Исто ри јат ауто ма ти за ци је, раз вој сред ста ва за про из вод њу, 
ин ду стриј ска ре во лу ци ја, са вре ме на тех но ло шка ре во лу ци ја, дру
штве ни аспек ти ауто ма ти за ци је.

Ути цај ауто ма ти за ци је на по ве ћа ње про из вод но сти сред ста
ва ра да, пре о бра жај ин ду стриј ске про из вод ње и на уло гу чо ве ка 
у про це су про из вод ње. Утвр ђи ва ње оп штих по став ки ки бер не ти
ке (ци ље ви ки бер не ти ке, ки бер не тич ки си сте ми, кре та ње си сте ма, 
ин фор ма ци ја и пре нос сиг на ла). Ауто мат ско упра вља ње (упра вља
ње и си сте ми ауто мат ског упра вља ња, отво ре ни и за тво ре ни си сте
ми упра вља ња, про грам ско упра вља ње). Ком по нен те си сте ма ауто
мат ског упра вља ња.

ТЕХ НО ЛО ШКИ СИ СТЕ МИ (4)

Основ ни пој мо ви, ауто ма ти за ци ја про це са тех но ло шког си
сте ма. По де ла об рад них си сте ма.

АУТО МА ТИ ЗО ВА НИ ОБ РАД НИ СИ СТЕ МИ  
ЗА МА ЛО СЕ РИЈ СКУ И СЕ РИЈ СКУ ПРО ИЗ ВОД ЊУ (14)

Ну ме рич ки упра вља ни об рад ни си сте ми, струк ту ра ну ме рич
ких упра вља них си сте ма, мер ни си сте ми, по гон ски си сте ми (упо
тре ба, при ме на, пред но сти и не до ста ци елек тро мо то ра јед но смер
не стру је, мо то ра без чет ки ца елек тро мо то ра на из ме нич не стру је, 
ко рач них мо то ра, пне у мат ског и хи дра у лич ког по го на, ну ме рич ке 
упра вљач ке је ди ни це). Ну ме рич ки упра вља ње алат не ма ши не. Ну
ме рич ки упра вља ни стру го ви и гло да ли це, глав ни де ло ви, при бор 
и уре ђај. Ка рак те ри сти ке НУ стру го ва и гло да ли це. Руч ни ре жим 
ра да, де фи ни са ње ко ор ди нат ног си сте ма. Нул та тач ка и старт на 
тач ка. Про грам ски ре жим ра да (де фи ни са ње про гра ма, струк ту ра 
про гра ма, уно ше ње про гра ма у упра вљач ку је ди ни цу). Об рад ни 
си сте ми, флек си бил ни об рад ни си сте ми.

ПРО ЈЕК ТО ВА ЊЕ ПРО ЦЕ СА ОБ РА ДЕ У МА ЛО СЕ РИЈ СКОЈ  
И СЕ РИЈ СКОЈ ПРО ИЗ ВОД ЊИ (5)

Из бор об рад ног си сте ма. Ор га ни за ци о не прет по став ке за 
уво ђе ње НУ си сте ма. Ана ли за тро шко ва про из вод ње. 

АУТО МА ТИ ЗО ВА НИ ОБ РАД НИ СИ СТЕ МИ  
ЗА ВЕ ЛИ КО СЕ РИЈ СКУ ПРО ИЗ ВОД ЊУ (6)

Основ ни пој мо ви. Спе ци јал не алат не ма ши не, мо ду ли спе ци
јал них ма ши на, про јек то ва ње про це са об ра де. При ме ри про јек то
ва ња и ком по но ва ња спе ци јал них алат них ма ши на. Тран сфер – ли
ни је.

АУТО МА ТИ ЗО ВА НЕ МА ШИ НЕ ЗА ОБ РА ДУ  
ДЕ ФОР МА ЦИ ЈОМ (3)

Област при ме не. Ну ме рич ки упра вља не ма ши не за об ра ду 
де фор ма ци јом. Пне у мат скоауто ма ти зо ва не ма ши не за об ра ду де
фор ма ци јом. Ауто мат ске ли ни је за об ра ду де фор ма ци јом. Ну ме
рич ки упра вља ни об рад ни си сте ми за об ра ду не кон вен ци о нал ним 
по ступ ци ма.

АУТО МА ТИ ЗО ВА НИ СИ СТЕ МИ ПУ ЊЕ ЊА, ОД ЛА ГА ЊА  
И ТРАН СПОР ТА СИ РО ВИ НА, РАД НИХ ПРЕД МЕ ТА  
У ТЕХ НО ЛО ШКОМ ПРО ЦЕ СУ ОБ РА ДЕ И МОН ТА ЖЕ (5)

Оп ште по став ке. Про це си и си сте ми пу ње ња. Ме ха ни зми за пу
ње ње ма те ри ја ла у ви ду жи це, тра ке и шип ке. Ме ха ни зми за пу ње ње 
по је ди них обра да ка (са ма га ци ном и бун ке ром). Ви бра ци о ни бун ке
ри. Ауто ма ти зо ва ни си сте ми тран спор та. Ин ду стриј ски ро бо ти.

ФЛЕК СИ БИЛ НА АУТО МА ТИ ЗА ЦИ ЈА (9)

Флек си бил на ауто ма ти за ци ја.
Пи та ње ве ли чи не про из вод не се ри је. Мо гућ но сти ауто ма ти

за ци је ма ло се риј ске про из вод ње. Из ме на про из вод ног про гра ма. 
Основ ни пој мо ви, флек си бил на про из вод на ће ли ја, ли ни ја и 

си стем. CAD/CAM си сте ми. Ра чу нар ски ин те гри са на про из вод ња. 
Еле мен ти флек си бил не ауто ма ти за ци је, НУ ма ши не, ро бо ти, 

тран спорт ни си сте ми, кон тро ла про из во да, скла ди ште. 
CAD/CAM си сте ми. 
Хи је рар хи ја упра вља ња флек си бил ним про из вод ним си сте

мом.

АУТО МА ТИ ЗО ВА НИ МЕ ХА НИЧ КИ СИ СТЕМ КАО  
ОП ШТИ ЕЛЕ МЕНТ ПРО ИЗ ВОД НОГ СИ СТЕ МА (4)

НУ ма ши на, ро бот и тран спорт ни си стем као ауто ма ти зо ва ни 
ме ха нич ки си сте ми. Де фи ни са ње оса по ме ра ња. 

Еле мен ти те о ри је ме ха ни зма, ки не ма тич ки па ро ви, сте пе ни 
сло бо де. Функ ци о нал но кре та ње. Ко ор ди на те по ло жа ја за вр шног 
уре ђа ја код НУ ма ши не и ро бо та.



КОН СТРУК ЦИ ЈА ОСЕ ПО МЕ РА ЊА (3)

На чи ни ре а ли за ци је обрт не осе по ме ра ња.

ПРЕ НОС ПО ГОН СКОГ МО МЕН ТА (3)

На чи ни по ста вља ња елек тро мо то ра (са ста но ви шта ста тич ког 
урав но те же ња). 

Еле мен ти пре но сног си сте ма, ла нац са лан ча ни ком, осо ви не, 
за вој на вре те на, ре дук то ри (укљу чу ју ћи хар мо ниј ске и ци кло ре
дук то ре). 

На чи ни по ста вља ња хи дра у лич ких ком по нен ти и пре нос по
го на. 

Ста тич ко урав но те же ње ро бо та.

СЕН ЗО РИ И СЕН ЗОР СКИ СИ СТЕ МИ (12)

Основ ни прин ци пи ме ре ња. Ана лог на и ди ги тал на фор ма по
да та ка. 

Сен зо ри по ло жа ја осе по ме ра ња, раз ли чи ти пре ки дач ки еле
мен ти, по тен ци о ме тар, ап со лут ни ен ко дер, ин кер мен тал ни ен ко
дер, ре зол вер. 

Ме ре ње бр зи не по ме ра ња, та хо ге не ра тор. 
Сен зо ри до ди ра и си ле, би нар ни сен зо ри до ди ра, ме ре ње си

ле мер ним тра ка ма, ин дук тив ни и ка па ци тив ни сен зо ри, по вр шин
ски сен зор ски си сте ми. Сен зо ри бр зи не и ра сто ја ња, ин дук тив ни, 
ка па ци тив ни и ул тра звуч ни сен зо ри бли зи не, ме ре ње ра сто ја ња 
ла се ром. 

Ин тер фејс ра чу на ра (упра вљач ког си сте ма) са сен зо ри ма. 
Ана лог но ди ги тал на кон вер зи ја.

ВИ ЗУ ЕЛ НИ СИ СТЕ МИ (2)

Еле мен ти ви зу ел ног си сте ма, ка ме ра, осве тље ње. Прин ци пи 
пре по зна ва ња. При ме на.

УПРА ВЉА ЊЕ МЕ ХА НИЧ КИМ СИ СТЕ МОМ (10)

Основ ни ста во ви. Упра вља ње на ба зи про гра ма бил ног ауто
ма та. Прин ци пи сер во си сте ма. По врат на спре га. Сер во мо тор јед
но смер не стру је. Елек тро хи дра у лич ки сер во по гон. Ана лог ни и 
ди ги тал ни при ступ. Хи је рар хи ја упра вља ња ме ха нич ким си сте
мом. Функ ци о нал но кре та ње. Ин тер фејс ра чу на ра (упра вљач ког 
си сте ма) са по гон ским си сте мом. Ди ги тал ноана лог на кон вер зи ја.

СПЕ ЦИ ФИЧ НО СТИ НУ МА ШИ НА И РО БО ТА (8)

Кон струк ци о не мо гућ но сти из вед бе НУ ма ши на, мо гућ но сти 
и ефи ка сност њи хо ве при ме не. Спе ци фич но сти кон струк ци је ро
бо та. Хва таљ ке ро бо та. Спе ци фич но сти упра вља ња ро бо том. Про
гра ми ра ње ро бо та.

ВЕ ЖБЕ 

1. Про гра ми ра ње НУ ма ши на (12)
Про гра ми ра ње НУ об рад них си сте ма. Руч но про гра ми ра ње. По

лу а у то мат ско про гра ми ра ње. Ауто мат ско про гра ми ра ње. Рад не ин
фор ма ци је за про гра ми ра ње (ра ди о нич ки цр теж), план об ра де, план 
сте за ња, план ала та, (про грам ски лист). АРТ је зик за про гра ми ра ње, 
EXARTје зик про гра ми ра ња. Про гра ми ра ње по ДИН 66025. Из ра да 
при ме ра про гра ми ра ња на осно ву већ де фи ни са ног про гра ма.

2. Про јект ни за да так (14)
При мер руч ног про гра ми ра ња об ра де да тог рад ног пред ме та 

на НУ ма ши ни. 
По ла зе ћи од цр те жа рад ног пред ме та из ра ди ти:
– план об ра де;
– план сте за ња;
– план ала та и план по де ша ва ња ала та;
– про грам ски лист.
3. По се та фа бри ци пре ра де ме та ла са са вре ме ном тех но ло ги

јом (6)
Пра ће ње ра да ну ме рич ки упра вља них (НУ) ма ши на. Пра ће

ње ра да флек си бил них си сте ма и ро бо та.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

На став ни пред мет еле мен ти ауто ма ти за ци је про из вод ње при
па да ни зу пред ме та у окви ру ко јих уче ни ци упо зна ју мо гућ но сти 
и по тре бе ауто ма ти за ци је и ро бо ти за ци је са вре ме не ин ду стриј ске 
про из вод ње. Сва ка ко, ра ди се о ауто ма ти за ци ји ко ја укљу чу је ши
ро ку при ме ну ра чу нар ских си сте ма. 

Јед на од основ них ка рак те ри сти ка овог пред ме та је ње го ва 
ин тер ди сци пли нар ност. То зах те ва уве ћа ни на пор и про фе со ра (у 
при пре ми на ста ве) и уче ни ка (у усва ја њу са др жа ја), јер је по треб
но по ве за ти ма те ри ју из раз ли чи тих обла сти (елек тро тех ни ке, ма
шин ства, ра чу нар ства, фи зи ке, при ме не ра чу на ра у тех ни ци итд.).

С об зи ром на то да је у пи та њу про бле ма ти ка из обла сти ви
со ке тех но ло ги је, чи је усва ја ње из и ску је очи глед ност у на ста ви, 
по себ но ка да се ра ди о уре ђа ји ма и ком по нен та ма чи ји је рад по
жељ но и де мон стри ра ти, по треб но је да се на ста ва оства ру је у од
го ва ра ју ћем ка би не ту или спе ци ја ли зо ва ној учи о ни ци.

По себ но тре ба на гла си ти да је то ком на ста ве по треб но об ја
сни ти низ сли ка и схе ма чи је је са др жа је те шко цр та ти на та бли. 
Сто га су са вре ме на гра фич ка сред ства нео п ход на.

У на ста ви тре ба по себ ну па жњу обра ти ти об ја шње њи ма фи
зич ких прин ци па ра да, као и мо гућ но сти ма упо тре бе из ло же них 
уре ђа ја и ком по нен ти.

Про грам ауто ма ти за ци ја про из вод ње се ди рект но на ста вља 
на про грам пред ме та тех но ло ги ја об ра де (у дру гом и тре ћем раз ре
ду). Све то зах те ва у овом слу ча ју по се бан при ступ у оства ри ва њу 
овог пред ме та, с об зи ром на ве ћа прет ход на зна ња ових уче ни ка, 
ви ши ни во ин тер пре та ци је про гра ма где су сва по гла вља под јед
на ко зна чај на и тре ба их ре а ли зо ва ти у окви ру да тог бро ја ча со ва.

При из ла га њу са др жа ја по гла вља по гон ски си сте ми тре ба се 
осла ња ти на сте че на зна ња из осно ва елек тро тех ни ке и по ве зи ва ти 
их са са др жа јем хи дра у ли ке и пне у ма ти ке.

При об ра ди по гла вља кон струк ци ја осе по ме ра ња и пре нос 
по гон ског мо мен та осла ња ти се на зна ња ко ја уче ни ци сти чу у 
окви ру пред ме та ма шин ски еле мен ти.

По ред то га при из ра ди про јект ног за дат ка уче ник мо ра до бро 
да по зна је тех но ло шке по ступ ке.

На ста ву тре ба илу стро ва ти, кад год је мо гу ће, од го ва ра ју ћим 
кон крет ним при ме ри ма а уче ни ци тре ба и са мо стал но да ра де при
ме ре про гра ми ра ња.

Ве о ма зна ча јан услов за успе шно оства ри ва ње овог про гра ма 
је по сто ја ње и при ме на од го ва ра ју ћих на став них сред ста ва ко ји ма 
тре ба илу стро ва ти од ре ђе не пој мо ве, а у ка би не ту или ра ди о ни ци 
тре ба рас по ла га ти бар јед ном ди дак тич ком или про из вод ном НУ 
алат ном ма ши ном. Про гра мом ра да на став ник тре ба да пред ви ди 
јед но днев ну по се ту јед ној фа бри ци пре ра де ме та ла са са вре ме ном 
тех но ло ги јом ка ко би уче ни ци ди рект но упо зна ли рад са вре ме ног 
ауто ма ти зо ва ног об рад ног или дру гог си сте ма.

Ве жбе из овог пред ме та об у хва та ју про гра ми ра ње НУ ма ши
на. По ред то га уче ник на ве жба ма тре ба да ура ди са мо стал но је дан 
про јект ни за да так из руч ног про гра ми ра ња НУ ма ши на.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду 
са Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и 
охра бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за
да та ка пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу 
ар гу мен та ци ју.



ОСНОВЕ КОНСТРУИСАЊА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та осно ве кон стру и са ња је раз ви ја ње 
сми сла за кон стру и са ње ма ши на и њи хо вих де ло ва и сти ца ње про
ши ре них зна ња о прин ци пи ма и ме то да ма кон стру и са ња.

Задаци на ста ве пред ме та осно ве кон стру и са ња су:
– упо зна ва ње бит них ути ца ја на об ли ко ва ње и кон стру и са ње 

де ло ва и њи хов зна чај и ефе кат у по гле ду си гур но сти, функ ци је и 
еко но мич но сти;

– уво ђе ње уче ни ка у област кон стру и са ња на при ме ри ма јед
но став ни јих кон струк ци ја и оспо со бља ва ње за кон стру и са ње;

– упо зна ва ње про це са кон стру и са ња и ор га ни зо ва ње ра да на 
кон стру и са њу;

– раз ви ја ње осе ћа ја за тач ност и од го вор ност;
– упо зна ва ње мо гућ но сти при ме не елек трон ских ра чу на ра у 

кон стру и са њу ма ши на.

ЧЕ ТВР ТИ РАЗРЕД 
(2 + 2 ча са не дељ но, 64 + 64 ча со ва го ди шње, 30 ча со ва у бло ку)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (4)

Ма шин ски си стем (де фи ни ци ја, вр сте). Свој ства и ка рак те ри
сти ке ма шин ских си сте ма. Оп ште пар ци јал не и еле мен тар не функ
ци је си сте ма. Тран сфор ма ци ја про ме на ста ња или свој ства, пре нос 
и чу ва ње ма те ри ја ла и енер ги је у ма шин ском си сте му. Из вр ши о ци 
пар ци јал них и еле мен тар них функ ци ја (скло по ви, ма шин ски еле
мен ти итд.). Про је кат, са др жај, кон стру и са ње ма шин ских си сте ма 
и ње го вих де ло ва.

ПРО ЦЕС И МЕ ТО ДИ КА КОН СТРУ И СА ЊА (10)

Ана ли за усло ва ра да, зах те ва, же ље них свој ста ва и ка рак те
ри сти ка ма шин ског си сте ма ко ји се кон стру и ше. Од ре ђи ва ње оп
штих пар ци јал них и еле мен тар них функ ци ја.

Ме то де из бо ра и си сте ма ти зо ва ње мо гу ћих ре ше ња из вр ши
ла ца функ ци ја. Усва ја ње ре ше ња. Кри те ри јум за оце ну усво је ног 
ре ше ња. Про ра чун и об ли ко ва ње де ло ва и скло по ва. Из ра да склоп
них цр те жа из вр ши ла ца функ ци је и цр те жа. Из ра да упут ста ва за 
ко ри шће ње и одр жа ва ње. Из ра да про то ти па, ис пи ти ва ње и ана ли за 
ре зул та та ис пи ти ва ња. Усва ја ње де фи ни тив ног ре ше ња и из ра да 
до ку мен та ци је. Кри те ри јум за оце ну ва ља но сти кон струк ци је. Ор
га ни за ци ја про це са кон стру и са ња.

СТАН ДАР ДИ ЗА ЦИ ЈА У ПРО ЦЕ СУ КОН СТРУ И СА ЊА (6)

Зна чај и ци ље ви стан дар ди за ци је, си стем кла си фи ка ци је и 
обе ле жа ва ње стан дар да, стан дард ни бро је ви и ства ра ње ни зо ва ве
ли чи на, при ме на стан дар да, уни фи ци ра них и ти пи зи ра них де ло ва 
и скло по ва при кон стру и са њу.

КОН СТРУ И СА ЊЕ ЕЛЕ МЕ НА ТА СА СТА НО ВИ ШТА  
ЧВР СТО ЋЕ, НО СИ ВО СТИ И ВЕ КА (17)

Рад на и кри тич на ста ња еле ме на та ма ши на. Си гур ност и по у
зда ност. На по ни, њи хо ва про мен љи вост и кон цен тра ци ја. Кри тич
ни на по ни за ста тич ки и ди на мич ки на прег ну те де ло ве. Ути ца ји на 
ди на мич ку из др жљи вост де ло ва. Из др жљи вост кли зних и ко тр љај
них па ро ва. Сте пен си гур но сти. Об ли ко ва ње де ло ва с об зи ром на 
вр сту. Кон стру и са ње де ло ва с об зи ром на по треб ну ела стич ност, 
од но сно кру тост.

ЛА КЕ КОН СТРУК ЦИ ЈЕ (5)

Основ на пра ви ла за кон стру и са ње еле ме на та ма ле ма се. Ути
цај ма те ри ја ла, об ли ка пре се ка, оп те ре ће ња и вр сте на пре за ња.

КОН СТРУ И СА ЊЕ ЕЛЕ МЕ НА ТА МА ШИН СКОГ  
СИ СТЕ МА ОД РЕ ЂЕ НИХ ДИ НА МИЧ КИХ СВОЈ СТА ВА (3)

Ви бра ци је, шум, при гу ши ва ње.

ИЗ БОР МА ТЕ РИ ЈА ЛА ПРИ КОН СТРУ И СА ЊУ (3)

Кри те ри јум за из бор ма те ри ја ла и ути цај ни фак то ри.

КОН СТРУ И СА ЊЕ ЕЛЕ МЕ НА ТА СА СТА НО ВИ ШТА  
ИЗ РА ДЕ (10)

Из бор на чи на из ра де. Основ на пра ви ла при кон стру и са њу де
ло ва ко ји се из ра ђу ју ре за њем, де фор ми са њем у то плом и хлад ном 
ста њу, ли ве њем, за ва ри ва њем и елек тро фи зич ким и елек тро хе миј
ским на чи ном.

КОН СТРУ И СА ЊЕ ДЕ ЛО ВА ИЗ ЛО ЖЕ НИХ ВИ СО КИМ  
ТЕМ ПЕ РА ТУ РА МА (3)

Ути цај ви со ких тем пе ра ту ра на кон струк ци ју и фак то ри кон
стру и са ња.

КОН СТРУ И СА ЊЕ И БЕЗ БЕД НОСТ КОН СТРУК ЦИ ЈЕ.  
ЕКС ПЛО А ТА ЦИ ЈА И ОДР ЖА ВА ЊЕ (3)

Кон стру и са ње ма шин ских си сте ма и ње го вих де ло ва са ста
но ви шта без бед но сти ко ри шће ња, екс пло а та ци је и одр жа ва ња.

ВЕ ЖБЕ (64)

У то ку школ ске го ди не уче ни ци, у окви ру ве жби, тре ба да 
ура де че ти ри про јек та из вр ши ла ца пар ци јал них или еле мен тар них 
функ ци ја. Про јек ти мо гу би ти ода бра ни из сле де ћих скло по ва:

– руч на ди за ли ца;
– руч ни свла кач;
– зуп ча сти пре но сник сна ге (јед но сте пе ни);
– ре ме ни или ка и шни пре но сник;
– склоп вен ти ла са цев ним во до ви ма;
– спој ни ца;
– ле жи ште;
– хи дра у лич на ди за ли ца;
– тран спор тер;
– уљ нохи дра у лич на ин ста ла ци ја;
– ин ста ла ци ја цен трал ног гре ја ња;
– ин ста ла ци ја за бу тан – про пан гас и др.

НА СТА ВА У БЛО КУ (60)

Ве жбе у бло ку се ре а ли зу ју са мо за уче ни ке ко ји се опре де ле 
за блок – на ста ву из овог пред ме та, од но сно за ма тур ски рад из ове 
обла сти.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Пред мет осно ве кон стру и са ња омо гу ћу је уче ни ци ма над град
њу, уоп шта ва ње и про ши ре ње зна ња сте че ног у окви ру пред ме та 
ма шин ски еле мен ти у дру гом и тре ћем раз ре ду.

У пр вом де лу об ра ђу је се сам про цес кон стру и са ња, све ње
го ве фа зе, по чев од ана ли зе зах те ва до при пре ме до ку мен та ци је 
за про из вод њу. За бо ље са вла ђи ва ње гра ди ва и раз у ме ва ње но вих 
пој мо ва ову ма те ри ју тре ба пот кре пи ти при ме ри ма не ког јед но
став ни јег ма шин ског си сте ма или ма ши не, на при мер: ма шин ски 
си стем за на вод ња ва ње, си стем за кли ма ти за ци ју, хлад њак, си стем 
за гре ја ње и др. Дру ги део об у хва та раз ра ду чи ни ла ца ко ји не по
сред но ути чу на да ва ње ме ра и об ли ка еле ме на та и скло по ва ма
ши на и из вр ши ла ца пар ци јал них еле мен тар них функ ци ја. Без бит
ног про ши ри ва ња про ра чун ског де ла уче ник тре ба пр вен стве но 
да схва ти су шти ну и фи зич ко зна че ње свих бит них ути ца ја на об
ли ко ва ње и ди мен зи о ни са ње де ло ва си сте ма, те сто га тре ба сва ки 
ути цај илу стро ва ти гра фич ким при ка зом ре ше ња, ко ри сте ћи, ако 
је по год но, и прин цип „пра вил но – не пра вил но.”

Про грам овог пред ме та тре ба да се оства ру је у спе ци ја ли зо
ва ној учи о ни ци (ка би не ту), опре мље ној од го ва ра ју ћим на став ним 
сред стви ма и опре мом за из во ђе ње ве жби.

Ве жбе (из ра да про је ка та) оства ру је се са гру па ма уче ни ка. 
Те жи ште при из ра ди про је ка та тре ба да је на раз у ме ва њу функ ци
је, рас по де ле оп те ре ће ња еле ме на та и на при ме ни сте че ног зна ња 



у овом пред ме ту. За да так про јек та да је се сва ком уче ни ку по себ но 
или по гру па ма, са пре ци зно де фи ни са ним зах те ви ма (про ра чу ни, 
цр те жи, рок пре да је и др.). На став ник во ди ра чу на да обим зах те ва 
и сло же ност за да та ка бу ду у са гла сно сти са да тим вре ме ном. При 
из ра ди про јек та на став ник ин струк тив но ра ди са уче ни ци ма, груп
но и по је ди нач но, тру де ћи се да сва ки уче ник са вла да ма те ри ју и 
успе шно за вр ши свој рад.

Из ра ду про је ка та тре ба вре мен ски ускла ди ти са пред ме том 
ра чу на ри у ма шин ству. Део из ра де про је ка та се оства ру је у пред
ме ту ра чу на ри у ма шин ству, то јест из ра да про јек та оба вља се на 
ра чу на ру у за то опре мље ној учи о ни ци. Уче ник тре ба да ура ди бар 
два про јек та на ра чу на ру а ра до ве пре да је у об ли ку про јект не до
ку мен та ци је.

Уче ник ко ји се опре де ли за ма тур ски прак ти чан рад из овог 
пред ме та мо ра га ура ди ти уз по моћ ра чу на ра а рад се пре да је у об
ли ку ела бо ра та и бра ни га пред ко ми си јом.

Због то га на став ник мо ра ус по ста ви ти не по сред ну са рад њу и 
ко ре ла ци ју са пред ме том ра чу на ри у ма шин ству.

Пре по ру чу је се на став ни ку да пла ном ра да пред ви ди да пр ве две 
не де ље, уме сто ве жби, из во ди те о риј ску на ста ву, па тек он да от поч не 
ве жбе, јер се та ко на пр вим ча со ви ма ве жби има ти осно ва за рад.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

ТЕХНОЛОШКИ ПОСТУПЦИ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та тех но ло шки по ступ ци је оспо со бља
ва ње уче ни ка за про јек то ва ње тех но ло шких по сту па ка об ра де ма
шин ских де ло ва ма ње и сред ње сло же но сти и мон та же скло по ва и 
под скло по ва.

Задаци на ста ве пред ме та тех но ло шки по ступ ци су:
– оспо со бља ва ње уче ни ка за ак тив но пра ће ње тех но ло шких 

по сту па ка и за ре ша ва ње тех но ло шких про бле ма у про из вод њи;
– раз ви ја ње сми сла за са рад њу са кон струк то ри ма про из во да, 

кон струк то ри ма ала та, за кон тро лу ква ли те та про из во да и др.;
– упо зна ва ње зна ча ја тех но ло шке функ ци је у про из вод њи;
– фор ми ра ње пра вил ног ста ва уче ни ка пре ма про из вод ном 

ра ду и усме ра ва њу на са рад њу са про из вод ним рад ни ци ма.

ЧЕ ТВР ТИ РАЗРЕД 
(2 + 2 ча са не дељ но, 64 + 64 ча са го ди шње, 30 ча со ва у бло ку)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

ОСНОВ НИ ПОЈ МО ВИ И ДЕ ФИ НИ ЦИ ЈЕ (3)

Увод у пред мет.
Про це си у ме та ло пре ра ђи вач кој ин ду стри ји, про из вод ни, 

тех но ло шки и об ра ди про цес.
Струк ту ра об рад ног про це са: опе ра ци ја, за хват, про лаз. Вр сте 

и ка рак те ри сти ке про из вод ње (ти пи за ци ја).

ПРИ ПРЕМ ЦИ (3)

Кри те ри ју ми ко ји ути чу на из бор вр сте при пре ма ка.
Прет ход на об ра да при пре ма ка.

До да ци за об ра ду: основ не де фи ни ци је. ве ли чи на до да та ка и 
ути цај ни фак то ри.

БА ЗЕ И БА ЗИ РА ЊЕ (4)

Вр сте ба за и на чи ни ба зи ра ња.
При ме ри ба зи ра ња гра ни че њем. (Пра ви ло 6 та ча ка)
Прин ци пи за из бор ба за и гре шке ба зи ра ња.
Озна ча ва ње та ча ка ба зи ра ња и сте за ња де ло ва у тех но ло шкој 

до ку мен та ци ји.

ТАЧ НОСТ ОБ РА ДЕ (3)

До зво ље на од сту па ња у про це су об ра де, ра ди обез бе ђе ња: 
ис прав не функ ци је про из во да, за ме њи во сти де ло ва, ла ке и јед но
став не мон та же.

До зво ље на од сту па ња ди мен зи ја.
До зво ље на од сту па ња ге о ме триј ског об ли ка.
До зво ље на од сту па ња па ра ме та ра по вр ши на и до зво ље на од

сту па ња ква ли те та по вр ши не.

ОП ШТИ ПРИН ЦИ ПИ ЗА РАЗ РА ДУ ТЕХ НО ЛО ШКИХ ПО СТУ
ПА КА (20)

По ла зни по да ци. Ре до след раз ра де: пре ма кон струк циј ској, 
тех но ло шкој и екс пло а та циј ској ин фор ма ци ји.

Ана ли за ра ди о нич ког цр те жа (оп шти пре глед цр те жа, пре
глед про пи са ног ма те ри ја ла, пре глед ко та, пре глед до зво ље них од
сту па ња и зна ко ва об ра де, пре глед с об зи ром на мо гућ ност уград
ње) и тех но ло гич ност кон струк ци је.

Из бор и кон стру и са ње при прем ка.
Из бор ме то де и вр сте об ра де и ре до сле да.
Утвр ђи ва ње бро ја и ре до сле да опе ра ци ја (кон цен тра ци ја и раш

чла ња ва ње опе ра ци ја), на чин ба зи ра ња, сте за ња и из бор ма ши не.
По де ла опе ра ци ја на за хва те и утвр ђи ва ње тех но ло шких ме ра 

и то ле ран ци ја.
Из бор еле ме на та ре жи ма ре за ња. Од ре ђи ва ње вре ме на из ра де.
Од ре ђи ва ње тро шко ва об ра де и из бор нај по вољ ни је ва ри јан

те об ра де (тех но е ко ном ска ана ли за).
Из ра да тех но ло шке до ку мен та ци је.
При пре ма по да та ка за кон стру и са ње сте зних при бо ра.
Пра ће ње и уса вр ша ва ње тех но ло шких по сту па ка.
Тех но ло шка до ку мен та ци ја: тех но ло шка кар та (опе ра ци о ни 

лист) и ин струк ци о ни лист.
Рад на до ку мен та ци ја: рад ни на лог, рад на ли ста, тре бо ва ње 

ма те ри ја ла, про прат ни лист (про прат ни ца), кар та ала та, тер мин ски 
лист, по врат ни ца ма те ри ја ла, ли ста о пре да ји го то вог про из во да и 
из ве штај о шкар ту.

РАЗ РА ДА КА РАК ТЕ РИ СТИЧ НИХ ИН ДИ ВИ ДУ АЛ НИХ  
ПО СТУ ПА КА (14)

Об ра да вра ти ла.
Кон струк тив ни об ли ци, тех но ло гич ност и тач ност, при прем

ци, ре до след об ра де, на чи ни ба зи ра ња и сте за ња, ма ши не, ала ти и 
при бо ри.

Об ра да на ре вол вер стру гу шип ка стог ма те ри ја ла.
Тех но ло гич ност и тач ност, при прем ци, ре до след об ра де, на

чи ни ба зи ра ња и сте за ња, ма ши не, ала ти.
Об ра да ча у ре.
Тех но ло гич ност и тач ност, при прем ци, ре до след об ра де, на

чи ни ба зи ра ња и сте за ња, ма ши не, ала ти и при бо ри.
Об ра да по лу ге и ви љу шке.
Тех но ло гич ност и тач ност, ре до след об ра де, на чи ни ба зи ра

ња и сте за ња, ма ши не, ала ти и при бо ри.
Тех но ло гич ност и тач ност, при прем ци, ре до след об ра де, об

ра да рав них по вр ши на, об ра да отво ра за виј ке, об ра да глав них 
отво ра, ма ши не, на чи ни ба зи ра ња и сте за ња, ала ти и при бо ри.

Ком плек сна об ра да.
При ме ри ком плек сне об ра де: тех но ло гич ност и тач ност, при

прем ци, ре до след об ра де, ма ши не, на чи ни ба зи ра ња и сте за ња, 
ала ти и при бо ри. Об ра да зуп ча ни ка – спе ци јал не вр сте об ра де 
(при мер).



ОСНО ВИ ГРУП НЕ И ТИП СКЕ ТЕХ НО ЛО ГИ ЈЕ (7)

Оп ште ка рак те ри сти ке груп не и тип ске тех но ло ги је: кла си
фи ка ци ја де ло ва.

Раз ра да тех но ло шког по ступ ка за ком плек сни део.
Из ра да тип ских опе ра ци ја ли сто ва.

ПРО ЈЕК ТО ВА ЊЕ ТЕХ НО ЛО ШКИХ ПРО ЦЕ СА МОН ТА ЖЕ (6)

Основ ни пој мо ви и де фи ни ци је.
Мон та жни про цес, де ло ви мон та жног про це са (опе ра ци ја, за хват, 

по крет), ма шин ска гру па, под гру па, скло по ви, под скло по ви, де ло ви.
Тех но ло шки по сту пак мон та же (скла па ње, укла па ње, мон ти

ра ње).
Тех но ло гич ност кон струк ци је у мон та жном сми слу.
Из ра да ше ме мон та же.
Мер ни лан ци.
Ме то де ре ша ва ња мер них ла на ца.
Из бор ор га ни за ци о ног мо де ла мон та же.
Од ре ђи ва ње ре до сле да мон та жних опе ра ци ја. Из бор ала та и 

при бо ра за мон та жу.
Кон тро ла, ре гу ли са ње и ис пи ти ва ње про из во да. Фар ба ње, 

укра ша ва ње и па ко ва ње про из во да.
При каз иза бра ног при ме ра мон та же.

СТУ ДИ ЈА РА ДА И ВРЕ МЕ НА (4)

Сту ди ја и ана ли за вре ме на из ра де (нор ми ра ње).
По јам нор ме, вр сте нор ми и ме то де нор ми ра ња. Про јек то ва

ње ра да (ра ци о на ли за ци ја).
Сни ма ње и ана ли за по сто је ћег на чи на ра да.
Про јек то ва ње но вог на чи на ра да и ње го ва кон тро ла.
Еко ном ски прин ци пи: про дук тив ност ра да, еко но мич ност 

про из вод ње и рен та бил ност по сло ва ња.
Функ ци ја уну тра шњег тран спор та.
Функ ци ја скла ди ште ња.

ВЕ ЖБЕ (64)

Пр ви про јект ни рад (26)
Раз ра да тех но ло шког по ступ ка за из ра ду ма ње сло же них де

ло ва, по зах те ви ма, по до пе ра ци ја ма и опе ра ци ја ма. Рад са др жи: 
ре до след опе ра ци ја, опис и ски це опе ра ци ја са на чи ном ба зи ра ња 
и сте за ња ре зним ала том.

Дру ги про јект ни рад (38)
Раз ра да тех но ло шког по ступ ка за део сред ње сло же но сти и то 

из кла се: зуп ча ни ци, ку ћи шта, по лу ге, вра ти ла и др. са ана ли зом 
тех но ло гич но сти и из бо ром при прем ка. Рад са др жи ра ди о нич ки 
цр теж, цр теж при прем ка, опе ра циј ске ли сто ве, про ра чун тех но ло
шких ме ра, то ле ран ци ја и ре жи ма ре за ња.

НА СТА ВА У БЛО КУ (60) 

Ве жбе у бло ку се ре а ли зу ју са мо за уче ни ке ко ји се опре де ле 
за блок – на ста ву из овог пред ме та, од но сно за ма тур ски рад из ове 
обла сти.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Тех но ло шки по ступ ци об је ди њу ју зна ња сте че на из ви ше 
пред ме та, а по себ но из тех но ло ги је об ра де ауто ма ти за ци је про из
вод ње, тех нич ког цр та ња, ма шин ских еле ме на та и ор га ни за ци је 
ра да. Оспо со бља ва ју уче ни ке да сва та зна ња ко ри сте при про јек
то ва њу тех но ло шких по сту па ка и при ре ша ва њу про бле ма, ко ји се 
ја вља ју у про из вод њи. По ред то га, тех но ло шки по ступ ци по ве за ни 
су са пред ме ти ма: тех нич ка кон тро ла про из во да, ауто ма ти за ци ја 
про из вод ње, кон струк ци ја ала та и ин ду стриј ска по стро је ња, та ко 
да је нео п ход на ко ре ла ци ја са овим пред ме ти ма. 

Цен трал ни де ло ви пред ме та су по гла вља: оп шти прин ци пи за 
раз ра ду тех но ло шких по сту па ка и раз ра да ка рак те ри стич них ин
ди ви ду ал них по сту па ка. Тре ба ин си сти ра ти на по гла вљи ма: тач
ност об ра де, цир ку ла ци ја тех но ло шке и рад не до ку мен та ци је у 
пред у зе ћу. За из во ђе ње ве жби оде ље ње се де ли на две гру пе.

Про јект ни ра до ви су осно ва за оства ри ва ње про гра ма ве жби. 
За из ра ду про јект них ра до ва по треб ни су од го ва ра ју ћи при руч ни ци: 
струч на ли те ра ту ра, стан дар ди, та бли це од ре ђе них вред но сти и др.

Про јект ни ра до ви ра де се у олов ци на ча со ви ма ве жби. На
став ник во ди ра чу на да обим зах те ва и сло же ност за да та ка бу ду у 
са гла сно сти са да тим вре ме ном из ра де. За да так се да је сва ком уче
ни ку по себ но, са пре ци зно де фи ни са ним зах те ви ма.

При из ра ди про јек та на став ник ин струк тив но ра ди са уче ни
ци ма, груп но и по је ди нач но, тру де ћи се да сва ки уче ник са вла да 
ма те ри ју и успе шно за вр ши свој рад.

Ве жбе у бло ку на став ник ре а ли зу је са мо за уче ни ке ко ји се 
опре де ле за блок на ста ву из овог пред ме та, од но сно за за вр шни 
ис пит из ове обла сти.

Из ра ду про је ка та тре ба вре мен ски ускла ди ти са пред ме том 
ра чу на ри у ма шин ству. Део из ра де про је ка та се оства ру је у пред
ме ту ра чу на ри у ма шин ству то јест из ра да про јек та оба вља се на 
ра чу на ру у за то опре мље ној учи о ни ци. Уче ник тре ба да ура ди 
про јек те на ра чу на ру а ра до ве пре да је у об ли ку про јект не до ку мен
та ци је.

Уче ник ко ји се опре де ли за за вр шни ис пит из овог пред ме та 
мо ра га ура ди ти на ра чу на ру а рад пре да је у об ли ку про јект не до
ку мен та ци је.

Због то га на став ник мо ра ус по ста ви ти не по сред ну са рад њу и 
ко ре ла ци ју са пред ме том ра чу на ри у ма шин ству.

Пре по ру чу је се на став ни ку да пла ном ра да пред ви ди да пр
вих не ко ли ко не де ља, уме сто ве жби, из во ди те о риј ску на ста ву, па 
тек он да от поч не ве жбе, јер ће та ко на пр вим ча со ви ма ве жби има
ти осно ва за рад.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен
та ци ју.

КОНСТРУКЦИЈА АЛАТА И ПРИБОРА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ на ста ве пред ме та кон струк ци ја ала та и при бо ра је сти
ца ње основ них струч ноте о риј ских зна ња за успе шно ре ша ва ње 
прак тич них за да та ка на по сло ви ма кон стру и са ња јед но став них 
ала та и при бо ра, раз ра ду скло по ва и тех но ло шких по сту па ка и из
ра ду ра ди о нич ких цр те жа.

Задаци на ста ве пред ме та кон струк ци ја ала та и при бо ра су:
– упо зна ва ње фа за кон стру и са ња и основ них еле ме на та про

ра чу на ва ња и ди мен зи о ни са ња не стан дард них еле ме на та;
– овла да ва ње зах те ви ма и ути цај ним фак то ри ма при кон стру

и са њу ала та и при бо ра;
– схва та ње ути ца ја кон струк ци о них ре ше ња на ква ли тет и 

еко но мич ност про из вод ње;
– раз ви ја ње са мо стал но сти уче ни ка при из бо ру ала та у од но

су на вр сту про из вод ње, а на ро чи то при из бо ру идеј них ре ше ња за 
од ре ђе не кон струк ци је;

– на ви ка ва ње уче ни ка на до след но ко ри шће ње ЈУСа и пра
вил ну упо тре бу струч не ли те ра ту ре;

– раз ви ја ње осе ћа ја за пре ци зност, тач ност, уред ност, еко но
мич ност, од го вор ност и дру ге осо би не ко је су нео п ход не за кон
стру и са ње ала та.



ЧЕ ТВР ТИ РАЗРЕД 
(2 + 2 ча са не дељ но, 64 + 64 ча са го ди шње, 30 ча со ва у бло ку)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД НЕ НА ПО МЕ НЕ И ФА ЗЕ КОН СТРУ И СА ЊА (3)

По јам, вр сте и зна чај ала та и при бо ра. Стан дар ди за ци ја и ти
пи за ци ја ала та и при бо ра. Фа зе кон стру и са ња ала та пра ће ње у екс
пло а та ци ји и њи хо во уса вр ша ва ње.

АЛА ТИ ЗА РЕ ЗА ЊЕ (12)

Вр сте ала та за об ра ду ре за њем и њи хо ва при ме на. Ма те ри
ја ли за ре зне ала те (вр сте и ути цај на кон струк ци о на ре ше ња и 
ре жи ме об ра де). Кон струк ци о не ка рак те ри сти ке ала та за ре за ње: 
стру гар ски но же ви, бур ги је, упу шта чи, раз вр та чи, гло да ла, ала ти 
за ре за ње на во ја, про вла ка чи и ала ти за озу бље ње.

ВЕ ЖБЕ (12)

При ме ри ала та за ре за ње. Из ра да склоп ног – ра ди о нич ког цр
те жа са из бо ром и про ра чу ном по треб них кон струк ци о них еле ме
на та на при ме ру стру гар ског но жа, гло да ла и про вла ка чи за уну
тра шње про вла че ње. Да ва ње упут ста ва за из ра ду гра фич ког ра да.

ПРИ БО РИ ЗА СТЕ ЗА ЊЕ (13)

По де ла и при ме на при бо ра за сте за ње. Те ло при бо ра, но жи
це, уре зи и еле мен ти за ло ка ли за ци ју обрат ка у при бо ру (че по ви за 
осла ња ње, ле тве, тр но ви, еле мен ти за цен три ра ње). Од ре ђи ва ње по
треб не си ле сте за ња. Кон струк ци о не ка рак те ри сти ке еле ме на та за 
сте за ње и њи хо ва при ме на (виј ци, кли но ви, екс цен три, ела стич не 
ча у ре, по лу ге, опру ге). Ка рак те ри сти ке сте за ња пне у мат ским, хи
дра у лич ним, елек тро маг нет ним и ва ку ум ским пу тем, еле мен ти за 
во ђе ње и од ре ђи ва ње тач ног по ло жа ја ре зног ала та (во ђи це за бу ше
ње, гра нич ни ци за гло да ло, по де о ни уре ђа ји). Еле мен ти за ве зи ва ње 
и цен три ра ње де ло ва сте зног при бо ра. Уни вер зал ни при бо ри за сте
за ње. Уни вер зал но мон та жно – де мон та жни сте зни при бо ри.

ВЕ ЖБЕ (13)

Упо зна ва ње кон струк ци ја сте зних при бо ра за бу ше ње, стру
га ње, гло да ње, бру ше ње, за ва ри ва ње, мон та жу и сл. Из ра да идеј
ног ре ше ња и склоп ног цр те жа за кон стру и са ни при мер при бо ра. 
Да ва ње упут ста ва за из ра ду гра фич ког ра да.

АЛА ТИ ЗА ПРО СЕ ЦА ЊЕ И ПРО БИ ЈА ЊЕ (10)

Ти по ви ала та за про би ја ње и про се ца ње. Кон струк ци о не ка
рак те ри сти ке еле ме на та ала та (епо ви – ру кав ци, гор ња пло ча, ме
ђу пло ча, но се ћа пло ча, про бој ци и про се ка чи, во де ћа пло ча, ре зна 
пло ча, основ на пло ча, еле мен ти за во ђе ње и ски да ње тра ке, еле
мен ти за од ре ђи ва ње ко ра ка тра ке у ала ту, еле мен ти за ве зи ва ње 
и цен три ра ње де ло ва ала та). За зор из ме ђу про се ка ча и ре зне пло
че. Од ре ђи ва ње ди мен зи ја про бој ца и про се ка ча и отво ра у ре зној 
пло чи. Од ре ђи ва ње си ле про се ца ња и на чи ни за ње но сма ње ње. 
Ис ко ри шћа ва ње ма те ри ја ла и од ре ђи ва ње ши ри не тра ке. Из бор 
пре се и по ста вља ње ала та на пре су.

ВЕ ЖБЕ (14)

Упо зна ва ње кон струк ци ја ала та за про би ја ње и про се ца ње. 
Из ра да идеј ног ре ше ња и склоп ног цр те жа ала та за из ра ду де ло ва 
јед но став ни јег об ли ка. Про ра чун кон струк ци о них еле ме на та ала та 
за кон крет ни при мер об ра де. Од ре ђи ва ње за зо ра. Од ре ђи ва ње сте
пе на ис ко ри шће ња тра ке. Од ре ђи ва ње си ле пре се. Да ва ње упут
ста ва за из ра ду гра фич ког ра да.

АЛА ТИ ЗА СА ВИ ЈА ЊЕ (4)

Ти по ви ала та за са ви ја ње (про сти, сло же ни и уни вер зал ни). 
Кон струк ци о не ка рак те ри сти ке де ло ва ала та за са ви ја ње. Од ре
ђи ва ње ду жи не са ви је ног де ла у раз ви је ном ста њу. Од ре ђи ва ње 

ми ни мал ног по лу преч ни ка са ви ја ња. Од ре ђи ва ње по врат ног угла. 
Од ре ђи ва ње си ле са ви ја ња. Из бор пре се и по ста вља ње ала та за са
ви ја ње на пре су.

ВЕ ЖБЕ (5)

Упо зна ва ње кон струк ци је ала та за са ви ја ње. Из ра да склоп ног 
цр те жа ала та за кон кре тан при мер са ви ја ња. Про ра чун кон струк ци
о них еле ме на та ала та за кон кре тан при мер са ви ја ња. Од ре ђи ва ње 
ми ни мал ног по лу преч ни ка и по врат ног угла. Од ре ђи ва ње си ле са
ви ја ња за да ти при мер. Да ва ње упут ста ва за из ра ду гра фич ког ра да.

АЛА ТИ ЗА ИЗ ВЛА ЧЕ ЊЕ (7)

Ти по ви ала та за из вла че ње. Кон струк ци о не ка рак те ри сти ке 
де ло ва ала та за из вла че ње (пр стен за из вла че ње, из вла кач, др жач 
ли ма, оста ли еле мен ти ала та за из вла че ње). Од ре ђи ва ње ди мен зи
је при прем ка у раз ви је ном ста њу за из вла че ње ро та ци о них и не
ро та ци о них де ло ва. Од ре ђи ва ње бро ја опе ра ци ја при из вла че њу. 
Од ре ђи ва ње си ле из вла че ња и си ле др жа ча ли ма. Из вла че ње са 
ста њи ва њем де бљи не зи да. Из вла че ње из ли ме не тра ке. Ре љеф но 
из вла че ње. Из вла че ње са су жа ва њем и про ши ри ва њем. Из бор пре
се и по ста вља ње ала та за из вла че ње на пре су.

ВЕ ЖБЕ (7)

Упо зна ва ње кон струк ци ја ала та за из вла че ње. Из ра да склоп
ног цр те жа за из вла че ње де ло ва јед но став ни јег об ли ка. Од ре ђи ва
ње ди мен зи ја при прем ка и бро ја опе ра ци ја из вла че ња за кон крет ни 
при мер. Од ре ђи ва ње ди мен зи ја пр сте на за из вла че ње и из вла ка ча 
за пр во из вла че ње. Од ре ђи ва ње си ле др жа ча ли ма и си ле пре се. 
Да ва ње упут ста ва за из ра ду гра фич ког ра да.

КОМ БИ НО ВА НИ АЛА ТИ (2)

При ме на ком би но ва них ала та. Мо гућ но сти ком би но ва ња и спе
ци фич ни зах те ви у кон стру и са њу. Ала ти за про се ца ње и са ви ја ње. 
Ала ти за про се ца ње и из вла че ње. Ала ти за про би ја ње и про се ца ње.

ВЕ ЖБЕ (2)

Упо зна ва ње кон струк ци ја ком би но ва них ала та. Ука зи ва ње на 
спе ци фич но сти и ка рак те ри стич не зах те ве по је ди них ком би но ва
них ала та.

АЛА ТИ ЗА ЛИ ВЕ ЊЕ, ПРЕ СО ВА ЊЕ И СИН ТЕ РО ВА ЊЕ (8)

Ала ти за ли ве ње ме та ла под при ти ском. Про цес ли ве ња и вр
сте ма ши на. Кон струк ци о не ка рак те ри сти ке ала та за ли ве ње ме та
ла (еле мен ти за фор ми ра ње шу пљи не ка лу па, улив ни си стем, по
де о на ра ван, еле мен ти за ва ђе ње и из ба ци ва ње од ли ва ка, еле мен ти 
за во ђе ње и за тва ра ње ала та). Хла ђе ње ала та. Стан дард на ку ћи шта 
ала та за ли ве ње под при ти ском. Ала ти за ли ве ње пла стич них ма са. 
Тех но ло шки про цес ли ве ња тер мо пла стич них ма са. Ти по ви ала та 
за ли ве ње. Кон струк ци о не ка рак те ри сти ке де ло ва ала та за ли ве ње 
(шу пљи на ка лу па, улив ни си стем, по де о на ра ван, во ђи це и из ба
ци ва чи, си сте ми за хла ђе ње). Еле мен ти за цен три ра ње и ве зи ва ње 
ала та за ма ши ну. Ала ти за пре со ва ње тер мо ста бил них ма са. Тех но
ло шки про цес пре ра де тер мо ста бил них ма са пре со ва њем. Ти по ви 
ала та за пре со ва ње. Са став ни де ло ви ала та за пре со ва ње. Ди мен
зи о ни са ње ко мо ре за пу ње ње. Ала ти за пре со ва ње ме тал ног пра ха. 
Про цес из ра де де ло ва пре со ва њем ме тал ног пра ха и син те ро ва ње. 
Кон струк ци о не ка рак те ри сти ке ала та за пре со ва ње пра ха.

ВЕ ЖБЕ (11)

Упо зна ва ње кон струк ци ја ала та за ли ве ње под при ти ском 
ме та ла и пла стич них ма са. Упо зна ва ње кон струк ци ја ала та за 
пре со ва ње тер мо ста бил них ма са и ме тал ног пра ха. Из ра да идеј
ног ре ше ња склоп ног цр те жа ала та за ли ве ње, од но сно пре со ва
ње јед но став ни јих де ло ва. Из бор по де о не рав ни и од ре ђи ва ње 
кон струк ци о них еле ме на та ала та. Да ва ње упут ста ва за из ра ду 
гра фич ког ра да.



АЛА ТИ ЗА КО ВА ЊЕ И КР ЗА ЊЕ (5)

Тех но ло шки про цес ко ва ња у ка лу пи ма. Основ не вр сте ала та 
за ко ва ње. Кон струк ци о не ка рак те ри сти ке ала та за ко ва ње (по де
о на ра ван ка лу па, на ги би и за о бље ња у уду бље њу ала та, ка нал за 
ве нац, отвор за ко вач ка кле шта и улив ни ка нал, ди мен зи је ка лу па и 
„ла сти ног ре па”, цен три ра ње и во ђе ње ка лу па). Ма те ри јал за из ра
ду ка лу па. Ала ти за од се ца ње вен ца и про би ја ње.

НА СТА ВА У БЛО КУ (60)

Ве жбе на став ник ре а ли зу је са мо за уче ни ке ко ји се опре де ле 
за блок на ста ву из овог пред ме та, од но сно за ма тур ски рад из ове 
обла сти.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Са др жа ји овог пред ме та по де ље ни су у осам ве ћих и ма њих 
на став них це ли на – ком плек са. Ре до след из ла га ња гра ди ва у окви
ру сва ког ком плек са је по ста вљен та ко да обез бе ди по ступ ност и 
што бо љи кон ти ну и тет у на ста ви, од но сно што ве ћу ло ги ку и при
род ну по ве за ност са др жа ја исте на став не обла сти.

Да би се уче ник оспо со био за кон стру и са ње јед но став ни јих 
ала та мо ра упо зна ти основ не прин ци пе кон стру и са ња на ко ји ма се 
ала ти ба зи ра ју. Да би се успе шно оства ри ли са др жа ји про гра ма, 
на ста ва се оба вља у не ко ли ко ви до ва:

– Те о риј ска на ста ва;
– Ве жбе – из ра да гра фич ких ра до ва и ра ди о нич ко упо зна ва ње 

ори ги нал них из ве да ба ала та;
– Ве жбе (на ста ва у бло ку) .
Пре ма по де ли те о риј ска на ста ва се из во ди са 2 ча са не дељ но 

са чи та вим оде ље њем. Ве жбе се из во де у ка би не ту и ра ди о ни ци 
са гру па ма уче ни ка ка ко је то утвр ђе но у де лу: Оства ри ва ње пла
на обра зов новас пит ног ра да. Ве жбе у бло ку оства ру ју се у шко ли. 
На ста ву у це ли ни оства ру је пред мет ни на став ник.

Ка ко пред мет кон струк ци ја ала та и при бо ра пред ста вља син
те зу чи та вог ни за дру гих пред ме та (ме ха ни ка, от пор ност ма те ри
ја ла, ма шин ски еле мен ти, тех нич ко цр та ње, ма шин ски ма те ри ја
ли, тех но ло ги ја свих вр ста об ра да, тех но ло шки по ступ ци итд.) то 
у те о риј ској на ста ви тре ба на ро чи то обра ти ти па жњу на ма те ри ју 
спе ци фич ну за ову вр сту кон струк ци ја. Нео п ход но је да се део ма
те ри је ко ји је де лом, у би ло ком пред ме ту, ра ни је об ра ђи ван об но
ви и укло пи у кон струк ци је ала та. Да би се овај зах тев ис пу нио, 
на став ник овог пред ме та мо ра да по се ду је осим со лид ног струч
нопе да го шког зна ња и ис ку ство из обла сти кон стру и са ња и екс
пло а та ци је ала та.

Да би се обез бе ди ло што лак ше и трај ни је усва ја ње зна ња 
из овог пред ме та, по треб но је у на ста ви ко ри сти ти што ви ше очи
глед них на став них сред ста ва и по ма га ла (мо де ла и узо ра ка ала та, 
зид них сли ка, слај до ва, гра фо фо ли ја, ЈУС та бли ца и др.).

Уз сва ко по гла вље дат је пред ви ђе ни фонд ча со ва. Да ти фонд 
ча со ва тре ба да по слу жи на став ни ку као бли жа ори јен та ци ја при 
да љој раз ра ди про гра ма од ко јег не би тре ба ло да бу де ве ћих од
сту па ња. У да ти фонд ча со ва за сва ки ком плекс – област ура чу на то 
је вре ме по треб но за об ра ду но вог гра ди ва, за тим за по на вља ње, 
утвр ђи ва ње и про ве ра ва ње.

Пре по ру чу је се на став ни ку да пла ном ра да пред ви ди да пр ве две 
не де ље, уме сто ве жби, из во ди те о риј ску на ста ву, па тек он да от поч не 
ве жбе, јер ће та ко на пр вим ча со ви ма ве жби има ти осно ва за рад.

Ча со ви ка би нет ских ве жби тре ба да упу те уче ни ка у кон крет
ну про бле ма ти ку кон стру и са ња ала та на прак тич ним при ме ри ма. 
Због то га је за сва ку област по себ но дат са др жај ве жби ко ји тре
ба де таљ но раз ра ди ти у пла ну ра да на став ни ка. Ка би нет за ве жбе 
и те о риј ску на ста ву, по ред оста лог, тре ба опре ми ти и што ве ћим 
бро јем узо ра ка ала та и из ра да ка по фа за ма ра да, ка ко би се по сти
гла што ве ћа очи глед ност у на ста ви у окви ру сва ког ком плек са ала
та и за да ва ње упут ста ва за из ра ду гра фич ких ра до ва.

Ра ди о нич ке ве жбе тре ба да омо гу ће уче ни ци ма да упо зна ју 
раз не еле мен те ала та, ком плет не кон струк ци је, скла па ње и при ме
ну на од го ва ра ју ћој ма ши ни. Овај део на ста ве се из во ди у школ
ским ра ди о ни ца ма уко ли ко су опре мље не по треб ним ала ти ма. У 

шко ла ма где тих ала та не ма мо ра се пред ви де ти оба ве зна по се та 
пред у зе ћи ма у ко ји ма је мо гу ће да уче ни ци упо зна ју од го ва ра ју ће 
ти по ве ала та и њи хо ву екс пло а та ци ју. По пра ви лу, од мах по сле те
о риј ског упо зна ва ња од ре ђе не вр сте ала та тре ба да сле ди и њи хо во 
ра ди о нич ко упо зна ва ње.

У то ку го ди не тре ба ура ди ти че ти ри гра фич ка ра да. Гра фич
ки рад се са сто ји из склоп ног цр те жа и по треб ног бро ја про јек ци ја 
и пре се ка, два до три ра ди о нич ка цр те жа за не стан дард не де ло ве 
и пи сме ног ре фе ра та, ко ји об у хва та по тре бан про ра чун, опис и рад 
ала та, из бор ма те ри ја ла и то ле ран ци ју за по је ди не де ло ве ала та.

Пр ви гра фич ки рад са др жи област ре зних ала та. Дру ги гра
фич ки рад област сте зних при бо ра за бу ше ње и стру га ње. Тре ћи 
гра фич ки рад област ала та за про би ја ње и про се ца ње, са ви ја ње и 
из вла че ње и че твр ти гра фич ки рад област ала та за ли ве ње и пре со
ва ње. У сва ком по лу го ди шту тре ба ура ди ти по два гра фич ка ра да. 
С об зи ром на крај школ ске го ди не, че твр ти гра фич ки рад ура ди ти 
у сма ње ном оби му (са мо склоп ни цр теж).

Да би се обез бе ди ло пот пу но ан га жо ва ње, сва ки уче ник тре ба 
да до би је по се бан за да так за гра фич ки рад. При од ре ђи ва њу те жи
не за да та ка тре ба во ди ти ра чу на о спо соб но сти ма и скло но сти ма 
сва ког уче ни ка.

Гра фич ке ра до ве уче ни ци ра де у шко ли на ча со ви ма ве жби и 
де лом у пред ме ту ра чу на ри у ма шин ству. На став ник да је упут ства 
и ин струк тив но ра ди са уче ни ци ма, груп но и по је ди нач но, кон тро
ли ше ура ђе на кон струк ци о на ре ше ња сва ког по је дин ца, тру де ћи се 
да ути че да сва ки уче ник са вла да ма те ри ју и успе шно за вр ши свој 
рад. Цр те жи се ра де олов ком а по же љи уче ни ка и ту шем. Уче ник 
мо ра бар 2 гра фич ка ра да да ура ди и опре ми на ра чу на ру. Из ра ду 
гра фич ких за да та ка тре ба вре мен ски ускла ди ти са пред ме том ра
чу на ри у ма шин ству. Део из ра де про је ка та се оства ру је у пред ме ту 
ра чу на ри у ма шин ству то јест из ра да про јек та оба вља се на ра чу
на ру у за то опре мље ној учи о ни ци. Уче ник тре ба да ура ди про јек
те на ра чу на ру а ра до ве пре да је у об ли ку про јект не до ку мен та ци је.

Уче ник ко ји се опре де ли за ма тур ски прак ти чан рад из овог 
пред ме та мо ра га ура ди ти уз по моћ ра чу на ра а рад се пре да је у об
ли ку еле бо ра та и бра ни га пред ко ми си јом.

Због то га на став ник мо ра ус по ста ви ти не по сред ну са рад њу и 
ко ре ла ци ју са пред ме том ра чу на ри у ма шин ству.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен
та ци ју.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ прак тич не на ста ве је да уче ни ци овла да ју еле мен тар
ним ве шти на ма и уме њи ма за оба вља ње тех но ло шких опе ра ци ја и 
по сту па ка и на тај на чин да се оспо со бе да прак тич но при ме њу ју 
сте че на зна ња из струч них пред ме та.

Задаци прак тич не на ста ве су:
– упо зна ва ње са ала том, при бо ром и ма ши на ма;
– упо зна ва ње са про из вод ним ра дом у усло ви ма про из вод ње 

ма ши на и об ра де ме та ла;
– оспо со бља ва ње за еко но мич но ко ри шће ње ма те ри ја ла, чу

ва ње ала та, при бо ра, ма ши на и дру ге опре ме у про из вод њи;



– овла да ва ње основ ним ве шти на ма руч не об ра де и ма шин ске 
об ра де и скла па ње ма ши на;

– оспо со бља ва ње за рад у про це су одр жа ва ња ма ши на и уре ђа ја;
– сти ца ње на ви ка за при ме ну ме ра за шти те на ра ду и ко ри

шће ња за штит них сред ста ва;
– да уче ни ци схва те зна чај ква ли те та у про из вод њи и одр жа

ва њу ма ши на;
– да уче ни ци на у че да це не про из вод ни рад и схва те зна чај 

мај стор ства из вр ши ла ца као јед ног од усло ва за ква ли тет ну про из
вод њу у ма шин ству и об ра ди ме та ла;

– да се упо зна ју са основ ним ин ду стриј ским по стро је њи ма и 
њи хо вом функ ци јом;

– да се уче ни ци оспо со бе за ак тив но уче ство ва ње у про це су 
ор га ни зо ва не про из вод ње;

– да уче ни ци овла да ју еле мен ти ма тех но ло шких опе ра ци ја и 
про из вод ног ра да као осно вом за укљу чи ва ње у про из вод њу у ма
лим пред у зе ћи ма и за нат ским ра ди о ни ца ма;

– да уче ни ци стек ну основ на зна ња о ма ши на ма;
– да се уче ни ци упо зна ју са основ ним ин ду стриј ским по стро

је њи ма и њи хо вој при ме ни у ма ши но град њи и ме та ло пре ра ђи вач
кој ин ду стри ји.

ПР ВИ РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 111 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
УВОД (3)

За да так прак тич не на ста ве. Упо зна ва ње ра ди о ни це и рад них 
ме ста за прак тич ну на ста ву. Упо зна ва ње са ме ра ма за шти те на ра
ду. Рас по ре ђи ва ње на рад на ме ста. Чу ва ње ала та и ма ши на. Рад на 
и тех но ло шка ди сци пли на. Чи шће ње и одр жа ва ње рад ног ме ста.

МЕ РЕ ЊЕ И КОН ТРО ЛИ СА ЊЕ (15)

За да так и зна чај ме ре ња и кон тро ли са ња. Вр сте мер них је
ди ни ца у СИ си сте му. Ме то де и гре шке ме ре ња. По де ла ме ри ла, 
ме ри ла за кон тро лу и ме ре ње ду жи не, раз мер ни ци (мер не тра ке, 
мер ни ле њи ри, мер не ле тве) ше ста ри за ме ре ње, по мич на ме ри ла, 
ду би но ме ри, ви си но ме ри. То ле ран циј ска ме ри ла. Ме ри ла за кон
тро лу и ме ре ње угло ва, уга о ни ци, угло ме ри (пре клоп ни и обич ни 
ме ха нич ки, уни вер зал ни, оп тич ки). Ме ри ло за за зо ре и за о бље ња.

Ме ре ње по мич ним ме ри лом.

ОЦР ТА ВА ЊЕ И ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ (3)

За да так и зна чај оцр та ва ња и обе ле жа ва ња. Алат и при бор 
за оцр та ва ње и обе ле жа ва ње: рад ни сто, пло че за оцр та ва ње, при
зме, игле, па ра лел на цр та ла, обе ле жи ва чи, ше ста ри сло ва, бро је ви 
и ша бло ни. При пре ма по вр ши не за оцр та ва ње. Оштре ње ала та за 
оцр та ва ње и обе ле жа ва ње.

Оцр та ва ње јед но став них об ли ка по ша бло ну или по узор ку.
Оцр та ва ње и обе ле жа ва ње јед но став них де ло ва, по цр те жу.

ТУР ПИ ЈА ЊЕ (21)

Об ра да тур пи ја њем као тех но ло шка опе ра ци ја. Вр ста и об ли
ци тур пи ја (по де ла тур пи ја пре ма об ли ку пре се ка и пре ма бро ју 
на се ка). На са ђи ва ње тур пи ја. Тех ни ка тур пи ја ња. Одр жа ва ње тур
пи ја. Ма ши не за тур пи ја ње.

Тур пи ја ње рав них по вр ши на. Кон тро ла и ме ре ње.
Тур пи ја ње ли мо ва. Оба ра ње иви ца.
Тур пи ја ње отво ра и жле бо ва. Кон тро ла.
Тур пи ја ње об лих по вр ши на. Кон тро ла.

СЕ ЧЕ ЊЕ И РЕ ЗА ЊЕ (6)

За да так и вр сте се че ња и од се ца ња. Ала ти за се че ње и од се
ца ње; вр сте че ки ћа и се ка ча; на са ђи ва ње др жа ча че ки ћа; ру ко ва
ње че ки ћем; тех ни ка ра да се ка чем. Се че ње ма ка за ма. Одр жа ва ње 
сред ста ва ра да; под ма зи ва ње и чи шће ње. Ме ре за шти те на ра ду.

Се че ње се ка чем.
Се че ње ме ха нич ким ма ка за ма.

ОД СЕ ЦА ЊЕ ТЕ СТЕ РА МА (3)

Вр сте лу ко ва и ли сто ва за руч не те сте ре. Тех ни ка ра да.
Ре за ње руч ном те сте ром, пло ча стих обра да ка, це ви, про фи ла.

ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ ЛИ МО ВА И ПРО ФИ ЛА (8)

Зна чај и при ме на по ступ ка. Ис пра вља ње ма те ри ја ла, тех ни ка 
руч ног ис пра вља ња, ма шин ско ис пра вља ње. Ме ре за шти те.

Ис пра вља ње тра ка, ли мо ва и шип ка стог ма те ри ја ла.
Са ви ја ње у хлад ном и то плом ста њу ра зних ма те ри ја ла при

руч ним ала том и ма ши на ма.

ЗА КИ ВА ЊЕ (3)

Ве зе за ки ва њем, раз мак за кив ки и ко рак. Вр сте за ки ва ња. 
Ала ти за за ки ва ње.

Руч но за ки ва ње ли мо ва.

БУ ШЕ ЊЕ И УПУ ШТА ЊЕ (3)

Бу ше ње као тех но ло шка опе ра ци ја. Бу ши ли це руч не, руч не 
елек трич не. Ала ти за бу ше ње и упу шта ње; оштре ње бур ги ја. При бор 
за сте за ње ре зног ала та, при бор за сте за ње обрат ки. Ме ре за шти те.

Бу ше ње руч ном елек трич ном бу ши ли цом.

РЕ ЗА ЊЕ НА ВО ЈА (6)

Алат и при бор за руч но ре за ње на во ја. Тех ни ка руч ног уре зи
ва ња и на ре зи ва ња на во ја. При пре ма по вр ши не. По сту пак ма шин
ског ре за ња на во ја.

Руч но ре за ње спо ља шњег и уну тра шњег на во ја. Кон тро ла.
Уре зи ва ње на во ја у ру пи.
Ре за ње на во ја на ма ши ни. Кон тро ла.

ПО ВР ШИН СКА ЗА ШТИ ТА (6)

По јам и вр сте ко ро зи је. На чи ни за шти те пре вла че њем. При
пре ма по вр ши на за за шти ту пре вла че њем. Кон зер ва ци ја де ло ва и 
про из во да. Ме ре за шти те.

За шти та пре вла че њем са при пре мом по вр ши не.

ЛЕ МЉЕ ЊЕ (4)

Ру ко ва ње ала том и при бо ром за ме ко ле мље ње.
При пре ма де ло ва за ме ко ле мље ње.
Ру ко ва ње при бо ром и опре ме за твр до ле мље ње.
При пре ма де ло ва за твр до ле мље ње. Ру ко ва ње при бо ром за 

твр до ле мље ње.
Твр до ле мље ње де ло ва.
Ме ре за шти те при ле мље њу.

ЗА ВА РИ ВА ЊЕ (12)

Ру ко ва ње при бо ром и опре мом за елек тро луч но за ва ри ва ње.
За ва ри ва ње де ло ва елек тро луч ним по ступ ком.
Ме ре за шти те при за ва ри ва њу.
Ру ко ва ње опре мом и при бо ром за га сно за ва ри ва ње.
Га сно за ва ри ва ње де ло ва.
Га сно се че ње ли ма.
Ме ре за шти те.

СА СТА ВЉА ЊЕ И РА СТА ВЉА ЊЕ МА ШИ НА И ЊИ ХО ВИХ 
СКЛО ПО ВА (18)

Са ста вља ње ма ши на (мон та жа) као тех но ло шки про цес за 
до би ја ње про из во да. Ра ста вља ње и са ста вља ње ма ши на и њи хо вих 
скло по ва у про це су одр жа ва ња ма ши на. Ала ти и при бо ри за ра
ста вља ње и са ста вља ње, на ме на и на чин упо тре бе. Де мон стра ци ја 
ру ко ва ња кљу чем, од вр та чем, кле шти ма, свла ка чем. Тех но ло шки 
по сту пак ра ста вља ња и са ста вља ња. Ба зни део (под склоп). Ме ре 
за шти те.

Ра ста вља ње, пра ње и чи шће ње.
Пре глед оште ће но сти или за ме не де ло ва.
Са ста вља ње, под ма зи ва ње, за шти та. 



ДРУ ГИ РАЗРЕД 
(0 + 2 ча са не дељ но, 0 + 70 ча со ва го ди шње, 30 ча со ва у бло ку)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

ЛИ ВЕ ЊЕ (16)

Ру ко ва ње ала том и при бо ром за руч ну из ра ду пе шча них ка
лу па. 

Из ра да је згра. Мо де ли и мо дел не пло че. Ску пља ње од ли ва ка.
Руч на из ра да ка лу па у ма њим ка луп ни ци ма са јед но став ним 

мо де ли ма.
Скла па ње ка лу па, по де о на ра ван, ли вач ки на ги би, улив ни си

сте ми.
Ме ре за шти те при ли ве њу.

КО ВА ЊЕ (6)

Упо зна ва ње ко вач ког ала та и при бо ра. Упо зна ва ње са по ступ
ком за гре ва ња, ко вач ким пе ћи ма, ко вач ком ва тром и по сле ди ца ма 
не пра вил ног за гре ва ња.

Сло бод но ру жно ко ва ње.
Сло бод но ко ва ње на ме ха нич ким че ки ћи ма.
Ме ре за шти те на ко ва њу.

ИЗ РА ДА ДЕ ЛО ВА ОД ЛИ МА (14)

Се че ње ли ма на по лу жним ма ка за ма и ме ха нич ким ма ка за ма 
са пра вим но же ви ма.

Из ра да де ло ва од ли ма на екс цен тар пре са ма по мо ћу ала та за 
про се ца ње и про би ја ње, ала та за са ви ја ње и ала та за из вла че ње.

Ме ре за шти те при ра ду на ма ка за ма и пре са ма.

ТЕР МИЧ КА ОБ РА ДА (12)

Ру ко ва ње опре мом за тер мич ку об ра ду. Ути цај тем пе ра ту ре 
от пу шта ња на твр до ћу. Ис пи ти ва ње про ка љи во сти. Упо зна ва ње са 
по ступ ком це мен та ци је. Ис пи ти ва ње це мен то ва них де ло ва. Ме ре 
за шти те при тер мич кој об ра ди.

Тер мич ка об ра да, ка ље ње и от пу шта ње јед но став них ала та и 
де ло ва.

ИС ПИ ТИ ВА ЊЕ МА ТЕ РИ ЈА ЛА (22)

Тех но ло шке про бе (из вла че ње ли ма, уви ја ње жи ца).
Упо зна ва ње и ру ко ва ње ма ши ном за ки да ње.
Ис пи ти ва ње за те зне чвр сто ће че ли ка.
Ис пи ти ва ње жи ла во сти.
Ис пи ти ва ње твр до ће HB, HV, HR.
Ис пи ти ва ње по Пол ди ју.
Упо зна ва ње ис пи ти ва ња по Шо ру.
Утвр ђи ва ње ка рак те ри сти ка ма те ри ја ла раз ли чи том ме то дом 

ис пи ти ва ња. (Из ра да пи са не ве жбе).
Ме ре за шти те при ис пи ти ва њу ма те ри ја ла.

ПРАК ТИЧ НА НА СТА ВА У БЛО КУ (30)

Упо зна ва ње са ма ши на ма и уре ђа ји ма за при пре му ка луп не и 
је згре не ме ша ви не. Упо зна ва ње ма ши на за ма шин ско ка лу по ва ње 
и ма ши не за ма шин ску из ра ду је зга ра. Упо зна ва ње са пе ћи ма за 
то пље ње ме та ла, ли ве њем под при ти ском, од лив ци ма, чи шће ње и 
прет ход ном об ра дом од лив ка. (6)

Упо зна ва ње ко вач ких пе ћи и по сту па ка за гре ва ња. Упо зна ва
ње са ко ва њем и ко вач ким ала том, от ков ци ма, чи шће њем и прет
ход ном об ра дом от ко ва ка. (6)

Упо зна ва ње са ме то да ма и опре мом за ис пи ти ва ње ма те ри ја
ла без ра за ра ња. Упо зна ва ње са при ме ном ра чу на ра у ис пи ти ва њу 
ма те ри ја ла.(6)

Упо зна ва ње са тран спорт ним уре ђа ји ма и тран спорт ним 
сред стви ма (ви љу шка ри, па ле те, ди за ли це, кра но ви, пре но сни це и 
др.) и дру гим ма ши на ма и уре ђа ји ма, опре мом и раз ли чи тим ма
шин ским про из во ди ма. (6)

Упо зна ва ње ма ши на. Ма ши не и њи хо ва уло га у оп ште тех
нич ком раз во ју. По де ла ма ши на по на чи ну упра вља ња (ме ха ни
зо ва не, ауто ма ти зо ва не, ки бер нет ске) и на ме ни (по гон ске, рад не, 
тран спорт не).

Пре но сни ци и ме ха ни зми тран спорт них ма ши на (спој ни це 
– ква чи ла, ме ња чи, кар дан ски пре нос, по гон ски мост и ди фе рен
ци јал, упра вљач ки уре ђај, ко чи о ни уре ђај). Оста ли скло по ви: рам, 
сан дук, ве ша ње, мер ни и кон трол ни ин стру мен ти и дру го. (6)

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(0 + 2 ча са не дељ но, 0 + 70 ча со ва го ди шње, 30 ча со ва у бло ку)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

ОБ РА ДА ОД СЕ ЦА ЊЕМ ТЕ СТЕ РА МА (4)

За штит не ме ре при об ра ди на те сте ра ма.
При пре ма те сте ре (кру жне и оквир не) за об ра ду. Ру ко ва ње. 

Ре зни алат. Одр жа ва ње, под ма зи ва ње и чи шће ње.
Од се ца ње об рад ка ма шин ском оквир ном те сте ром.

ОБ РА ДА НА СТО НОЈ, СТУБ НОЈ, РА ДИ ЈАЛ НОЈ  
БУ ШИ ЛИ ЦИ (12)

За штит не ме ре при об ра ди на бу ши ли ци. При пре ме бу ши ли
це за об ра ду (по ста вља ње и сте за ње ре зног ала та и сте зног при бо
ра и др.). Ру ко ва ње ма ши ном, (по кре та ње и за у ста вља ње ма ши не, 
про ме на бро ја обра та ја, ру ко ва ње по моћ ним кре та њем и др.) .

Бу ше ње, про ши ри ва ње, упу шта ње и раз вр та ње отво ра ци лин
дрич них и ко нич них.

Пра ће ње ха ба ња бур ги је. Оштре ње бур ги је.

ОБ РА ДА НА КРАТ КО ХОД НОЈ РЕН ДИ САЉ ЦИ (6)

За штит не ме ре при об ра ди на крат ко ход ној рен ди саљ ци. 
При пре ме крат ко ход не рен ди саљ ке за об ра ду (по ста вља ње и сте
за ње ре зног ала та и сте зног при бо ра и др.). Ру ко ва ње ма ши ном 
(пу шта ње и за у ста вља ње ма ши не, ру ко ва ње по моћ ним кре та њем).

Об ра де рав них по вр ши на (хо ри зон тал них и ко сих).

ОБ РА ДА НА УНИ ВЕР ЗАЛ НОМ СТРУ ГУ (20)

За штит не ме ре при об ра ди. При пре ма уни вер зал ног стру га за 
об ра ду (по ста вља ње ре зних ала та: но же ва, ала та за за бу ши ва ње, за 
бу ше ње и др.; по ста вља ње сте зног при бо ра, гра нич ни ка, ли не те и 
др. ) Ру ко ва ње стру гом (по кре та ње и за у ста вља ње, про ме на бро ја 
обр та ја, ру ко ва ње по моћ ним кре та њем и др.).

Спољ на ци лин дрич на об ра да, сте пе на сто и ко нич но стру га
ње, уну тра шња об ра да.

Бу ше ње и за бу ши ва ње.
Стру га ње из ме ђу ши ља ка. Пра ће ње ха ба ња но же ва.
Пра ће ње об ли ка стру го ти не.
Оштре ње но же ва.

ОБ РА ДА НА УНИ ВЕР ЗАЛ НОЈ ГЛО ДА ЛИ ЦИ (20)

За штит не ме ре. При пре ма гло да ли це (по ста вља ње ре зног 
ала та, по ста вља ње сте зног при бо ра, по де о ног апа ра та, гла ве за 
вер ти кал но гло да ње и др.). Ру ко ва ње гло да ли цом (по кре та ње и за
у ста вља ње, ру ко ва ње по моћ ним кре та њем, про ме на бро ја обр та ја, 
ру ко ва ње по де о ним апа ра том и др.).

Гло да ње рав них по вр ши на.
Гло да ње жле бо ва.
Гло да ње при ме ном по де о ног апа ра та (об ра да зуп ча ни ка и сл.).
Пра ће ње ха ба ње гло да ла.

ОБ РА ДА НА БРУ СИ ЛИ ЦИ (8)

За штит не ме ре. При пре ма бру си ли це (за рав но или окру гло 
бру ше ње, по ста вља ње сто ли це, по ста вља ње сте зног при бо ра). 
Упо зна ва ње са из бо ром то ци ла.

Бру ше ње рав них или ци лин дрич них по вр ши на (спо ља шњих 
или уну тра шњих).



ПРАК ТИЧ НА НА СТА ВА У БЛО КУ (30)

Упо зна ва ње са елек тро е ро зив ном об ра дом и дру гим не кон
вен ци о нал ним ме то да ма об ра де (6)

Упо зна ва ње са ме то да ма об ра де зуп ча ни ка, тра пе зних и пу
них за вој ни ца.

Упо зна ва ње са ко пир ним стру га њем, са об ра дом за про вла че
њем, ма ши на ма, ала ти ма и при бо ром за про вла че ње.

Упо зна ва ње са упо тре бом сте зних при бо ра. (6)
Упо зна ва ње са об ра дом на хо ри зон тал ним бу ши ли ца ма – гло

да ли ца ма, са об ра дом на об рад ним цен три ма и флек си бил ним об
рад ним си сте ми ма. (6)

Упо зна ва ње са ин ду стриј ским објек ти ма и по стро је њи ма (фа
бри ке ха ле, про јек тант ски и раз вој ни би рои, би рои за тех ни ку и 
ор га ни за ци о ну при пре му про из вод ње, про сто ри је за ка дров ску, 
ко мер ци јал ну, књи го вод стве но ра чу но вод стве ну и дру ге слу жбе). 
По моћ на по стро је ња, пра те ћи објек ти и ин фра струк ту ра. (6)

Ис пи ти ва ње тач но сти ма ши на алат ки (стру го ва, гло да ли ца и 
бу ши ли ца). Из ра да пи са не ве жбе – из ве шта ја за јед ну од ма ши на.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Про грам је са чи њен та ко да омо гу ћи по ступ но са вла да ва ње 
по чет них зна ња, уме ња и ве шти на руч не и ма шин ске об ра де, спа
ја ња, са ста вља ња и ра ста вља ња ма ши на.

Вре ме по по гла вљи ма да то је ори јен та ци о но. Про грам се ре а
ли зу је та ко да се на увод но и при прем но из ла га ње тро ши ма њи део 
вре ме на. Нај ве ћи део вре ме на тре ба утро ши ти на из во ђе њу опе
ра ци ја и по сту па ка. То је на зна че но по себ ним ста во ви ма на кра ју 
сва ког по гла вља. Прак тич ни рад тре ба не пре кид но по ве зи ва ти са 
гра ди вом из струч них пред ме та.

Уче ни ке про ве сти кроз ра ди о ни це и ка би не те, по мо гућ но сти 
по се ти ти пред у зе ће или са јам тех ни ке и та ко их упо зна ти са ма ши
на ма, ала ти ма и при бо ри ма.

Прак ти чан рад из ве сти по мо гућ но сти на упо треб ном ма те
ри ја лу. Ни је оба ве зно сва по гла вља ре а ли зо ва ти стро го по на ве
де ном ре до сле ду. Ре а ли за ци ју про гра ма, по по тре би, при ла го ди ти 
мо гућ но сти ма снаб де ва ња ма те ри ја лом и опре мом, од но сно мо
гућ но шћу ко ри шће ња рас по ло жи вих сред ста ва ра да, а при др жа ва
ти се пред ви ђе них вре ме на.

Прак тич ним ра дом и упо зна ва ње по сту па ка ли ве ња и ко ва ња 
уче ни ци тре ба да се упо зна ју са овим вр ста ма при пре ма ка и усло
ви ма за њи хо ву еко но мич ну при ме ну.

Уз прак тич но ис пи ти ва ње ма те ри ја ла и ис пи ти ва ње тач но сти 
ма ши на алат ки ра де се пи сме ни из ве шта ји – ве жбе са ре зул та ти ма 
ис пи ти ва ња.

Уз прак ти чан рад на ма ши на ма алат ка ма уче ни ци тре ба да са
гле да ју и са вла да ва ју:

– на чи не сте за ња и ба зи ра ња и ути цај на тач ност об ра де (сте
за ње че љу сти ма, сте за ње из ме ђу ши ља ка, упо тре ба ли не те, сте за
ње у спе ци јал ном сте зном при бо ру и др.);

– уло гу и зна чај ме ро дав них ре жи ма на еко но мич ност об ра
де и на ква ли тет по вр шин ске об ра де (ду би на ре за ња, ко рак бр зи на 
по моћ ног кре та ња, еко ном ска бр зи на ре за ња) за раз ли чи те ма те ри
ја ле и раз ли чи те вр сте об ра де.

Ча со ви за блок на ста ву да ти су та ко да се олак ша ор га ни зо ва
ње по се та пред у зе ћи ма по по тре би.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 

Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри
ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред
ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

Образовни профил: ТЕХ НИ ЧАР ЗA KOMПЈУТЕРСКО 
УПРА ВЉА ЊЕ

ПО ДЕ ЛА ОДЕ ЉЕ ЊА НА ГРУПE

Оде ље ње сe де ли на две гру пе (од 12 до 16 уче ни ка у гру пи) 
при ре а ли за ци ји ве жби струч них пред ме та:

– Ра чу нар ство и ин фор ма ти ка;
– Тех но ло ги ја за ком пју тер ски упра вља не ма ши не;
– Прак тич на на ста ва у пр вом и дру гом раз ре ду. 
Оде ље ње се де ли на три гру пе (од 8 до 12 уче ни ка у гру пи) 

при ре а ли за ци ји прак тич них ве жби из струч ног пред ме та:
– Ком пју тер ска гра фи ка;
– Мо де ли ра ње ма шин ских еле ме на та и кон струк ци ја;
– Про гра ми ра ње за ком пју тер ски упра вља не ма ши не;
– Про јек то ва ње тех но ло шких си сте ма у тре ћем и че твр том 

раз ре ду.

МАШИНСКИМАТЕРИЈАЛИ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та ма шин ски ма те ри ја ли је про ши ри ва
ње и про ду бљи ва ње зна ња уче ни ка, на осно ву ода бра них на уч ни; 
са др жа ја о струк ту ри суп стан ци и за ви сно сти осо би не суп стан це 
од струк ту ре и упо зна ва ње свој ста ва тех нич ких ма те ри ја ла и мо
гућ но сти њи хо ве при ме не у ма шин ству.

Задаци на ста ве пред ме та ма шин ски ма те ри ја ли су:
– оспо со бља ва ње за пра ви лан и ра ци о нал ни из бор ма те ри ја ла;
– упо зна ва ње на чи на обе ле жа ва ње no ЈУСу ма шин ских ма

те ри ја ла;
– упо зна ва ње по је ди них вр ста тер мич ке об ра де, њи хо ву при

ме ну и зна чај код од го ва ра ју ћих вр ста ма те ри ја ла;
– оспо со бља ва ње уче ни ка да ко ри сте при руч ни ке, стан дар де. 

та бе ле и дру ге вр сте струч них тек сто ва;
– при пре ма ње за из у ча ва ње дру гих тех нич ких ди сци пли на.

ПР ВИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (2)

Зна чај, по де ла и вр ста ма шин ских ма те ри ја ла.

ОСО БИ НЕ МА ТЕ РИ ЈА ЛА (12)

Осо би не ма те ри ја ла у за ви сно сти од вр сте и хе миј ске фа зе. 
Фи зич ке осо би не: за пре мин ска ма са, тем пе ра ту ра то пље ња, елек
трич на и то плот на про во дљи вост, маг нет не осо би не ма те ри ја ла.

Ме ха нич ке осо би не ма те ри ја ла: чвр сто ћа, ела стич ност, пла
стич ност, твр до ћа жи ла вост и за мор ма те ри ја ла. Ис пи ти ва ње ме ха
нич ких осо би на: ста тич ке и ди на мич ке чвр сто ће, твр до ће ста тич
ким и ди на мич ким деј ством си ле, жи ла вост и за мор ма те ри ја ла.

Тех нич ке осо би не ма те ри ја ла: спо соб ност пла стич не об ра де, 
спо соб ност ли ве ња, за ва ри ва ња, ле мље ња, спо соб ност за тер мич
ку об ра ду. Тех но ло шка ис пи ти ва ња ма те ри ја ла: ис пи ти ва ња ли ма 
ду бо ким из вла че њем, са ви ја њем, пре ви ја њем.

Ис пи ти ва ње ма те ри ја ла без ра за ра ња: маг не том, га ма и ренд
ген ским зра ци ма, ул тра зву ком.

Хе миј ске осо би не ма те ри ја ла. По јам, на ста нак и вр ста ко ро
зи је. За шти та од ко ро зи је, на но ше ње пре ма за и пре вла ка.

СТРУК ТУ РА МЕ ТА ЛА И ЛЕ ГУ РА (8)

Аморф ни и кри стал ни ма те ри ја ли. Кри стал на гра ђа ма те ри
ја ла: куб на кри стал на ре шет ка (за пре мин ски и по вр шин ски цен
три ра на), хек са го нал на и те тра го нал на кри стал на ре шет ка. Про цес 



кри ста ли за ци је: раст, об лик и ве ли чи на кри стал них зр на. Кри ста
ли ле гу ра: чврст рас твор, ме ха нич ка сме ша и хе миј ско је ди ње ње. 
Кри ста ли за ци ја ме та ла и ле гу ра: кри ве хла ђе ња и за гре ва ња ме
та ла и ле гу ра. Ди ја грам ста ња ле гу ра: чврст рас твор са пот пу ном 
рас твор љи во шћу ком по не на та (NiCu); огра ни че ном рас твор љи во
шћу (CuZnZn) и ле гу ра ме ха нич ка сме ша (ZnCd).

ТЕХ НИЧ КО ГВО ЖЂЕ (20)

По јам тех нич ког гво жђа. Кри ва хла ђе ња и за гре ва ња хе миј
ски чвр стог гво жђа уз об ја шње ње осо би на по ли морф них об ли ка 
овог ме та ла. Ди ја грам ста ња ле гу ра (FeFeЗС). До би ја ње си ро вог 
гво жђа. Вр сте си ро вог гво жђа. Ли ве на гво жђа. Осо би не, са став, 
при ме на и озна ча ва ње по ЈУСу си вог ли ва, мо ди фи ко ва ног ли ва, 
мо ду лар ног ли ва, твр дог ли ва, ле ги ра ног ли ва и тем пер ли ва.

Че лик, ути цај стал них и ле ги ра ју ћих еле ме на та на осо би не 
че ли ка. Про из вод ња че ли ка (основ ни хе миј ски про цес пре ра де 
гво жђа ок си да ци јом без об ја шње ња по стро је ња и по је ди них по
сту па ка пре ра де). По де ла че ли ка. Озна ча ва ње че ли ка по ЈУСу. 
Кла си фи ка ци ја пре ма на ме ни. Кон струк ци о ни угље нич ни и ле ги
ра ни че ли ци: вр сте, осо би не и при ме на, че лич ни лив: вр сте, осо
би не и при ме на.

ОБО ЈЕ НИ МЕ ТА ЛИ (10)

Осо би не и при ме на ба кра, цин ка, алу ми ни ју ма и ти та на. Ле
гу ре обо је них ме та ла: по де ла, вр сте и озна ча ва ње. Ле гу ре ба кра: 
ме синг, брон за, цр ве ни ме тал (лив, но во сре бро и спе ци јал ни ме
синг). Ле гу ре алу ми ни ју ма за гње че ње и ли ве ње. Ле гу ре за кли зна 
ле жи шта. Твр де ле гу ре.

ЛЕ ГУ РЕ (6)

Ле гу ре ба кра. Ле гу ре ни кла. Ле гу ре алу ми ни ју ма. Ле гу ре 
маг не зи ју ма. Ле гу ре ти та на. Твр де ле гу ре.

ПЛА СТИЧ НЕ МА СЕ (4)

До би ја ње: осо би не и по де ла. Пре ра да пла стич них ма са. Пла
стич не ма се за из ра ду кон струк ци о них еле ме на та: фе нол фор мал де
хид не, по ли е стер ске, по ли а ми ди, по ли ви нил хло рид, по ли ме та кри лат.

КОМ ПО ЗИТ НИ МА ТЕ РИ ЈА ЛИ (КОМ ПО ЗИ ТИ) (1)

Ком по зит ни ма те ри ја ли на ба зи по ли е стер – ста кле но влак но, 
ке вар и др. Ути цај кон струк ци је ком по зит них ма те ри ја ла на фи
зич коме ха нич ке осо би не. При ме на ком по зит них ма те ри ја ла.

СТА КЛО (1)

Струк ту ра ста кла. Фи зич коме ха нич ке осо би не. Вр сте ста кла 
пре ма хе миј ском са ста ву. Рав но ста кло. Ста кле на влак на. Све тло во ди.

ПО ГОН СКИ МА ТЕ РИ ЈА ЛИ (4)

Го ри ва: по јам и по де ла. Са став го ри ва. Ка рак те ри сти ке го ри
ва. Теч на го ри ва до би је на из наф те и дру гих си ро ви на. Ок тан ски 
и це тан ски број го ри ва. Мо тор ни бен зин. Ди зел го ри ва. Га со ви та 
го ри ва.

Основ не ка рак те ри сти ке и при ме на.

ПО МОЋ НИ МА ТЕ РИ ЈА ЛИ (4)

Ма зи ва: осо би не, по де ла и вр сте. Теч на, по лу чвр ста и чвр ста. 
Гу ма: са став, осо би не и при ме на. Зап тив ни ма те ри ја ли и ма те ри ја
ли за то плот ну и елек трич ну изо ла ци ју (осо би не и при ме на).

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Кон цеп ци ја овог про гра ма омо гу ћа ва да уче ни ци про ши ре и 
про ду бе зна ња у обла сти ин же њер ских ма те ри ја ла и да на осно ву 
сте че них зна ња вр ше пра ви лан из бор ових ма те ри ја ла за угра ђи
ва ње у ма шин ске кон струк ци је (у ма шин ству и у дру гим гра на ма 
тех ни ке).

Тре ба об ја сни ти за ви сност ме ха нич ке осо би не ма те ри ја ла од 
ти па хе миј ске ве зе. Об ра ди ти тех нич ко гво жђе, тех но ло ги ју до би
ја ња си ро вог гво жђа и че ли ка у нај кра ћим цр та ма, при че му је бит
но да уче ник схва ти њи хо ве осо би не и да их раз ли ку је. По себ ну 
па жњу обра ти ти на ди ја грам FeFe3C, ра ди схва та ња обра зо ва ња 
кри стал них струк ту ра (аусте нит, фе рит, пер лит, це мен тит, ле де бу
рит) и ути цај ових струк ту ра на по на ша ње ле гу ра гво жђа. Осо би не 
че ли ка тре ба де фи ни са ти у за ви сно сти од са др жа ја угље ни ка.

У окви ру са др жа ја о обо је ним ме та ли ма и ле гу ра ма на сто ја ти 
да се схва ти ред ве ли чи на ле ги ра ју ћих еле ме на та у са ста ву ле гу ре 
и ка рак те ри стич не осо би не ле гу ра. По ред об ја шње ња ста рог на чи
на обе ле жа ва ња ле гу ра по ЈУСу, ко ји да је и њи хов ква ли та ти ван и 
кван ти та ти ван са став, илу стра ци је ра ди, тре ба да ти и при мер обе
ле жа ва ња по јед не ле гу ре по но вом на чи ну обе ле жа ва ња, ко ји је 
зна чај за њи хо ву ком пју тер ску об ра ду.

Вр ста и обим са др жа ја про гра ма упу ћу ју да тре ба при из
во ђе њу на ста ве ко ри сти ти, по ред оста лих, и на став на сред ста ва: 
ки да ли цу, Шар пи је во клат но, апа рат за ис пи ти ва ње твр до ће и др. 
Та ко ђе, тре ба ко ри сти ти и се ри ју ди ја по зи ти ва (са чи ње ни пре ма 
на став ном про гра му у За во ду за уџ бе ни ке и на став на сред ства).

При ро да са др жа ја пред ме та упу ћу је да се на ста ва из во ди у 
спе ци ја ли зо ва ној учи о ни ци.

Са др жај овог пред ме та тре ба ре а ли зо ва ти уз ап со лут ну ко ре
ла ци ју са са др жа ји ма пред ме та: хе ми ја, фи зи ка, от пор ност ма те ри
ја ла и тех но ло ги ја об ра де.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен
та ци ју.

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та Тех нич ко цр та ње је сти ца ње зна ња о 
прин ци пи ма тех нич ког цр та ња и њи хо ве при ме не у ма шин ству.

Задаци на ста ве пред ме та тех нич ко цр та ње:
– оспо со бља ва ње уче ни ка за схва та ње про сто ра и про стор не 

пред ста ве ма шин ских де ло ва, скло по ва, ма ши на и по стро је ња;
– оспо со бља ва ње уче ни ка за раз у ме ва ње и чи та ње тех нич ке 

до ку мен та ци је, ко му ни ци ра ње и спо ра зу ме ва ње у про це су про из
вод ње;

– раз ви ја ње осе ћа ја за тач ност, пре ци зност, уред ност, еко но
мич ност, есте ти ку и од го вор ност;

– раз ви ја ње ства ра лач ког од но са и од го вор но сти уче ни ка 
пре ма ра ду, као и ин те ре со ва ње за уса вр ша ва ње у овој обла сти.

ПР ВИ РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 108 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД У ТЕХ НИЧ КО ЦР ТА ЊЕ СА НА ЦРТ НОМ  
ГЕ О МЕ ТРИ ЈОМ (1)

Ци ље ви и за да ци на ста ве тех нич ко цр та ње са на црт ном ге
о ме три јом. Ма те ри јал и при бор за тех нич ко цр та ње, ру ко ва ње и 
одр жа ва ње.



СТАН ДАР ДИ И ЊИ ХО ВА ПРИ МЕ НА У МА ШИН СТВУ (9)

Стан дар ди за ци ја и стан дар ди. Кла си фи ка ци ја и озна ча ва ње 
пре ма стан дар ду. Вр сте тех нич ких цр те жа. Фор ма ти тех нич ких цр те
жа. Пре ви ја ње цр те жа. Раз ме ра. Ти по ви и де бљи не ли ни ја. Тех нич ко 
пи смо. За гла вља тех нич ких цр те жа. Са став ни це. Озна ча ва ње цр те жа.

ГРА ФИЧ КИ РАД – 1 (3)

ГЕ О МЕ ТРИЈ СКО ЦР ТА ЊЕ (12)

Основ не ге о ме триј ске кон струк ци је: Цр та ње пра ве па ра лел не 
са да том пра вом. Цр та ње пра ве управ не на да ту пра ву. Си ме тра ла 
ду жи и угла. Де ље ње ду жи на (н) ме ђу соб но јед на ких де ло ва. Цр
та ње угло ва по мо ћу ше ста ра и тро у гло ва.

Сло же не ли ни је: по ве зи ва ње кра ко ва угла лу ком да тог по лу
преч ни ка. По ве зи ва ње пра ве и кру жни це лу ком да тог по лу преч ни
ка. По ве зи ва ње две ју кру жни ца лу ком да тог по лу преч ни ка.

Кон струк ци ја пра вил них мно го у гло ва: По де ла кру жни це на 
че ти ри и осам јед на ких де ло ва. По де ла кру жни це на три и шест и 
два на ест јед на ких де ло ва. По де ла кру жни це на пе ти де сет јед на
ких де ло ва. По де ла кру жни це на (n) јед на ких де ло ва.

Кри ве ли ни је: кон струк ци ја елип се, си ну со и де и Ар хи ме до ве 
спи ра ле.

ПРО ЈИ ЦИ РА ЊЕ (16)

Вр сте про ји ци ра ња. Пра во у гло про ји ци ра ње. Ори јен та ци ја у 
про сто ру, ква дран ти и ок тан ти. Про ји ци ра ње тач ке. Про ји ци ра ње 
ду жи (пра ве). Про ји ци ра ње ра ван ских ге о ме триј ских сли ка. Про
ји ци ра ње ге о ме триј ских те ла и њи хо ве мре же.

ГРА ФИЧ КИ РАД – 2 (4)

АК СО НО МЕ ТРИЈ СКО ПРО ЈИ ЦИ РА ЊЕ (4)

Пра во у гла ак со но ме три ја. Изо ме три ја. Фрон тал на ко са ак со
но ме три ја.

ОСНО ВИ ТЕХ НИЧ КОГ ЦР ТА ЊА (21)

Пра во у гло про ји ци ра ње, по гле ди, из гле ди и њи хов рас по ред. 
Од ре ђи ва ње по треб ног бро ја из гле да.

Пре се ци ма шин ских де ло ва: оп шти по јам и ши фри ра ње пре
се ка. Пун пре сек, по лу пре сек, за о кре ну ти пре сек, по преч ни пре
сек, де ли мич ни пре сек и пре сек са ви ше па ра лел них рав ни, Пре
ки ди и скра ће ња. Оста ла пра ви ла пред ста вља ња де ло ва и њи хо вих 
де та ља.

Ко ти ра ње: Основ на на че ла ко ти ра ња. Еле мен ти ко ти ра ња. 
Кот ни за вр ше ци и по чет на тач ка. Озна ча ва ње вред но сти ко та на 
цр те жу. Ко ти ра ње с об зи ром на кон струк циј ске зах те ве. Јед на ко 
уда ље ни де та љи. По на вља ње де та ља. За ко ше ња и упу шта ња. Та
бе лар но кре та ње. Ко ти ра ње ко ну са и на ги ба. Из ме не и ис прав ке.

То ле ран ци је ду жи не и угло ва. То ле ран ци је об ли ка и по ло жа
ја (основ ни слу ча је ви). То ле ран ци је сло бод них ме ра. Озна ча ва ње 
ста ња по вр ши (ква ли тет об ра ђе не по вр ши не).

ГРА ФИЧ КИ РАД – 3 (9)

ЦР ТА ЊЕ МА ШИН СКИХ ЕЛЕ МЕ НА ТА (8)

Ве зе ма шин ских еле ме на та. На вој не ве зе. Цр та ње, ко ти ра ње 
и озна ча ва ње на во ја. Ви јак и на врт ка. Под ло шке.

Ве зе кли ном. Упро шће но при ка зи ва ње за ва ре них спо је ва. 
Опру ге. Зуп ча ни ци и зуп ча сти пре нос. Лан ча ни ци и лан ча ни пре нос.

ИЗ РА ДА ЦР ТЕ ЖА МА ШИН СКИХ ДЕ ЛО ВА И СКЛО ПО ВА (12) 

Ме ре ње и кон тро ла у ма шин ству. Ски ци ра ње ма шин ских де
ло ва – из ра да ски це. Из ра да цр те жа де та ља. Из ра да и раз ра да цр
те жа скло па. Чи та ње цр те жа. Ко пи ра ње и ар хи ви ра ње тех нич ке 
до ку мен та ци је.

ГРА ФИЧ КИ РАД – 4 (9)

У то ку школ ске го ди не про грам пред ви ђа из ра ду че ти ри  
(4 гра фич ка ра да, од че га два у пр вом и два у дру гом по лу го ди шту. 
Гра фич ке ра до ве кон ци пи ра ти та ко да их уче ни ци мо гу за вр ши ти 
на ча со ви ма у шко ли.

Пре по ру чу је се сле де ћи са др жај гра фич ких ра до ва:

ГРА ФИЧ КИ РАД БРOJ 1 (3 ча са)

Ли ни је, упо тре ба ли ни ја (фор мат А4 – ха мер хар ти ја)

ГРА ФИЧ КИ РАД БРOJ 2 (4 ча са)

Од ре ђи ва ње пра ве ве ли чи не сли ке (оба ра ње рав ни), фор мат 
А4 ха мер хар ти ја.

ГРА ФИЧ КИ РАД БРOJ 3 (9 ча со ва)

Пра во у гло про ји ци ра ње мо де ла (ма шин ских де ло ва), са при
ме ном пре се ка, ко ти ра ња, то ле ран ци ја: ме ра, по ло жа ја и об ли ка. 
Озна ча ва ња ква ли те та по вр ши – хра па во сти. Ура ди ти че ти ри мо
дла од ко јих су три оме ђе на рав ним, ци лин дрич ним и ко нич ним 
по вр ши ма, а че твр ти на стао из обрт них те ла (че ти ри фор ма та А4, 
ха мер хар ти је).

ГРА ФИЧ КИ РАД БРOJ 4 (9 ча со ва)

Из ра да цр те жа де та ља да тих скло по ва (че ти ри фор ма та А4 
ха мер хар ти ја).

Вре ме ис ко ри сти ти и за чи та ње тех нич ких цр те жа. Два од цр
те жа де та ља ура ди ти на ра чу на ру.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

а) Бит не ка рак те ри сти ке про гра ма

Про грам се за сни ва на прет по став ци да су уче ни ци у основ
ној шко ли сте кли основ на зна ња из обла сти пра во у глог про ји
ци ра ња и ко ти ра ња, што се ви ди из са др жа ја пред ме та тех нич ко 
обра зо ва ње. Та ко ђе се под ра зу ме ва да су уче ни ци упо зна ти са еле
мен тар ним ге о ме триј ским кон струк ци ја ма као и ге о ме триј ским те
ли ма из пред ме та ма те ма ти ка.

б) Ор га ни за ци ја на ста ве и ре а ли за ци ја про гра ма

Због спе ци фич но сти са др жа ја овог на став ног пред ме та за 
ње го во оства ри ва ње нео п ход на је учи о ни ца, са од го ва ра ју ћим бро
јем рад них ме ста (за сва ког уче ни ка по себ но рад но ме сто). Осим 
то га, учи о ни цу је нео п ход но опре ми ти од го ва ра ју ћим на став ним 
сред стви ма као што су: мо дел пра во у гле тро рав ни (ор то го нал ни 
три је дар), мо де ли ма за тех нич ко цр та ње, узро ци ма раз ли чи тих ма
шин ских еле ме на та и скло по ва из про из вод ње, ком пле том ЈУСа 
за тех нич ко цр та ње, ра ди о нич ким и склоп ним цр те жи ма из не по
сред не про из вод ње, гра фо фо ли ја ма и зид ним ше ма ма.

в) Об ја шње ње про грам ских са др жа ја и струк ту ре про гра ма

Про грам је кон ци пи ран та ко да се на по чет ку уче ни ци оспо
со бе да пра вил но и ра ци о нал но ко ри сте и одр жа ва ју при бор за 
тех нич ко цр та ње и упо зна ју пра ви ла и стан дар де ко ји се ко ри сте у 
тех нич ком цр та њу. За тим, да из у ча ва ју ода бра на по гла вља из обла
сти про ји ци ра ња у оби му ко ји је по тре бан за успе шно са вла да ва ње 
гра ди ва из тех нич ког цр та ња.

Тех нич ко цр та ње као и дру ги на став ни пред ме ти у сред њој 
шко ли, тре ба да фор ми ра ју код уче ни ка зна ња, уме ћа и на ви ку ка
ко за прак тич ну де лат ност уче ни ка у обла сти ма те ри јал не про из
вод ње, та ко и за да ље обра зо ва ње и са мо о бра зо ва ње.

С об зи ром да пред ста вља је зик тех ни ке, тех нич ко цр та ње им 
је из у зет но ва жан зна чај за схва та ње основ них за ко ни то сти са вре
ме не про из вод ње. Осим то га, тех нич ко цр та ње са на црт ном ге о ме
три јом као на став ни пред мет до при но си раз во ју ин те ре со ва ња за 
кон стру и са ње, мо де ли ра ње итд.

Уза јам на по ве за ност по је ди них пред ме та у на ста ви је нео п
хо дан услов успе шног пре да ва ња. Она је на ро чи то ва жна ка да је 



реч о тех нич ком цр та њу, прак тич ној на ста ви, ин фор ма ти ци и дру
гим струч ним пред ме ти ма, ка ко се зна ња, уме ћа усво је на у јед ном 
пред ме ту ко ри сте и у дру гим пред ме та.

Пре по ру чу је се да у ин те ре су ра ци о нал ног ко ри шће ња вре
ме на у на ста ви, уче ни ци код ку ће цр та ју оквир и за гла вље фор ма та 
за све гра фич ке ра до ве.

По ред на ве де них гра фич ких ра до ва, пре по ру чу је се и из ра да 
до ма ћих за да та ка на кон об ра де од го ва ра ју ћих на став них те ма.

До ма ће ра до ве уче ни ци ра де у све сци. На став ник је ду жан да 
кон тро ли ше до ма ће ра до ве.

На став ник ра ди са уче ни ци ма фрон тал но, груп но и ин ди ви
ду ал но. При то ме да је упут ства оп штег и по себ ног зна ча ја за од
ре ђе ну на став ну је ди ни цу, од но сно те му. У то ку из ра де гра фич ких 
ра до ва на став ник са ве ти ма и упут стви ма уче ству је у про це су из
ра де, што му омо гу ћу је да про ве ри и оце ни до стиг ну ти ни во ве
шти на и зна ња уче ни ка. Гра фич ке ра до ве тре ба оце њи ва ти у при
су ству уче ни ка и ука за ти му на од го ва ра ју ће гре шке.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

МЕХАНИКА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та ме ха ни ка је сти ца ње но вих и про ду
бљи ва ње зна ња ме ха ни ке, као и фун да мен тал не тех нич ке на у ке, 
ра ди ту ма че ња по ја ва и ме ха нич ких за ко ни то сти у при ро ди и њи
хо ве при ме не у прак си и сва ко днев ном жи во ту и као под ло га за 
са вла да ва ње и раз у ме ва ње дру гих срод них ди сци пли на.

Задаци на ста ве пред ме та ме ха ни ка су:
– сти ца ње зна ња о ме то да ма и по ступ ци ма ре ша ва ња про бле

ма у тех ни ци;
– сти ца ње зна ња о ак си о ми ма ста ти ке, си сте ми ма си ла у рав

ни и усло ви ма рав но те же, те жи шту и ра ван ским и ре шет ка стим 
но са чи ма;

– сти ца ње зна ња о гра фич ком ре ша ва њу про бле ма ста ти ке;
– сти ца ње зна ња о вр ста ма и за ко ни то сти ма кре та ња ма те ри

јал не тач ке;
– сти ца ње зна ња о ки не ма ти ци кру тог те ла, тран сла тор ном 

кре та њу, обр та њу и ра ван ском кре та њу;
– сти ца ње зна ња о оп штим за ко ни ма ди на ми ке тач ке, де фи

ни ци ја ра да и сна ге;
– сти ца ње зна ња о ди на ми ци кру тог те ла;
– оспо со бља ва ње за при ме ну за ко на ки не ма ти ке и ди на ми ке 

у ре ша ва њу за да та ка и про бле ма ма шин ске прак се;
– раз ви ја њу ло гич ког ми шље ња и ра су ђи ва ња и си сте ма тич

но сти у ре ша ва њу тех нич ких про бле ма.

ПР ВИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
СТАТИКА

1. УВОД (1)

За да так, зна чај, по де ла и при ме на ме ха ни ке у прак си.

2. ОСНОВ НИ ПОЈ МО ВИ И АК СИ О МЕ СТА ТИ КЕ (3)

По јам и по де ла си ла, гра фич ко пред ста вља ње си ле. Ак си о ме 
ста ти ке. Ве зе, ре ак ци је ве за и ак си о ма о ве за ма.

3. СИ СТЕ МИ СУ ЧЕЉ НИХ СИ ЛА У РАВ НИ (8)

Гра фич ке ме то де сла га ња си ла, гра фич ки усло ви рав но те же 
си сте ма су че ље них си ла. Усло ви рав но те же три си ле. Гра фич ке 
ме то де раз ла га ња си ла на две ком по нен те. Про јек ци је си ле на ко
ор ди нат не осе, пра ви ло про јек ци је.

Ана ли тич ки на чин пред ста вља ња и сла га ња си ла. Ана ли тич ки 
усло ви рав но те же си сте ма су че ље них си ла. Мо мент си ле за тач ку.

Ва ри њо но ва те о ре ма о мо мен ту ре зул тан те.

4. СИ СТЕМ ПРО ИЗ ВОЉ НИХ СИ ЛА У РАВ НИ (20)

Сла га ње две па ра лел не си ле, раз ла га ње си ле на две па ра лел
не ком по нен те. Спрег и мо мент спре га. усло ви рав но те же спре го
ва. Сла га ње си ле и спре га. Ре дук ци ја си ле на да ту тач ку. Ре дук ци ја 
про из вољ ног ра ван ског си сте ма си ла на тач ку глав ни век тор и глав
ни мо мент. Од ре ђи ва ње ре зул тан те ра ван ског си сте ма си ла. Ана ли
тич ки усло ви рав но те же про из вољ ног ра ван ског си сте ма си ла.

Ве ри жни по ли гон. Гра фич ко од ре ђи ва ње ре зул тан те си сте ма ра
ван ских си ла. Гра фич ки усло ви рав но те же си сте ма ра ван ских си ла. 
Раз ла га ње си ле у две па ра лел не ком по нен те (и гра фич ких ме то да).

5. ЦЕН ТАР (сре ди ште) МА СА (8)

Сре ди ште си сте ма па ра лел них си ла, по јам те жи шта те ла. Од
ре ђи ва ње те жи шта хо мо ге ног те ла, хо мо ге не ра ван ске фи гу ре и 
хо мо ге не ли ни је. Те жи ште ду жи, лу ка, и сло же не ли ни је. Те жи ште 
па ра ле ло гра ма, тро у гла, кру жног исеч ка и сло же не рав не фи гу ре. 
Те жи ште при зме, ваљ ка, пи ра ми де, ку пе, лоп те, по лу лоп те и сло
же них те ла. Па посГул де но ве те о ре ме.

6. РА ВАН СКИ НО СА ЧИ (20)

Вр сте но са ча, вр сте оп те ре ће ња, ста тич ки од ре ђе ни ра ван
ски пу ни но са чи. Од ре ђи ва ње ре ак ци је ве за гра фич ки и ана ли тич
ки код пу них ра ван ских но са ча оп те ре ће них вер ти кал ним ко сим и 
екс цен трич ним кон цен три са ним си ла ма, кон ти ну ал ним рав но мер
ним оп те ре ће њем, спре го ви ма и ком би на ци јом ових оп те ре ће ња 
(илу стро ва ти ове слу ча је ве на при ме ри ма про сте гре де, гре де са 
пре пу сти ма и кон зо ле). Основ не ста тич ке ве ли чи не у по преч ним 
пре се ци ма пу них ра ван ских но са ча. Кон струк ци ја ста тич ких ди ја
гра ма гра фич ком и ана ли тич ком ме то дом за пу не ра ван ске но са че 
оп те ре ће не вер ти кал ним, ко сим и екс цен трич ним кон цен три са
ним си ла ма, кон ти ну ал ним рав но мер ним оп те ре ће њем спре го ви
ма и ком би на ци јом ових оп те ре ће ња (илу стро ва ти ове слу ча је ве на 
при ме ри ма про сте гре де са пре пу сти ма и кон зо ле).

7. РЕ ШЕТ КА СТИ НО СА ЧИ (8)

Кон стру и са ње ре шет ка стог но са ча. Од ре ђи ва ње си ла у шта
по ви ма ме то дом чво ро ва (Кре мо нин план си ла). Од ре ђи ва ње си ла 
у шта по ви ма ме то дом пре се ка (Пи те ро ва ме то да).

8. ТРЕ ЊЕ (4)

По јам и вр ста тре ња. Тре ње кли за ња. Ку ло но ви за ко ни. Тре ње 
на стр мој рав ни, тре ње на коч ни ци са па пу чом, тре ње ко тр ља ња.

ПИ СМЕ НИ ЗА ДА ЦИ

У то ку школ ске го ди не ура ди ти два дво ча сов на пи сме на за
дат ка са јед но ча сов ним ис прав ка ма.

ГРА ФИЧ КИ ЗА ДА ЦИ

У то ку школ ске го ди не ура ди ти два до ма ћа гра фич ка ра да на 
фор ма ту А4:

– пр ви гра фич ки рад – те жи ште сло же не гру пе;
– дру ги гра фич ки рад – кон струк ци ја ста тич ких ди ја гра ма код 

рав них но са ча.



ПРО БЛЕМ СКИ ЗА ДА ЦИ

По сле сва ке на став не обла сти ура ди ти од ре ђе ни број про
блем ских за да та ка.

ДРУ ГИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

КИНЕМАТИКА (36)

1. УВОД (2)

Основ ни пој мо ви и пред мет ки не ма ти ке. Си сте ми ре фе рен
ци је и од ре ђи ва ње по ло жа ја тач ке у рав ни и про сто ру.

2. КИ НЕ МА ТИ КА ТАЧ КЕ (10)

Пој мо ви кру тог те ла и ма те ри јал не тач ке. Ко нач не јед на чи не 
кре та ња тач ке. Пу та ња. ли ни ја пу та ње, за кон пу та, вр сте кре та ња 
тач ке. Јед но ли ко и јед но ли ко про мен љи во кре та ње тач ке. Кру жно 
кре та ње тач ке.

3. КИ НЕ МА ТИ КА КРУ ТОГ ТЕ ЛА (1)

Од ре ђи ва ње по ло жа ја кру тог те ла у про сто ру.

4. ТРАН СПОРТ НО КРЕ ТА ЊЕ КРУ ТОГ ТЕ ЛА (2)

Ко нач не јед на чи не кре та ња, ли ни је пу та ња, бр зи не и убр за ња 
тач ке те ла.

5. ОБР ТА ЊЕ КРУ ТОГ ТЕ ЛА ОКО НЕ ПО КРЕТ НЕ ОСЕ (7)

Ко нач не јед на чи не обр та ња, ли ни је пу та ња та ча ка те ла, уга о
на бр зи на и број обр та ја те ла, уга о но убр за ње те ла, бр зи не и убр за
ња та ча ка те ла. Обр та ње спрег ну тих кру тих те ла (ка и шни ка, фрик
ци о них точ ко ва, зуп ча ни ка) око не по крет них oca. Пре но сни од нос.

6. РА ВАН СКО КРЕ ТА ЊЕ КРУ ТОГ ТЕ ЛА (10)

Ко нач не јед на чи не кре та ња те ла. Ко нач не јед на чи не кре та ња, 
бр зи не и убр за ња та ча ка те ла.

7. КИ НЕ МА ТИ КА СЛО ЖЕ НОГ КРЕ ТА ЊА ТАЧ КЕ (4)

Ап со лут но, ре ла тив но и пре но сно кре та ње тач ке. Од ре ђи ва
ње бр зи не и убр за ња тач ке при сло же ном кре та њу.

ПИ СМЕ НИ ЗА ДА ЦИ

У то ку школ ске го ди не ура ди ти два дво ча сов на пи сме на за
дат ка са јед но ча сов ним ис прав ка ма.

ГРА ФИЧ КИ ЗА ДА ЦИ

У то ку школ ске го ди не уче ни ци тре ба да ура де че ти ри домаћa 
гра фич ка за дат ка.

ПРО БЛЕМ СКИ ЗА ДА ЦИ

По сле сва ке на став не обла сти ура ди ти од ре ђе ни број про
блем ских за да та ка.

ДИНАМИКА (36)

1. УВОД (2)

Основ ни пој мо ви и пред мет ди на ми ке. Њи хо ви за ко ни.

2. ДИ НА МИ КА МА ТЕ РИ ЈАЛ НЕ ТАЧ КЕ (6)

Пра во ли ниј ско кре та ње ма те ри јал не тач ке. Кри во ли ниј ско 
кре та ње ма те ри јал не тач ке. Хи тац.

3. ОП ШТИ ЗА КО НИ ДИ НА МИ КЕ ТАЧ КЕ (7)

За кон ко ли чи не кре та ња и за кон одр жа ња ко ли чи не кре та ња 
ма те ри јал не тач ке. За кон мо мен та ко ли чи не кре та ња ма те ри јал не 
тач ке. Рад. Сна га. За кон о про ме ни ки не тич ке енер ги је и за кон о 
одр жа њу ме ха нич ке енер ги је.

4. ВЕ ЗА НА ТАЧ КА (3)

Ве за. Кре та ње те шке тач ке по глат кој и хра па вој рав ни. Ма те
ма тич ко клат но.

5. ДИ НА МИ КА СЛО ЖЕ НОГ КРЕ ТА ЊА МА ТЕ РИ ЈАЛ НЕ  
ТАЧ КЕ (4)

Инер ци о ни и не и нер ци о ни си сте ми ре фе рен ци је. Инер ци о не 
си ле.

6. ГЕ О МЕ ТРИ ЈА МА СА (5)

Сре ди ште ма са. Хај генсШтај не ро ва те о ре ма. Ква драт ни ак
си јал ни мо мент инер ци је.

7. ДИ НА МИ КА КРУ ТОГ ТЕ ЛА (9)

Јед на чи не ди на ми ке кру тог те ла. Обр та ње кру тог те ла око не
по крет не осе. Ра ван ско кре та ње кру тог те ла.

ПИ СМЕ НИ ЗА ДА ЦИ

У то ку школ ске го ди не ура ди ти два дво ча сов на пи сме на за
дат ка са јед но ча сов ним Ис прав ка ма.

ГРА ФИЧ КИ ЗА ДА ЦИ

У то ку школ ске го ди не уче ни ци тре ба да ура де че ти ри домаћa 
гра фич ка за дат ка.

ПРО БЛЕМ СКИ ЗА ДА ЦИ

По сле сва ке на став не обла сти ура ди ти од ре ђе ни број про
блем ских за да та ка.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО) 

СТА ТИ КА

У увод ном де лу об ра ђу ју се пој мо ви ко је су уче ни ци сте кли 
у окви ру фи зи ке у основ ној шко ли, те је по треб но осла ња ти се на 
ова сте че на зна ња и гра ди во утвр ди ти и про ши ри ти.

У ре а ли за ци ји те ме ста ти ка тач ке уче ни ци тре ба пр во да 
прак тич но упо зна ју гра фич ко пред ста вља ње си ла и од ре ђи ва ње 
ре зул тан те си сте ма си ла. При ме ри из ове обла сти мо гу се иза бра ти 
из ма шин ске прак се.

За об ра ду ста ти ке кру тог те ла, по себ ну па жњу по све ти ти но
вим пој мо ви ма као што су ста тич ки мо мент си ле и спрег си ла. Ну
жно је уочи ти раз ли ку основ них ве ли чи на: си ле, мо мен та си ле и 
спре га си ле. Ре дук ци ја си ле у да ту тач ку, сла га ње си ле и спре га, 
сла га ње ви ше спре го ва ко ри сно је ра ди очи глед ни је пред ста ве, ре
ша ва ти пр во гра фич ким по ступ ком.

Рав ни и ре шет ка сти но са чи об ра ђу ју се кон цен трич ним и 
кон ти ну ал ним оп те ре ће њи ма.

По сту пак од ре ђи ва ња ко ор ди на та те жи шта вр ши ти гра фич ки 
и ана ли тич ки, али по себ ну па жњу по све ти ти ана ли тич ком по ступ
ку ко ји се ка сни је, због сво је тач но сти, ко ри сти у от пор но сти ма
те ри ја ла.

При из ла га њу и утвр ђи ва њу гра ди ва тре ба ин си сти ра ти на 
тер ми но ло шкој пре ци зно сти ко ја игра по себ ну уло гу. При об ра ди 
сва ког обра сца из вр ши ти ана ли зу фи зич ког зна че ња по је ди них ве
ли чи на ко је ула зе у обра зац.

КИ НЕ МА ТИ КА

У увод ном де лу тре ба на гла си ти зна чај од ре ђи ва ња по ло жа ја 
тач ке у рав ни и про сто ру јер је то осно ва за из у ча ва ње ки не ма ти ке 



и ди на ми ке. Свим уче ни ци ма мо ра ју би ти пот пу но ја сни пој мо ви 
кру тог те ла и ма те ри јал не тач ке, као и то што су ко нач не јед на чи не 
кре та ња тач ке, пу та ња, ли ни ја пу та ње, за кон пу та.

Ра ван ско кре та ње кру тог те ла уче ни ци тре ба по ступ но да 
упо зна ју и уве жба ју, а тек на са мом кра ју у це ли ни да уве жба ју 
не ко ли ко по год них при ме ра. С об зи ром на зна чај овог де ла ки не
ма ти ке по треб но је че шће про ве ра ва ти у ко јој ме ри су уче ни ци са
вла да ли ма те ри ју.

ДИ НА МИ КА

Осци ла тор но кре та ње, због сво је сло же но сти, тре ба об ра ди ти 
на нај јед но став ни јим при ме ри ма.

Те жи ште из ла га ња у ди на ми ци тре ба да бу де на са др жа ји
ма: рад, сна га, сте пен ко ри сног деј ства, ки не тич ка и по тен ци јал на 
енер ги ја, ко ли чи на кре та ња и сл. а за ко је тре ба ура ди ти ве ћи број 
при ме ра бу ду ћи да је њи хо ва при ме на у ма шин ству мно го стру ка. 
Ди на ми ку си сте ма об ја сни ти про стим при ме ри ма.

Мо мен ти инер ци је се ко ри сте код прак тич них про бле ма а ма
ње се ин си сти ра на њи хо вом из во ђе њу.

Уче ни ци ма да ва ти за до ма ће за дат ке при ме ре из тех нич ке 
прак се.

По зна то је да уче ни ци при ре ша ва њу за да та ка из ме ха ни ке 
на и ла зе на знат не те шко ће, ма да се за да ци те ме ље на не ко ли ко јед
но став них основ них за ко на и прин ци па. Због то га уче ни ка тре ба 
уво ди ти у ме то до ло ги ју ре ша ва ња за дат ка.

Обра ти ти па жњу на ко ре ла ци ју са струч ним пред ме ти ма, фи
зи ком и ма те ма ти ком.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та елек тро тех ни ке и елек тро ни ке је да 
уче ни ци упо зна ју кон струк ци ју, рад и уло гу елек тро тех нич ких и 
елек трон ских ма ши на. уре ђа ја и опре ме Ko ja се при ме њу ју у ма
шин ству, као и сред ства за на па ја њем елек трич ном енер ги јом.

Задаци на ста ве пред ме та елек тро тех ни ке и елек тро ни ке су:
– Упо зна ва ње основ них за ко на и прин ци па елек тро тех ни ке и 

елек тро ни ке на ко ји ма се за сни ва рад ма ши на и уре ђа ја;
– Упо зна ва ње кон струк ци је, на чи на ра да и рад них ка рак те ри

сти ка мо то ра, ге не ра то ра( тран сфор ма то ра, по стро је ња за пре нос 
енер ги је и уре ђа ја елек тро ни ке ко ји се при ме њу ју у ма шин ству;

– Оспо со бља ва ње за ма ње ин тер вен ци је при ра ду елек тро о
пре ме на ма ши на ма и уре ђа ји ма;

– Оспо со бља ва ње за ма ње ин тер вен ци је при ра ду ком пју тер
ски упра вља ним ма ши на ма.

ДРУ ГИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (1)

Раз вој елек тро тех ни ке. Зна чај елек тро тех ни ке у са вре ме ном 
све ту.

ЕЛЕК ТРО СТА ТИ КА (4)

На е лек три са ње тре њем и до ди ром. Елек тро ста тич ка ин дук ци
ја. Елек трич но по ље. Ли ни је по ља. По тен ци јал на раз ли ка и на пон.

Про вод ни ци и изо ла то ри у елек трич ном по љу. Рас по де ла оп
те ре ће ња. Ефе кат шиљ ка. При ме на. Елек трич на ка па ци тив ност и 
кон ден за то ри. Ка па ци тив ност кон ден за то ра са ди е лек три ци ма.

ЈЕД НО СМЕР НЕ СТРУ ЈЕ (7)

Елек трич на стру ја. Ја чи на и смер. Деј ства стру је. Пр ви Кир
хов за кон. Ме ре ње стру је. Омов за кон. Ме ре ње на по на. Елек трич
на про вод ност. От пор ни ци. Ве зи ва ње от пор ни ка. Ме ре ње от пор
но сти. Џу лов за кон. При ме на то плот ног деј ства. Елек трич ни рад 
и сна га. Ме ре ње елек трич не сна ге. Елек трич ни ге не ра тор и елек
тро мо тор на си ла: На пон ге не ра то ра у про стом ко лу. Пад на по на. 
Сло же но ко ло. Дру ги Кир хов за кон.

Про лаз елек трич не стру је кроз елек тро ли те. Елек тро ли за. 
Фа ра де је ви за ко ни елек тро ли зе. При ме на елек тро хе миј ског деј
ства. Елек тро хе миј ски ге не ра то ри. Аку му ла то ри.

Тер мо јон ска еми си ја. При ме на. Кон такт не по ја ве. Тер мо е лек
трич не по ја ве. Ме ре ње тем пе ра ту ре тер мо е ле мен том. Фо то е лек
трич не по ја ве. При ме на.

ЕЛЕК ТРО МАГ НЕ ТИ ЗАМ (5)

Елек тро маг нет на си ла и маг нет на ин дук ци ја. Маг нет но по
ље про вод ни ка са стру јом. Уза јам но деј ство два про вод ни ка са 
стру јом. Ам пе ров за кон. Маг нет ни флукс и маг нет но ко ло. По
де ла ма те ри је пре ма маг нет ним свој стви ма. При ме на. Елек тро
маг не ти и при ме на. Фа ра де јев за кон елек тро маг нет не ин дук ци је. 
Са мо ин дук ци ја и ме ђу соб на ин дук ци ја. Вр тло жне стру је. Елек
тро маг нет ни и елек тро ди на мич ки ин стру мен ти. Ме ре ње ста ња, 
на по на и сна ге.

НА ИЗ МЕ НИЧ НЕ СТРУ ЈЕ (8)

Основ ни пој мо ви и ве ли чи не. Тре нут не, мак си мал не и ефек
тив не вред но сти. Уче ста ност и фа зни став. От по ри у ко лу на из
ме нич не стру је. Тер мо ге на, ин дук тив на и ка па ци тив на от пор ност. 
Им пе дан са. Сна ге у ко лу на из ме нич не стру је. Тре нут на, ак тив на, 
ре ак тив на и при вид на сна га. Фак тор сна ге. На пон ска ре зо нан ца. 
Тро фа зне на из ме нич не стру је. Ве за на во ја ге не ра то ра у зве зду. 
Сна га тро фа зне на из ме нич не стру је.

ПРО ИЗ ВОД ЊА И ПРЕ НОС ЕЛЕК ТРИЧ НЕ ЕНЕР ГИ ЈЕ (3)

Про из вод ња елек трич не енер ги је. Елек тра не. Вр сте. Раз вод на 
по стро је ња. Елек трич не мре же ви со ког и ни ског на по на.

ЕЛЕК ТРИЧ НЕ МА ШИ НЕ (10)

При гу шни це. Прин цип ра да. При ме на. Тран сфор ма то ри. 
Прин цип ра да. Вр сте. При ме на. Асин хро ни мо то ри. Вр сте и при
ме на. Обрт но маг нет но по ље. Прин цип ра да асин хро ног мо то ра. 
Пу шта ње у рад. ре гу ла ци ја бр зи не и про ме на сме ра асин хро ног 
мо то ра. Син хро не ма ши не. Прин цип ра да. Ге не ра то ри и мо то ри 
јед но смер не стру је. Прин цип ра да и при ме на. Ко му та тор не ма ши
не. При ме на. Сер во мо то ри. Зах те ви и при ме на. ДС сер во мо то ри. 
Прин цип ра да. AC сер во мо то ри. Зах те ви и при ме на. Ко рач ни мо
то ри. Прин ци пи ра да.

ЕЛЕК ТРО МО ТОР НИ ПО ГО НИ (7)

Струк ту ре елек трич них по гон ских си сте ма. Рад ни ме ха ни зми 
и ма ши не. Вр сте по го на елек трич них ма ши на. Ме ха ни ка елсктро
мо тор них по го на. Да љин ско упра вља ње пре ки да чи ма за пу шта ње 
у рад мо то ра у оба сме ра. Да љин ски пре ки да чи зве зда тро у гао. Да
лан де ро ва спре га. Ауто мат ско упра вља ње елек тро мо тор ним по го
ном са при ме ном по врат не спре ге. За шти та од пре оп те ре ће ња.

Деј ство елек трич не стру је на чо ве ка и за шти та од уда ра стру
је. Сте пен ме ха нич ке за шти те елек трич них уре ђа ја.



ЕЛЕК ТРИЧ НИ АПА РА ТИ И ПО МОЋ НИ УРЕ ЂА ЈИ (4)

Пре ки да чи и ра ста вља чи. Прин цип ра да и при ме на. Оси гу ра чи. 
Вр сте. Ди мен зи о ни са ње, при ме на. Склоп ке. Прин цип ра да и при ме
на. Би ме тал ни ре ле ји. Прин цип ра да ди мен зи о ни са ње и при ме на.

Ме ха нич ке коч ни це са елек трич ним от пу шта њем. Вр сте, прин
цип ра да и при ме на. Та хо ге не ра то ри. Прин цип ра да и при ме на. Оп
тич ки и ин дук тив ни да ва чи по зи ци је. Вр сте, прин цип ра да, при ме на. 
Сим бо ли и чи та ње елек трич них ше ма. Крај њи пре ки да чи и сен зо ри.

ЕЛЕК ТРО НИ КА (23)

Кре та ње елек тро на кроз ва кум у елек трич ном и маг нет ном 
по љу. Ка тод на цев. По лу про вод ни ци. ПХ спој. Ди о де. Тран зи сто
ри. ФЕТ. Мос фет. Ти ри сто ри. Ин те гри са на ко ла. Вр сте. Прин цип 
ра да. Ис пра вља чи. Вр сте, при ме на. Ста би ли за то ри на по на. По ја чи
ва чи, при ме на. Елек трон ски ге не ра то ри, вр сте и при ме на. Основ на 
ло гич ка ко ла у ауто ма ти ци и ра чун ској тех ни ци. Ме мо ри је, вр сте и 
при ме на. Ми кро про це со ри и при ме на. Основ не смет ње и њи хо во 
от кла ња ње. Ин ду стриј ски ра чу на ри, вр сте, прин цип ра да, при ме
на. Ре гу ла то ри сер во по го на, прин цип ра да и при ме на.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Са др жај про гра ма пред ме та елек тро тех ни ке и елек тро ни ке 
уче ни ци тре ба да упо зна ју има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да се нај ве ћи 
број ма ши на и уре ђа ја у ма шин ству по кре ће елек трич ном енер ги
јом, ко ман ду је си сте мом елек трич ног упра вља ња. Због то га је по
треб но упо зна ти си сте ме на па ја ња по моћ них елек трон ских ин ста
ла ци ја, во до ва и тран сфор ма то ра као и ге не ра то ра.

При ре а ли за ци ји про гра ма тре ба има ти у ви ду да са др жа ји 
про гра ма фи зи ке об у хва та ју по ја ву за ко ни то сти елек тро тех ни ке, 
те је зна чај но да се у на ста ви елек тро тех ни ке ус по ста ви ко ре ла ци ја 
са са др жа ји ма фи зи ке.

У елек тро тех ни ци об ра ђу ју ћи кон ден за тор, на гла си ти ути цај 
ди е лек трич не сре ди не на ка па ци тив ност.

При про у ча ва њу јед но смер не стру је тре ба на гла си ти про ме ну 
сре ди не и уло гу елек трич ног пољa.

Уче ни ци тре ба да упо зна ју основ не мер не ин стру мен те и ме
то де ме ре ња. Ука за ти на ва жност тач ност ме ре ња. Прин ци пе ра да 
елек тро маг нет них и елек тро ди на мич ких ин стру ме на та об ра ди ти 
као при мер деј ства елек тро маг нет не си ле.

Ука за ти на ши ро ко по ље при ме не раз ли чи тих елек трич них 
ма ши на, ка ко у про це су про из вод ње та ко и на дру гим по љи ма 
људ ске де лат но сти, зна чај њи хо ве оп ти мал не екс пло а та ци је и ва
жност ме ре и сред ста ва за шти те.

Ис та ћи све ве ћу при ме ну елек трон ских скло по ва у ин ду стри
ји и ши ре и ва жност елек тро ни ке у ауто ма ти за ци ји про це са про
из вод ње.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

КОМПЈУТЕРСКА ГРАФИКА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на став ног пред ме та ком пју тер ска гра фи ка је гра фич
ко при ка зи ва ње мо де ла (тро ди мен зи о нал ног об ли ка) по мо ћу 

ра чу на ра, као и оспо со бља ва ње уче ни ка да ефи ка сно и ра ци о нал
но ко ри сте ра чу на ре на на чин ко ји не угро жа ва њи хо во фи зич ко и 
мен тал но здра вље.

Задаци на став ног пред ме та ком пју тер ске гра фи ке су:
– Оспо со бља ва ње уче ни ка за раз у ме ва ње и ко ри шће ње мо

гућ но сти пред ста вља ња ге о ме триј ских мо де ла по мо ћу ра чу на ра;
– Овла да ва ње прин ци пи ма ор га ни за ци је CAD софт ве ра и 

уве жба ва ње њи хо вог ко ри шће ња;
– При пре ма за да ље обра зо ва ње из обла сти мо де ли ра ња ма

шин ских де ло ва и скло по ва и ме то ди ке кон стру и са ња;
– При ме на зна ња из тех нич ког цр та ња и на црт не ге о ме три је 

на гра фич ким за да ци ма уз ко ри шће ње ра чу на ра.

ДРУ ГИ РАЗРЕД 
(0+3 ча са не дељ но, 108 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈ ПРОГРАМА

УВОД (7)

Упо зна ва ње са пред ме том.
Основ ни чи ни о ци гра фич ког при ка зи ва ња по мо ћу ра чу на ра: 

гра фич ки тер ми нал – мо ни тор (ка рак те ри сти ке, вр сте, ре зо лу ци ја., 
ду ал ни мо ни то ри), про це сор ска је ди ни ца, гра фич ка ме мо ри ја, уре
ђа ји за ко му ни ка ци ју ко ри сник ра чу нар (та ста ту ра, миш, гра фич ка 
та бла, штам па чи, пло те ри, тро ди мен зи о ни ске не ри итд.)

Основ ни еле мен ти ком пју тер ске гра фи ке: ком пју тер ски за пис 
ли ко ва: адре си ра ње та ча ка на екра ну, по пу ња ва ње гра фич ке ме мо
ри је, век тор ски и рас тер ски екра ни, ме ња ње са др жа ја ме мо ри је, 
гра фич ки мо де ли ли ко ва, ма те ма тич ки мо де ли ли ко ва, ко ри снич ки 
про грам (userin ter fa ce).

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА USER – IN TER FA CE (5)

По врат не спре ге ра чу нар – екран, та ста ту ра – ра чу нар, ко ри
сник та ста ту ра, екран – ко ри сник. Гра фич ки про зор, про зор ко ман
ди, про зор ин фор ма ци ја, кур сор, ме ни, мо до ви и под мо до ви.

ГРА ФИЧ КЕ ИН СТРУК ЦИ ЈЕ НА РЕД БЕ И ОПЕ РА ЦИ ЈЕ (8)

Гра фич ке опе ра ци је:
Тран сфор ма ци је (тран сла ци ја, ро та ци ја), ска ли ра ње, ре флек

си ја, ин вер зи ја ко ор ди нат ни си сте ми, сце на, гру пи са ње и бри са ње.
Гра фич ке ин струк ци је:
Зу ми ра ње, кли по ва ње, про зо ри, бо је ње, скри ве не ли ни је и 

по вр ши.
Гра фич ке на ред бе:
Ко манд ни је зик, еди тор ске на ред бе, пи са ње и стор ни ра ње 

про гра ма, син так са и про гра ми ра ње, из вр шне и кон трол не на ред бе.

CAD СОФТ ВЕР (5)

Ка рак те ри сти ке CAD па ке та, мо гућ но сти, ко ри снич ки ин тер
фејс, глав ни ме ни, па ле те ала та, на ви га ци ја, про зо ри, рад са фај ло
ви ма, при каз мо де ла, из бор обје ка та, по де ша ва ње си сте ма.

СКИ ЦИ РА ЊЕ (14)

Уло га ски це у про це су мо де ли ра ња (ор га ни за ци ја). Кре и ра ње 
ски ца.

Ко ман де за ски ци ра ње:
Ли ни ја (Stra ight), кру жни ца (Cir cle), пра во у га о ни ка (Rec tan

gle), за о бље ња (Fil let), сплај но ва (Spli ne). Бри са ње сег ме на та, пре
сли ка ва ње (Mir ror), оф сет ла на ца еле ме на та (Offset Chain), про јек
то ва ње иви ца и по вр ши на, текст у ски ци, кон струк ци о не ли ни је 
(Tog gle Con struc tion).

Oграничење у ски ца ма:
Ге о ме триј ска огра ни че ња, огра ни че ња ду жи не. Тач ке при вла

че ња. Рад не рав ни. Cli bo ard функ ци је.
Оста ле ко ман де за ски ци ра ње – опе ра ци је над објек ти ма:
Ви ше стру ко ко пи ра ње, тран сфор ма ци је у рав ни, тран сла ци ја 

објек та. Ски ци ра ње при ме ном стан дард них об ли ка.



МО ДЕ ЛИ РА ЊЕ (30)

Увод. Фор ми ра ње обје ка та. Тим ски об ли ци (Fe a tu re):
Из вла че ње (Ex tru de Pro fi le и Pro ject Pro fi le), тип ски об лик на

стао ро ти ра њем (Re vol ve Pro fi le), Swe ep Pro fi le, Loft Thro ugh Pro
fi le, за о бља ва ње иви ца (Ro und Ed ges), оба ра ње иви ца (Cham fe Ed
ges), Draft Fa ces, Shell So lids, In sert Ho les, Ска ли ра ње со ли да (Sca le 
So lids), Use Com po nent.

Мо ди фи ко ва ње со ли да. Ви ше стру ко ко пи ра ње (Pat tern, Mir
ror), Ре де фи ни са ње. Ма ни пу ла ци ја тип ским об ли ци ма, при вре ме
но укла ња ње, бри са ње, по ме ра ње fi nish ин ди ка то ра. Про ме на ре
до сле да об ли ка. Де фи ни са ње ко ри снич ких па ра ме та ра.

Про јек то ва ње скло по ва:
Увод оп ште по став ке, спа ја ње де ло ва, ма ни пу ла ци ја скло пом, 

про јек то ва ње у кон тек сту cклопа.
Ви зу е ли за ци ја мо де ла:
Кре и ра ње сли ка, до да ва ње ма те ри ја ла, па ра ме три сли ке.

Пр ви гра фич ки рад

ГЕ НЕ РИ СА ЊЕ ТЕХ НИЧ КИХ ЦР ТЕ ЖА (20)

Увод. Кре и ра ње цр те жа. До да ва ње по гле да. Про јек то ва ње. 
Пре се ци. Мо ди фи ко ва ње по гле да.

До да ва ње де та ља:
– Ко ти ра ње, осне ли ни је, оста ли по моћ ни еле мен ти, мо ди фи

ко ва ње по моћ них еле ме на та.
Опре ма цр те жа:
– Оквир и та бли ца (ра ди о нич ка и склоп на). Ге не ри са ње та

бли це, Мо ди фи ка ци ја та бли це.

Дру ги гра фич ки рад

ПРО ГРАМ СКИ ЈЕ ЗИ ЦИ (8)

Мо гућ но сти по др шке CAD па ке ту за про ра чун и гра фи ку. Ин
тер пре тер ски је зи ци, ар гу мен ти на ред би, из ме не про гра ма ван па
ке та. Ком пај лер ски је зи ци, гра фич ке про це ду ре (про зо ри, тек сто
ви, фон то ви).

ПРО ГРА МИ РА ЊЕ У CAD ПА КЕ ТУ (8)

Из ра да ма кроа. Упо тре ба од го ва ра ју ћег про грам ског је зи ка у 
CAD па ке ту. Учи та ва ње и по кре та ње про гра ма. Нај фрек фент ни ји 
ала ти.

КО РИ ШЋЕ ЊЕ ОЛЕ МЕ ХА НИ ЗМА (3)

По ве зи ва ње CAD фај ла са OLE кон теј нер ском апли ка ци јом, 
ис пра вља ње CAD фај ла из OLE кон теј нер ском апли ка ци је, и об
на вља ње ве зе из ме ђу CAD фај ла и OLE кон теј нер ске апли ка ци је.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊЕ ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

1. Што ком плек сни је оства ри ва ње ци ље ва и за да та ка на став
ног пред ме та;

2. При ла го ђа ва њу ни воа ком плек сно сти на став ног пред ме та 
ни воу зна ња из оста лих на став них обла сти;

3. Ко ре ла ци ја са оста лим на став ним са др жа ји ма (на чин на ко
ји су рас по ре ђе ни на став ни са др жа ји у то ку школ ске го ди не обез
бе ђу је па ра лел ност гра фич ких ра до ва са гра фич ким ра до ви ма из 
пред ме та От пор ност ма те ри ја ла и Ма шин ски еле мен ти, и тре ба 
ин си сти ра ти на ве зи тих гра фич ких ра до ва, уз ви ше стру ку упо тре
бу зна ња из пред ме та. Тех нич ко цр та ње са на црт ном ге о ме три јом);

4. Упо зна ва ње са нај но ви јим CAD па ке ти ма при че му тре ба 
во ди ти ра чу на о уз ра сту уче ни ка (по себ но тре ба обра ти ти па жњу 
на пред зна ње уче ни ка, оства ре но на ча со ви ма ин фор ма ти ке у прет
ход ној го ди ни, до по зна ва ња ра да у CAD про грам ским па ке ти ма).

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во ра 

(струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та ма шин ски еле мен ти је сти ца ње зна ња 
о вр ста ма, кон струк ци о ним и функ ци о нал ним ка рак те ри сти ка ма 
и при ме ни ма шин ских еле ме на та као са став них де ло ва ма шин ске 
функ ци о нал не це ли не – кон струк ци је и ма шин ског си сте ма.

Задаци на ста вног пред ме та ма шин ски еле мен ти су:
– схва та ње уло ге и зна ча ја оп штих ма шин ских де ло ва (еле ме

на та) ко ји су за јед нич ки ве ћи ни ма шин ских кон струк ци ја – уре ђа ја 
и ма шин ских си сте ма;

– оспо со бља ва ње за про ра чу на ва ње и ди мен зи о ни са ње ма
шин ских де ло ва уз прет ход но де фи ни са ње вр сте оп те ре ће ња и на
пон ских ста ња у ма шин ским де ло ви ма и си сте му у це ли ни;

– овла да ва ње из ра дом тех нич ке до ку мен та ци је и ње ном при
ме ном у прак си;

– упо зна ва ње стан дар да, сим бо ла, озна ка и оспо со бља ва ње за 
ко ри шће ње стан дард них и пре по ру че них вред но сти и ве ли чи на из 
та бли ца, гра фи ко на, ди ја гра ма и ЈУС стан дар да;

– схва та ње зна ча ја ква ли те та об ра де и то ле ран ци је у ма шин
ству са ста но ви шта функ ци о ни са ња кон струк ци је и еко но мич но
сти про из вод ње;

– раз ви ја ње сми сла за тач ност, пре ци зност и естет ски из глед, 
као и спо соб но сти за са мо стал но, план ско и ор га ни зо ва но при сту
па њу ра ду и про из вод њи.

ДРУ ГИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (2)

Оп шти по глед. Ве зе са срод ним ди сци пли на ма и на у ка ма. Де
фи ни ци ја, по де ла и кла си фи ка ци ја ма шин ских еле ме на та. По јам 
ма шин ског си сте ма. Стан дар ди за ци ја и ти пи за ци ја у ма шин ству.

ТО ЛЕ РАН ЦИ ЈЕ (8)

Циљ про пи си ва ња то ле ран ци ја. Основ ни пој мо ви и де фи ни
ци је. Вр сте на ле га ња и си сте ми на ле га ња. То ле ран ци је сло бод них 
ме ра. Сло же не то ле ран ци је. То ле ран ци је об ли ка по ло жа ја. Ути цај 
тем пе ра ту ре на на ле га ње.

ПО НА ША ЊЕ МА ШИН СКИХ ДЕ ЛО ВА ПОД ДЕЈ СТВОМ  
ОП ТЕ РЕ ЋЕ ЊА (8)

Оп шти пој мо ви и де фи ни ци је. Оп те ре ће ња ма шин ских де ло
ва. На пре за ња. Де фор ма ци је и на по ни. Кри тич ни и рад ни на по ни. 
Сте пен си гур но сти. До зво ље ни на пон. Кон цен тра ци ја на по на и 
ди на мич ка чвр сто ћа ма шин ских де ло ва.

НЕ РАЗ ДВО ЈИ ВИ СПО ЈЕ ВИ (8)

По јам, вр сте при ме на и но си вост, за ко ва них спо је ва, за ва ре
них спо је ва, ле мље них спо је ва и ле пље них спо је ва.

РАЗ ДВО ЈИ ВИ СПО ЈЕ ВИ (21)

Вр сте, по де ла и при ме на раз дво ји вих спо је ва. На вој ни спо
је ви: вр сте, по де ла и при ме на. За вој ни ца и на вој. Вр сте на во ја и 



обе ле жа ва ње. Ма те ри јал за виј ке и на врт ке. Не по крет ни на вој ни 
спо је ви и њи хо во оства ри ва ње. Оси гу ра ње про тив од вр та ња. Оп
те ре ће ња код не по крет них на вој них спо је ва и рас по де ла оп те ре ће
ња у на вој ном спо ју. Про ра чун не по крет них на вој них спо је ва. По
крет ни на вој ни спо је ви: оп те ре ће ње, са мо ко че ње, сте пен ко ри сног 
деј ства и про ра чун. Спо је ви по мо ћу кли но ва, чи ви ја и жлеб них 
спо је ва: вр сте, по де ла, при ме на и про ра чун. Сте зни спо је ви: вр сте, 
по де ла, при ме на и про ра чун.

ОПРУ ГЕ (8)

Оп шти пој мо ви и по де ла. Основ не ка рак те ри сти ке, ма те ри ја
ла, кон струк тив ни об ли ци и про ра чун опру га: пра вих, спи рал них, 
пр сте на стих, пло ча стих, ли сна тих, за вој них при ти сних и за вој них 
за те зних и гу ме них.

ВЕ ЖБЕ (17)

Уно ше ње то ле ран ци ја ду жин ских ме ра, об ли ка и по ло жа ја на 
цр теж. Про ра чун и цр та ње: за ва ре них спо је ва, раз дво ји вих и не
раз дво ји вих на вој них спо је ва, опру га, жлеб них спо је ва и сте зних 
спо је ва. Про ра чун спро ве сти на осно ву ал го ри там ских блок ше ма 
и про гра ма на пи са них на јед ном од ма шин ских је зи ка. За ра ди о
нич ке и склоп не цр те же ко ри сти ти зна ње из ком пју тер ске гра фи ке.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Са др жа ји овог пред ме та за сни ва ју се на те о риј ским по став ка ма 
струч них пред ме та (тех нич ко цр та ње са на црт ном ге о ме три јом, ма
шин ски ма те ри ја ли, ста ти ке. а на ро чи то от пор ност ма те ри ја ла). Пред
зна ње уче ни ка је нео п ход но али је и на став ник у оба ве зи да утвр ди са 
уче ни ци ма све оно што је бит но из са др жа ја на ве де них пред ме та за 
из у ча ва ње по је ди них те мат ских це ли на ма шин ских еле ме на та.

Са др жа ји овог пред ме та тре ба зна чај но да про ши ре тех нич ка 
зна ња уче ни ка ко ји су им нео п ход на за укљу чи ва ње у про цес ра
да и про из вод ње као и за пра ће ње на ста ве из струч них пред ме та. 
Због то га је по треб но на ста ву овог пред ме та ре а ли зо ва ти у ка би
не ту или спе ци ја ли зо ва ној учи о ни ци опре мље ној од го ва ра ју ћим 
на став ним сред стви ма, узор ци ма свих ма шин ских еле ме на та и њи
хо вим мо де ли ма, ма шин ским скло по ви ма у пре се ци ма у ко ји ма се 
ви де угра ђе ни ма шин ски де ло ви. Је ди но у та квим усло ви ма мо гу ће 
је ефи ка сно оства ри ти на ста ву овог пред ме та, ко ја зах те ва ра зно вр
сне ме то де на став ног ра да уз ко ри шће ње гра фо фо ли ја и ди ја фил ма.

Про грам се мо ра оства ри ти на та квом ни воу да уче ни ци, по
ред успе шног „чи та ња” и из ра де цр те жа, по зна ва ња то ле ран ци ја, 
ква ли те та об ра де, ге о ме триј ских ве ли чи на еле ме на та и на пон ских 
ста ња усло вље них оп те ре ће њи ма оби ма и об ли ка де ло ва, овла да ју 
про ра чу ном и ди мен зи о ни са њем еле ме на та.

Ве жба њу у на ста ви тре ба по све ти ти по себ ну па жњу и усме
ри ти је ка при пре ми уче ни ка за из ра ду са мо стал них ра до ва и ве
жби. Кон крет но, по сле сва ке те мат ске це ли не из ко је је пред ви ђе на 
са мо стал на ве жба тре ба ве жба њем у на ста ви ком плет но ура ди ти 
ре пре зен та тив ни при мер и на кон то га из да ти по дат ке за са мо ста
лан рад уче ни ка. Оце на ра да мо же се да ти и у слу ча је ви ма кад ве
жба ни је до кра ја за вр ше на. У ова квим слу ча је ви ма уче ни ци тре ба 
код ку ће да за вр ше ве жбу и да је пре да ју на став ни ку у то ку из ра де 
на ред не ве жбе.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду 
са Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и 

охра бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за
да та ка пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу 
ар гу мен та ци ју.

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та тех но ло ги ја об ра де је сти ца ње зна ња о 
прин ци пи ма и за ко ни то сти ма об ли ко ва ња про из во да, о си сте ми ма, 
про це си ма и по ступ ци ма об ра де и еко но мич но сти из ра де про из во да.

Задаци на ста ве пред ме та тех но ло ги ја об ра де су:
– оспо со бља ва ње уче ни ка за уоча ва ње и схва та ње функ ци о

нал не ме ђу за ви сно сти еле ме на та, скло по ва и ме ха ни за ма на ма ши
на ма за об ра ду ма те ри ја ла;

– оспо со бља ва ње уче ни ка за пра ви лан из бор ма ши на, ала та, 
ре жи ма и ме то да ра да;

– оспо со бља ва ње уче ни ка за при ме ну те о риј ских зна ња у 
прак тич ном ра ду на раз ли чи тим вр ста ма об ра де ма те ри ја ла и за 
бо ље раз у ме ва ње кон крет ног рад ног про це са;

– сти ца ње зна ња о осно ва ма по сту па ка из ра де од ли ва ка, от
ко ва ка, от пре са ка и дру гих вр ста при пре ма ка и упо зна ва ње тех но
ло шке опре ме (по стро је ња, ма ши не, алат) ко ја се ко ри сти у тим 
по ступ ци ма;

– сти ца ње зна ња о осно ва ма по ступ ка об ра де ре за њем, кон
струк ци ја ма и екс пло а та циј ским ка рак те ри сти ка ма ма ши на и ала
та за об ра ду на по је ди ним вр ста ма ма ши на.

ДРУ ГИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (1)

Зна чај и за да так тех но ло ги је об ра де у ин ду стриј ској про из
вод њи. По јам си сте ма и про из вод ног про це са. Тех но ло шки и об
рад ни си стем. Кла си фи ка ци ја по сту па ка об ли ко ва ња и об ра де.

УВОД У ТЕ О РИ ЈУ ОБ РА ДЕ РЕ ЗА ЊЕМ (13)

Еле мен ти об рад ног си сте ма. Де ло ви об рад ног си сте ма. Об
рад ни про цес и струк ту ра. Ки не ма ти ка ре за ња. Кре та ња обрат ка и 
ала та при об ра ди ре за њем. Ме то де фор ми ра ња по вр ши на. Бр зи на 
глав ног и по моћ ног кре та ња. Струк ту ра вре ме на об ра де.

Пре но сни ци за глав но и по моћ но кре та ње. Вр сте пре но сни ка.
Про цес ре за ња и по ја ве. Основ ни прин ци пи ре за ња. Вр сте 

ре за ња. Про цес ства ра ња стру го ти не. На сла ге на се чи ву ала та. Си
ле и сна га ре за ња. То плот не по ја ве, рас по де ла и од во ђе ње то пло те. 
Сред ства за хла ђе ње и под ма зи ва ње. Ха ба ње и по сто ја ност ре зних 
ала та. По ка за те љи ха ба ња и по сто ја но сти.

При прем ци и из рад ци. Bpcтe при пре ма ка. До да ци за об ра ду. 
Тач ност об ра де и по ка за те љи тач но сти. Гре шке об ра де.

Ка рак те ри сти ке ре зних ала та. По де ла ре зних ала та. Основ
ни еле мен ти ре зних ала та. Ко ор ди на те рав ни и ге о ме три ја ре зних 
ала та (стру гар ски нож, бур ги ја, гло да ло). Ма те ри јал за ре зне ала те; 
свој ства и вр сте ма те ри ја ла.

Ути цај ге о ме три је ала та на про цес об ра де ре за њем.

ОБ РА ДА СТРУ ГА ЊЕМ (8)

Ка рак те ри сти ке об ра де стру га њем. Опе ра ци је и за хва ти при 
об ра ди стру га њем. Алат и при бо ри за об ра ду стру га њем. Стру
гар ски но же ви: вр сте и при ме на. При бо ри за сте за ње и осла ња ње. 
Еле мен ти ре жи ма об ра де при стру га њу: бр зи на ре за ња, по мак и 
ду би на ре за ња.

По де ла стру го ва. Уни вер зал ни струг: са став ни де ло ви и кре
та ње. Че о ни. вер ти кал ни, оквир ни, ре вол вер ски и ауто мат ски стру
го ви (опис де ло ва, кре та ње и на ме на). Ка рак те ри сти ке стру го ва: 
ге о ме триј ске и рад не (ме ре и ки не мат ске ве ли чи не – сна га, по мак, 
број обр та ја и др.).



ОБ РА ДА РЕН ДИ СА ЊЕМ И ПРО ВЛА ЧЕ ЊЕМ (3)

Ка рак те ри сти ке об ра де рен ди са ња. Опе ра ци је при об ра ди 
рен ди са њем. Но же ви за рен ди са ње: угло ви, се чи ва и вр сте пре
ма ЈУСу. Еле мен ти ре жи ма об ра де рен ди са њем. Бр зи на ре за ња и 
број ду плих хо до ва. По мак и ду би на ре за ња при рен ди са њу.

По де ла и вр сте рен ди са њем. Крат ко ход на рен ди саљ ка са ку
ли сним ме ха ни змом: глав ни де ло ви, кре та ње и при ме на. Вр сте и 
са став ни де ло ви ку ли сног ме ха ни зма за крат ко ход ну рен ди саљ ку. 
Ду го ход на рен ди саљ ка: глав ни де ло ви и вр сте кре та ња.

Ка рак те ри сти ке об ра де про вла че њем. Ала ти и ма ши не за об
ра ду про вла че њем (хо ри зон тал на и вер ти кал на про вла ка чи ца).

Ка рак те ри сти ке ма ши на за рен ди са ње и про вла че ње.

ОБ РА ДА БУ ШЕ ЊЕМ (5)

Ка рак те ри сти ке об ра де бу ше њем. Опе ра ци је и за хва ти. Ала
ти и при бо ри за об ра ду ру па и отво ра (упу шта чи, бур ги је, про ши
ри ва чи, раз вр та чи, уре зни це и др.). Спи рал на бур ги ја: еле мен ти 
бур ги је, основ ни угло ви. Бур ги је за за бу ши ва ње. Бур ги је за ду бо ко 
бу ше ње. Упу шта чи: ци лин дрич ни, ко ну сни и ком би но ва ни. Раз вр
та чи: руч ни и ма шин ски раз вр та чи (ци лин дрич ни и ко ну сни, стал
ни и по де си ви). Еле мен ти ре жи ма об ра де при бу ше њу: бр зи на ре
за ња, по мак и ду би на ре за ња.

По де ла бу ши ли ца: сто на и стуб на, ра ди јал на ко ор ди нат на, хо
ри зон тал на и ви ше вре те на бу ши ли ца. Еле мен ти, кре та ња и на ме
на. Ка рак те ри сти ке ма ши на за бу ше ње.

ОБ РА ДА ГЛО ДА ЊЕМ (7)

Ка рак те ри сти ке об ра де гло да њем. Вр сте гло да ла пре ма на чи
ну из ра де зу ба, об ли ку и на ме ни. Угло ви, се чи ва и по вр ши не гло
да ла. Вр сте об ра де гло да њем и ка рак те ри сти ке обим ног и че о ног 
гло да ња. Алат и при бор за сте за ње за об ра ду гло да њем.

Еле мен ти ре жи ма об ра де при гло да њу: бр зи на ре за ња, по мак 
no зу бу, по мак no обр та ју гло да ла и бр зи на по моћ ног кре та ња, ду
би на ре за ња при гло да њу.

По де ла и вр сте гло да ли ца. Уни вер зал на гло да ли ца: са став ни 
де ло ви и кре та ња, при бор за уни вер зал не гло да ли це; уни вер зал на 
по де о на гла ва (ди рект но, ин ди рект но и ди фе рен ци јал но де ље ње на 
по де о ној гла ви). Алат на гло да ли ца и до дат ни уре ђа ји и при бо ри 
за алат ну гло да ли цу. Хо ри зон тал на и вер ти кал на гло да ли ца, пор
тал не гло да ли це и ко пир не гло да ли це (глав ни де ло ви, кре та ње и 
при ме на).

ОБ РА ДА БРУ ШЕ ЊЕМ И ГЛА ЧА ЊЕМ (7)

Ка рак те ри сти ке об ра де бру ше њем. Опе ра ци је и за хва ти при 
бру ше њу. Ала ти и при бо ри за бру ше ње. Ка рак те ри сти ке ала та за 
бру ше ње: ма те ри јал. ве ли чи на бру сног зр на. Ве зив ни ма те ри јал. 
твр до ћа, струк ту ра и об ли ци то ци ла. Озна ке и ка рак те ри сти ке то
ци ла. Из бор то ци ла за ви сно од ма те ри ја ла обрат ка и вр сте опе ра
ци је бру ше њем. Еле мен ти ре жи ма об ра де при бру ше њу: бр зи на ре
за ња, бр зи на по моћ ног кре та ња и ду би на ре за ња. Вр сте бру ше ња.

По де ла бру си ли ца: бру си ли це за рав но бру ше ње, уни вер зал
на бру си ли ца за кру жно бру ше ње, бру си ли ца за оштре ње ала та. 
бру си ли ца за про фил но бру ше ње и др. (Ка рак те ри сти ке кре та ња 
и при ме на).

Ка рак те ри сти ке об ра де гла ча њем. Ала ти за гла ча ње (хо но ва
ње и ле по ва ње). Ма ши не за гла ча ње (хо но ва ње и ле по ва ње), глав
ни де ло ви, кре та ње и при ме на.

ПО СТУП ЦИ ИЗ РА ДЕ НА ВО ЈА И ЗУП ЧА НИ КА (4)

Из ра да на во ја на стру гу (јед но про фил ним и ви ше про фил ним 
но жем, на ре зни цом и др.). Из ра да на во ја на бу ши ли ци, гло да ли ци 
и об ра да на во ја на бру си ли ци (при бор и ала ти).

Из ра да ци лин дрич них зуп ча ни ка гло да њем (вре те на стим и 
пло ча стим гло да лом). Из ра да ци лин дрич них и дру гих зуп ча ни ка 
пу жним гло да лом (гло да ли ца ти па „Фа у тер”). При бор и ала ти.

По ступ ци из ра де зуп ча ни ка рен ди са њем, про вла че њем, бру
ше њем, љу ште њем. Ала ти и при бор.

ТЕР МИЧ КА ОБ РА ДА (5)

Зна чај и циљ тер мич ке об ра де.
Струк тур не про ме не при тер мич кој об ра ди. Вр сте и по ступ ци 

тер мич ке об ра де. Жа ре ње – вр сте и по сту пак. Ка ље ње – вр сте и 
на чин из во ђе ња. По јам и ис пи ти ва ње про ка љи во сти. От пу шта ње, 
по бољ ша ва ње и ста ре ње.

Тер мич ка об ра да ли ве ног гво жђа. Тер мич ка об ра да ле гу ре 
алу ми ни ју ма, маг не зи ју ма и ба кра. Свој ства ма те ри ја ла до би је на 
по сле по је ди них вр ста тер мич ке об ра де.

Тер мо хе миј ска об ра да: це мен та ци ја, ни ти ра ње, ци ја ни за ци ја, 
хро ми ра ње, си ли ци ра ње, али ти ра ње и бо ри ра ње.

За шти та на ра ду при тер мич кој об ра ди.

ЛИ ВЕ ЊЕ (5)

Основ ни пој мо ви о об ли ко ва њу про из во да ли ве њем и по ступ
ци ли ве ња. Свој ства ма те ри ја ла за ли ве ње.

Ли ве ње у пе шча ним ка лу пи ма. Ма шин ска из ра да ка лу па (на
чин са би ја ња пе ска и одва ја ња мо де ла од ка лу па). Руч на и ма шин
ска из ра да је згра. Гра ви та ци о но ли ве ње.

Ли ве ње у ме тал ним ка лу пи ма (основ не ка рак те ри сти ке про
це са и ка лу па). Цен три фу гал но ли ве ње. Не пре кид но ли ве ње. Ли
ве ње у ва ку у му.

Пре ци зно ли ве ње по мо ћу то пи вих мо де ла. Ли ве ње у шкољ ка
стим ка лу пи ма.

По ја ве при очвр шћа ва њу од ли ва ка (при ти сци ли ва на ка луп, 
ску пља ње ли ва, на пре за ње од ли ва ка, уса хли не и га со ви у од лив ку, 
се гре га ци је и укључ ци).

За вр шни ра до ви: ис тре са ње, кон тро ла и чи шће ње од ли ва ка.
Тех но ло шке и кон струк тив не ка рак те ри сти ке од ли ва ка.

ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ ДЕ ФОР МИ СА ЊЕМ (5)

По јам и вр сте де фор ма ци ја и на по на. Под руч је пла стич них 
де фор ма ци ја. По ступ ци за гре ва ња ма те ри ја ла за об ра ду де фор ма
ци јом. Пе ћи за за гре ва ње.

Об ра да са би ја њем. Основ ни пој мо ви о ко ва њу и пре со ва њу.
По ступ ци ко ва њем.
Тех но ло шке и кон струк тив не ка рак те ри сти ке од ко ва ка. Об ра

да ис ти ски ва њем. Об ра да ва ља њем. Об ра да ву че њем. Осно ве ка
рак те ри сти ке про це са об ра де ву че њем.

За шти та на ра ду при об ли ко ва њу де фор ма ци јом.

ОБ РА ДА СПА ЈА ЊЕМ (5)

По ступ ци спа ја ња де ло ва и кон струк ци ја. Спа ја ње ле мље
њем.

Спа ја ње за ва ри ва њем. По јам, ка рак те ри сти ке и вр сте за ва ри
ва ња.

Га сно за ва ри ва ње. Га сно се че ње (руч ним и ауто мат ским во ђе
њем го ри о ни ка).

Елек тро луч но се че ње. Елек тро луч но и га сно на ва ри ва ње. 
Елек тро от пор но за ва ри ва ње.

Спа ја ње ме та ла ле пље њем (сред ства и по сту пак ле пље ња). 
За шти та на ра ду при за ва ри ва њу.

ЗА ШТИ ТА МА ТЕ РИ ЈА ЛА (2)

Зна чај за шти те и узро ци про па да ња ма те ри ја ла (ко ро зи ја, 
тру ље ње, рас па да ње). Узро ци ко ро зи је. При пре ма за за шти ту. По
ступ ци за шти те (не ме тал не за штит не пре вла ке: уља и ма сти, бо је, 
лак, емајл, хе миј ске за штит не пре вла ке; по та па ње у рас то пе, гал
ван ско на но ше ње, ме та ли за ци ја и др.; за шти та пре вла ка ма од пла
стич них ма са).

НЕ КОН ВЕН ЦИ О НАЛНИ ПО СТУП ЦИ ОБ РА ДЕ (2)

По де ла и при ме на не кон вен ци јал них по сту па ка об ра де. По
сту пак об ра де елек тро е ро зи јом, ул тра зву ком, елек трон ским мла
зом и ла се ром.



НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Про грам об у хва та нај зна чај ни је вр сте и по ступ ке об ра де ме
та ла (руч не и ма шин ске).

Као струч ни пред мет, за у зи ма зна чај но ме сто у фор ми ра њу 
струк ту ре ши рих зна ња и пој мо ва у обла сти на ко јој се за сни ва ме
та ло пре ра ђи вач ка ин ду стри ја и ма ши но град ња.

Основ не пој мо ве из обла сти об ра де ма те ри ја ла уче ни ци су 
сте кли у пр вом раз ре ду, у окви ру прак тич не на ста ве, па на став ник 
мо ра да их по ве же и да се осло ни на ра ни је сте че на зна ња. Због 
то га на став ник мо ра да по зна је про грам прак тич не на ста ве и у из
ла га њу да ко ри сти при ме ре из прак се уче ни ка, ко ји су им бли ски 
и већ по зна ти.

Зна ња сте че на у пр вом раз ре ду из оста лих пред ме та: ме ха
ни ке. фи зи ке, тех но ло ги је ма те ри ја ла и тех нич ког цр та ња пред ста
вља ју бит ну осно ву за усва ја ње ових но вих са др жа ја, што тре ба 
у на ста ви ко ри сти ти. У дру гом раз ре ду, па ра лел но са са др жа ји ма 
овог пред ме та, оства ру је се на ста ва и струч них пред ме та ко ји има
ју са њи ма до дир них та ча ка. Због то га је ве о ма зна чај но ме ђу соб
но ускла ђи ва ње на ста ве, при че му по себ ну па жњу тре ба обра ти
ти на на ста ву из пред ме та тех но ло шки по ступ ци са кон тро лом и 
прак тич на на ста ва, чи ји су са др жа ји спе ци фич ни и уско по ве за ни. 
Има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да се по је ди ни сег мен ти ових пред ме та 
де ли мич но по ду да ра ју на став ник мо ра да про на ђе по треб ну ме ру 
ускла ђе но сти и до пу ња ва ња ових са др жа ја, ка ко не би до шло до 
њи хо вог ду пли ра ња и пре кла па ња. На чин ра да тре ба та ко ускла ди
ти да се од го ва ра ју ћа ма те ри ја об ра ди нај пре у овом пред ме ту (те
о риј ски при ступ ко ри сте ћи ски це, ше ме, слај до ве, мо де ле, ма ши не 
и ала те...) а по том да се то прак тич но об ра ди и ура ди у пред ме ту 
прак тич на на ста ва на ме сту где се она из во ди. Сте че на зна ња и ве
шти не по том при ме ни ти и ускла ди ти са пред ме том тех но ло шки 
по ступ ци са кон тро лом.

ТЕХНОЛОШКИ ПОСТУПЦИ СА КОНТРОЛОМ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та тех но ло шки по ступ ци са кон тро лом је 
упо зна ва ње про јек то ва ња тех но ло шких по сту па ка об ра де ма шин
ских де ло ва ма ње и сред ње сло же но сти као и ме ре ња и кон тро ле.

Задаци на ста ве пред ме та тех но ло шки по ступ ци са кон тро
лом су:

– оспо со бља ва ње за ак тив но пра ће ње тех но ло шких по сту па
ка и за ре ша ва ње тех но ло шких про бле ма;

– упо зна ва ње зна ча ја тех но ло шке мер не и кон трол не функ ци
је у про из вод њи;

– упо зна ва ње раз ли чи тих вр ста мер них и кон трол них сред
ста ва;

– упо зна ва ње основ них об ли ка ор га ни за ци је кон тро ле ква ли
те та.

ДРУ ГИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

ОСНОВ НИ ПОЈ МО ВИ И ДЕ ФИ НИ ЦИ ЈЕ (2)

Про це си у ме та ло пре ра ђи вач кој ин ду стри ји: про из вод ни, 
тех но ло шки и об рад ни про цес. Струк ту ра об рад ног про це са: опе
ра ци ја, за хват, про лаз. Вр сте и ка рак те ри сти ке про из вод ње (ти пи
за ци ја).

ПРИ ПРЕМ ЦИ (2)

Кри те ри ју ми ко ји ути чу на из бор вр сте при пре ма ка. Прет ход
на об ра да при пре ма ка.

До да ци за об ра ду: основ не де фи ни ци је, ве ли чи на до дат ка и 
ути цај ни фак то ри.

БА ЗЕ И БА ЗИ РА ЊЕ (2)

Вр сте ба за и на чи ни ба зи ра ња. При ме ри ба зи ра ња гра ни че
њем (пра ви ло 6 та ча ка). Прин ци пи за из бор ба за и гре шке ба зи ра
ња. Озна ча ва ње та ча ка ба зи ра ња и сте за ња де ло ва у тех но ло шкој 
до ку мен та ци ји.

ТАЧ НОСТ ОБ РА ДЕ (3)

До зво ље на од сту па ња у про це су об ра де ра ди обез бе ђе ња: ис
прав не функ ци је про из во да, за мен љи во сти де ло ва, ла ке и јед но
став не мон та же. До зво ље на од сту па ња ди мен зи ја. До зво ље на од
сту па ња ге о ме триј ског об ли ка. До зво ље на од сту па ња па ра ме та ра 
по вр ши на и до зво ље на од сту па ња ква ли те та по вр ши не.

МЕ РИ ЛА И МЕР НИ ИН СТРУ МЕН ТИ ЗА МЕ РЕ ЊЕ  
И КОН ТРО ЛУ ДУ ЖИ НА, УГЛО ВА И НА ГИ БА (20)

Гре шке у узро ци по ја ве гре ша ка при ме ре њу. По де ла гре ша
ка и ана ли за њи хо вих узроч ни ка. По де ла ме ри ла, по мич на ме ри ла 
и ша бло ни. Ме ри ла за ме ре ње и кон тро лу ду жи на: ми кро ме три за 
спољ но и уну тра шње ме ре ње, гра нич на ме ри ла за осо ви не и ру пе 
(ра чве и че по ви), гра нич на ме ри ла за на вој и ко нус, план па ра лел на 
гра нич на ме ри ла и ком па ра то ри (ме ха нич ки, оп тич ки и елек трич
ни). Ме ри ла за ме ре ње и кон тро лу угло ва: уни вер зал ни ме ха нич ки 
и оп тич ки угло ме ри, гра нич на ме ри ла за угло ве, три го но ме триј ска 
ме ри ла и ли бе ле. Чу ва ње и одр жа ва ње мер них и кон трол них ала та. 
Ме ре ње и кон тро ла од сту па ња од ге о ме триј ског об ли ка, ме ре ње и 
кон тро ла на во ја, зуп ча ни ка, ме ре ње хра па во сти.

ОП ШТИ ПРИН ЦИ ПИ ЗА РАЗ РА ДУ ТЕХ НО ЛО ШКИХ  
ПО СТУ ПА КА (15)

По ла зни по да ци. Ре до след раз ра де: пре ма кон струк циј ској, 
тех но ло шкој и екс пло а та циј ској ин фор ма ци ји. Ана ли за ра ди о нич
ког цр те жа (оп шти пре глед цр те жа, пре глед про пи сног ма те ри ја
ла, пре глед ко та, пре глед до зво ље них од сту па ња и зна ко ва об ра де, 
пре глед с об зи ром на мо гућ ност уград ње) и тех но ло гич ност кон
струк ци је. Из бор и кон стру и са ње при пре ма ка. Из бор ме то де и вр
сте об ра де и ре до сле да. Утвр ђи ва ње бро ја и ре до сле да опе ра ци ја 
(кон цен тра ци ја и раш чла ња ва ње опе ра ци ја), на чин ба зи ра ња, сте
за ња и из бор ма ши не. По де ла опе ра ци ја на за хва те и утвр ђи ва ње 
тех но ло шких ме ра и то ле ран ци ја. Из бор сте зних при бо ра (с об зи
ром на за да так еле ме на та за сте за ње и зах те ве ко је еле мен ти за сте
за ње мо ра ју да ис пу не), из бор ре зних ала та и мер них ин стру ме на
та. Из бор еле ме на та ре жи ма ре за ња. Од ре ђи ва ње вре ме на из ра де. 
Од ре ђи ва ње тро шко ва об ра де и из бор нај по вољ ни је ва ри јан те об
ра де (тех но е ко ном ска ана ли за). Из ра да тех но ло шке до ку мен та ци
је. При пре ма по да та ка за кон стру и са ње сте зних при бо ра. Пра ће ње 
и уса вр ша ва ње тех но ло шких по сту па ка. Тех но ло шка до ку мен та
ци ја (но са чи ин фор ма ци ја). Тех но ло шка до ку мен та ци ја: тех но ло
шка кар та (опе ра ци о ни лист) и ин струк ци о ни лист.

РАЗ РА ДА КА РАК ТЕ РИ СТИЧ НИХ ИН ДИ ВИ ДУ АЛ НИХ  
ПО СТУ ПА КА (19)

Об ра да вра ти ла. Кон струк тив ни об ли ци, тех но ло гич ност и 
тач ност, при прем ци, ре до след об ра де, на чи на ба зи ра ња и сте за ња, 
ма ши не, ала ти и при бо ри. Об ра да на ре вол вер стру гу шип ка стог 
ма те ри ја ла. Тех но ло гич ност и тач ност, при прем ци, ре до след об ра
де, на чи ни ба зи ра ња и сте за ња, ма ши не и ала ти. Раз ра да тех но ло
шких по сту па ка.

ПРО ЈЕК ТО ВА ЊЕ ТЕХ НО ЛО ШКИХ ПРО ЦЕ СА МОН ТА ЖЕ (4)

Основ ни пој мо ви и де фи ни ци је. Мон та жни про цес, де ло ви 
мон та жног про це са (опе ра ци ја, за хват, по крет), ма шин ска гру па, 
под гру па, скло по ви, под скло по ви, де ло ви. Тех но ло шки по сту пак 
мон та же (скла па ње, укла па ње, мон ти ра ње). Из ра да ше ме мон та же. 
Мер ни лан ци. Ме то де ре ша ва ња мер них ла на ца. Из бор ор га ни за
ци о ног мо де ла мон та же. Од ре ђи ва ње ре до сле да мон та жних опе
ра ци ја. Из бор ала та и при бо ра за мон та жу. Кон тро ла, ре гу ли са ње 
и ис пи ти ва ње про из во да. Фар ба ње. укра ша ва ње и па ко ва ње про из
во да. При каз иза бра ног при ме ра мон та же.



ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА КОН ТРО ЛЕ КВА ЛИ ТЕ ТА (5)

Об ли ци ор га ни за ци је кон тро ле ква ли те та у раз ли чи тим про
из вод ним про це си ма. Сто про цент на и ста ти стич ка кон тро ла ква
ли те та. Ста ти стич ка кон тро ла про из вод ног про це са. Пре у зим на 
ста ти стич ка кон тро ла и ка рак те ри стич не кри ве са пла но ви ма при
је ма. Из бор си сте ма кон тро ле ква ли те та. За да ци и зна чај слу жбе 
ква ли те та и ње на по ве за ност са оста лим функ ци ја ма. Ор га ни за
ци о ни об ли ци кон тро ле ква ли те та у пред у зе ћи ма. За да ци слу жбе 
кон тро ле ква ли те та.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Са др жа ји овог пред ме та за сни ва ју се на те о риј ским и прак
тич ним по став ка ма струч них пред ме та (ма шин ски еле мен ти, тех
но ло ги ја об ра де и прак тич на на ста ва) па је нео п ход но из вр ши ти 
ко ре ла ци ју са истим. Овај пред мет је са ста вљен из два пред ме та 
ко ја су ме ђу соб но по ве за на а слу же за сти ца ње основ них зна ња из 
ових обла сти ко ји ће по слу жи ти као осно ва у тре ћем и че твр том 
раз ре ду за раз ра ду тех но ло шких по сту па на ком пју тер ски упра
вља ним ма ши на ма.

Основ ни за да так овог пред ме та је оспо со бља ва ње уче ни ка да 
сва та зна ња ко ри сте при про јек то ва њу тех но ло шких по сту па ка и 
ре ша ва ње про бле ма ко ји се ја вља ју у про из вод њи. Цен трал ни де
ло ви су по гла вља: оп шти прин ци пи за раз ра ду тех но ло шких по
сту па ка и раз ра да ка рак те ри стич них по сту па ка.

У то ку го ди не уче ник тре ба да ура ди бар два про јект на за дат
ка. Про јект ни ра до ви се ра де у олов ци на ча со ви ма. На став ник во ди 
ра чу на да обим зах те ва и сло же ност за дат ка бу де у са гла сно сти са 
да тим вре ме ном из ра де. При из ра ди про јект ног за дат ка на став ник 
ин струк тив но ра ди са уче ни ци ма, груп но и по је ди нач но, тру де ћи 
се да сва ки уче ник са вла да и за вр ши свој рад. Про јект ни за да так се 
ра ди у олов ци на про пи са ној тех нич ко тех но ло шкој до ку мен та ци ји.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та хи дра у ли ка и пне у ма ти ка је сти ца ња 
но вих зна ња ра ди ту ма че ња по ја ва и за ко ни то сти у при ро ди и њи
хо ве при ме не у тех нич кој прак си, као и основ за раз у ме ва ње са др
жа ја дру гих пред ме та ма шин ске стру ке.

Задаци пред ме та хи дра у ли ка и пне у ма ти ка су:
– упо зна ва ње фи зич ких свој ста ва са вр ше них и ре ал них теч

но сти и га со ва, за ко на и по ја ва при њи хо вом ми ро ва њу и кре та њу;
– упо зна ва ње хи дра у лич ких и пне у мат ских ком по нен ти, њи

хо ве кон струк ци је, функ ци је и при ме не;
– из у ча ва ње хи дра у лич ких и пне у мат ских си сте ма за пре нос 

енер ги је, њи хо ве функ ци је и при ме не;
– упо зна ва ње сим бо ла хи дра у лич ких и пне у мат ских ком по

нен ти и њи хо ва при ме на у функ ци о нал ним ше ма ма;
– сти ца ње зна ња о кон стру и са њу, ис пи ти ва њу, уград њи и 

обра зо ва њу хи дра у лич ких и пне у мат ских си сте ма;
– раз ви ја ње спо соб но сти и са мо стал но сти при ра ду, као и ин

те ре со ва ња за даљe обра зо ва ње и са мо о бра зо ва ње ра ди уса вр ша
ва ња у стру ци.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

ХИДРАУЛИКА (27)

1. УВОД (1)

Исто риј ски раз вој. Хи дра у лич ки си сте ми за пре нос енер ги је. 
Пред но сти и не до ста ци хи дра у лич ких си сте ма, по де ла и при ме на 
хи дра у ли ке.

2. ФИ ЗИЧ КА СВОЈ СТВА ТЕЧ НО СТИ (2)

Гу сти на. Сти шљи вост. Ви ско зност. Ути цај тем пе ра ту ре на 
фи зич ка свој ства флу и да.

3. ХИ ДРО СТА ТИ КА (10)

По јам при ти ска, вр сте при ти ска и екви при ти сне по вр ши. Хи
дро ста тич ки при ти сак. Па ска лов за кон. Спо је ни су до ви. Хи дра
у лич ка пре са. Је ди ни це за ме ре ње при ти ска. Уре ђа ји за ме ре ње 
при ти ска. Си ле при ти ска ко је де лу ју на рав не по вр ши. Про ра чун 
су до ва под при ти ском. Си ле при ти ска ко је де лу ју на кри ву по врш. 
Си ла при ти ска.

4. ХИ ДРО ДИ НА МИ КА (14)

Стру ја ње теч но сти, по де ла, при ме на. Струј ни ца, тра јек то
ри ја, струј но влак но и струј на цев. Ре жим стру ја ња, ла ми нар ни и 
тур бу лент ни. Про ток и сред ња бр зи на. Уре ђа ји за ме ре ње про то ка. 
Јед на чи на кон ти ну и те та. Бер ну ли је ва јед на чи на. От по ри стру ја ња 
теч но сти. Хи дра у лич ки про ра чун це во во да. Хи дра у лич ки удар, на
ста нак, по сле ди ца и убла жа ва њу. Ка ви та ци ја. Ис ти ца ње теч но сти 
кроз отво ре и на глав ке. За кон о про ме ни ко ли чи не кре та ња. Си ле 
ре ак ци је.

УЉНА ХИДРАУЛИКА (24)

1. КОМ ПО НЕН ТЕ ХИ ДРА У ЛИЧ КОГ СИ СТЕ МА (16)

Пум пе. За јед нич ке осо би не. Про ток, сна га и сте пен ко ри сно
сти. Обрт не пум пе (ра ди јал не, зуп ча сте, крил не и за вој не). Тран
сла тор не пум пе (клип не и мем бран ске).

Раз вод ни ци. По де ла. Сим бо ли. Ак ти ви ра ње. Хи дра у лич ка ка
рак те ри сти ка раз вод ни ка. Клип ни тран спорт ни и обрт ни раз вод ни
ци. Пло ча сти тран сла тор ни и обрт ни раз вод ни ци. Раз вод ни ци са 
се ди штем.

Не по врат ни вен ти ли. Двој ни не по врат ни вен тил.
Вен тил за при ти сак. Вен тил за огра ни че ње при ти ска. Пре

лив ни вен тил. Ре до след ни вен тил. Ре гу ла тор при ти ска. При ти сни 
елек трич ни пре ки дач – пре со стат.

Вен ти ли за про ток. При гу шни вен тил. Ре гу ла тор про то ка. 
Раз де љи вач про то ка.

Хи дра у лич ки мо то ри. Обрт ни хи дра у лич ки мо то ри. Хи дра у
лич ки рад ни ци лин дри.

Фил те ри. На ме на. По де ла. Фил тер ски еле мен ти.
Ре зер во а ри. На ме на. Хла ђе ње и за гре ва ње рад не теч но сти.
Хи дра у лич ки аку му ла то ри. На ме на. По де ла. Хи дра у лич ки 

аку му ла то ри са га сом – клип ни и мем бран ски.
Це во во ди, це во во ди и цев на ар ма ту ра.
Зап ти ва ње и зап тив ке. Зап ти ва ње по крет них и не по крет них 

спо је ва. Ма те ри јал за зап тив ке. Об ли ци и вр сте зап тив ки.

2. ХИ ДРА У ЛИЧ КИ СИ СТЕ МИ (8)

Из ве де ни хи дра у лич ки си сте ми. Функ ци о нал на ше ма. Про
ра чун и про јек то ва ње хи дра у лич ких си сте ма. Ис пи ти ва ње хи дра
у лич ких си сте ма.

Одр жа ва ње хи дра у лич ких си сте ма. Пре вен тив но план ско одр
жа ва ње. Нај че шћи ква ро ви и њи хо во от кла ња ње. Ди јаг но сти ка ква ра.



ПНЕУМАТИКА(23)

1. УВОД (1)

Пне у мат ски си сте ми за пре нос сиг на ла и енер ги је. Пред но сти и 
не до ста ци пне у мат ских си сте ма. По де ла и при ме на пне у ма ти ке.

2. ПНЕ У МО СТА ТИ КА (3)

Сти шљи вост. Ве ли чи не ста ња ra ca. Јед на чи на ста ња иде ал
ног и ре ал ног га са.

3. СТРУ ЈА ЊЕ ГА СА (1)

Про ток. Јед на чи на кон ти ну и те та. Бер ну ли је ва јед на чи на. От
по ри стру ја ња ra ca.

4. ВЛА ЖНОСТ ВА ЗДУ ХА (1)

Ап со лут на и ре ла тив на вла жност. За си ћен ва здух. Кон ден за
ци ја. За шти та си сте ма.

5. КОМ ПО НЕН ТЕ ПНЕ У МАТ СКОГ СИ СТЕ МА (12)

Ком пре со ри. Вр сте. За пре мин ски ком пре со ри. При ка зи ва ње 
про це са у pV и Ts ди ја гра му. Ком пре сор ска ста ни ца. Су ше ње ва
зду ха.

Ре зер во а ри под при ти ском.
При рем на гру па за ва здух. Пре чи стач, ре гу ла тор при ти ска, за

у љи вач.
Раз вод ни ци. Клип ни. Пло ча сти. Раз вод ни ци са се ди штем.
Не по врат ни вен ти ли. На из ме нич но не по врат ни вен тил.
Вен ти ли за при ти сак. Вен тил за огра ни ча ва ње при ти ска. Ре до

след ни вен тил. При гу ши вач шу ма. Ре гу ла тор при ти ска. Пре со стат.
Вен тил за про ток. При гу шни вен тил. Бр зо и спу сни вен тил.
Пне у мат ски мо то ри. Обрт ни мо то ри. Рад ни ци лин дри. Ве зив

ни еле мен ти. Це во во ди, це во во ди и при кључ ци.
Пне у ма ти ка ни ског при ти ска.

6. ПНЕ У МАТ СКИ СИ СТЕ МИ (3)

Из ве де ни пне у мат ски си сте ми. Функ ци о нал не ше ме. Про јек
то ва ње, уград ња и ис пи ти ва ње пне у мат ских си сте ма.

Одр жа ва ње пне у мат ских си сте ма. Пре вен тив но план ско одр
жа ва ње. Нај че шћи ква ро ви и њи хо во от кла ња ње. Ди јаг но сти ка.

7. ХИ ДРОП НЕ У МА ТИ КА (2)

Осно ви хи дроп не у ма ти ке. Пред но сти и не до ста ци. При ме на. 
Из ве де ни хи дроп не у мат ски си сте ми.

НА ЧИ НИ ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

Про грам пред ме та хи дра у ли ка и пне у ма ти ка омо гу ћа ва упо
зна ва ње хи дра у лич ких и пне у мат ских ком по не на та и уре ђа ја ко ји 
се не по сред но при ме њу ју у ин ду стри ји.

Основ не пој мо ве фи зич ких свој ста ва теч но сти и га со ва уче
ни ци су сте кли у основ ној и сред њој шко ли у окви ру са др жа ја фи
зи ке. Са др жа ји пред ме та хи дра у ли ка и пне у ма ти ка ши ре об ра ђу ју 
фи зич ка свој ства и за ко ни то сти по на ша ња теч но сти и га со ва, као 
основ за про у ча ва ње ин ду стриј ске хи дра у ли ке и пне у ма ти ке.

Ве ћи број ча со ва је дат про у ча ва њу хи дра у лич ких и пне у мат
ских ком по нен ти ко је ћe уче ни ци не по сред но сре та ти у про фе си о
нал ном ра ду, јер ве ћи на ма ши на, уре ђа ја и во зи ла са др жи ове ком
по нен те.

Хи дра у лич ке и пне у мат ске си сте ме тре ба из у ча ва ти на јед но
став ни јим при ме ри ма.

Зна ча јан услов за успе шно оства ри ва ње про гра ма пне у ма ти ке 
је по сто ја ње и при ме на од го ва ра ју ћих на став них сред ста ва, по мо
гућ но сти у ка би не ту или спе ци ја ли зо ва ној учи о ни ци. При об ра ди 
хи дра у лич ких и пне у мат ских ком по не на та и си сте ма на став ник је 
у оба ве зи да у ра ду са уче ни ци ма по ред уџ бе ни ка ко ри сти и ди ја
по зи ти ве.

При из у ча ва њу хи дра у лич ких и пне у мат ских ком по нен ти по
себ ну па жњу тре ба по све ти ти њи хо вој кон струк ци ји, свој стви ма, 
функ ци ји и при ме ни, а код си сте ма, њи хо вом са ста ву, функ ци ји, 
ис пи ти ва њу, уград њи и одр жа ва њу.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен
та ци ју.

МОДЕЛИРАЊЕМАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА
И КОНСТРУКЦИЈА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та мо де ли ра ње ма шин ских еле ме на та и 
кон струк ци ја је усва ја ње; зна ња нео п ход них за прак тич ну при ме ну 
при ли ком кон стру и са ња и мо де ли ра ња ка ко еле ме на та та ко и кон
струк ци ја.

Задаци на ста ве пред ме та мо де ли ра ње ма шин ских еле ме на та 
и кон струк ци ја су:

– оспо со бља ва ње уче ни ка за при ме ну и ко ри шће ње ра ни је 
сте че них зна ња из дру гих на став них ди сци пли на;

– оспо со бља ва ње уче ни ка за ди мен зи о ни са ње и про ве ру чвр
сто ће ма шин ских де ло ва;

– овла да ва ње из ра дом и ко ри шће њем тех нич ке до ку мен та ци је;
– упо зна ва ње и ко ри шће ње стан дар да, сим бо ла и озна ка ко ји 

су зна чај ни у ма шин ству;
– оспо со бља ва ње уче ни ка за ко ри шће ње стан дард них и пре по

ру че них вред но сти и ве ли чи на из та бли ца, гра фи ко на и ди ја гра ма;
– схва та ње зна ча ја ква ли те та об ра де и то ле ран ци је у ма шин

ству са аспек та функ ци је ма шин ског си сте ма и еко но мич но сти 
про из вод ње;

– раз ви ја ње сми сла за тач ност, пре ци зност и естет ски из глед, 
као и спо соб ност за са мо стал но план ско и ор га ни зо ва но уче ство
ва ње у ра ду и про из вод њи;

– са вла да ва ње тех ни ке мо де ли ра ња ма шин ских еле ме на та;
– оспо со бља ва ње уче ни ка за са мо стал но при сту па њу сло же

них об ли ка ма шин ских де ло ва и скло по ва;
– об је ди ња ва ње зна ња из ма шин ских еле ме на та, тех но ло ги је 

об ра де и ком пју тер ске гра фи ке.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(0+3 ча са не дељ но, 111 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (10)

Упо зна ва ње са пред ме том. Основ ни пој мо ви:де фи ни ци је и 
свр ха мо де ла, де фи ни са ње об ли ка, мо де ли ра ње, ди мен зи о ни са ње. 
Мре жни, по вр шин ски и за пре мин ски мо де ли те ла у рав ни и про
сто ру. SCG, гра нич ни и хи брид ни за пре мин ски мо де ли.

ПРИН ЦИП МО ДЕ ЛИ РА ЊА (10)

Про фил ни мо де ли (из вла че ње, ро та ци ја) и пре сеч ни мо де ли. 
Основ не Bo o lean опе ра ци је над мо де ли ма (уни ја, раз ли ка и пре
сек). Де фи ни ци ја тип ских фор ми (Fe a tu re) и њи хо ви па ра ме три. 
Ге о ме триј ске тип ске фор ме: за о бље на иви ца (за о бље на јед на или 



ви ше иви ца, за о бље на иви ца кон стант ним и про мен љи вим ра ди
ју сом, за о бље на иви ца кру жно, елип тич но и сло же но), за ко ше на 
иви ца (кон стант ном про мен љи вом ду жи ном), тан ко зид ни еле мен
ти (кон стант не и про мен љи ве де бљи не зи да). Тип ске фор ме за исе
ца ну над град њу. Тех но ло шке тип ске фор ме: ру пе, отво ри, ли ва чи 
и др. угло ви, на вој и жље бо ви. Сло же не тип ске фор ме (скуп ви ше 
гeометријских и тех но ло шких тип ских фор ми).

МО ДЕ ЛИ РА ЊЕ СТАН ДАРД НИХ МА ШИН СКИХ  
ЕЛЕ МЕ НА ТА (50)

Мо де ли ра ње ви ја ка и опру га.

ЕЛЕ МЕН ТИ ОБРТ НОГ КРЕ ТА ЊА

Оп шти по глед, по де ла, де фи ни ци је, свој ства и при ме на по је
ди них еле ме на та обрт ног кре та ња. Осо ви не и вра ти ла: кон струк
тив ни об ли ци, оп те ре ће ња, на пре за ња, на по ни, де фор ма ци је, ма те
ри ја ли, кри тич на ста ња и сте пен си гур но сти. Мо де ли ра ње вра ти ла.

КО ТР ЉАЈ НИ И КЛИ ЗНИ ЛЕ ЖА ЈИ

Основ ни ти по ви и ка рак те ри сти ке, то ле ран ци је, озна ча ва ње, 
учвр ши ћа ва ње, ди на ми ка и ста тич ка но си вост, мон та жа и де мон
та жа, под ма зи ва ње и зап ти ва ње ко тр љај них ле жа ја. Основ не ка
рак те ри сти ке кли зних ле жа ја. Хи дро ста тич ко и хи дро ди на мич ко 
под ма зи ва ње. Но си вост. Ма зи ва и на пра ве за под ма зи ва ње. Ле жи
шни ма те ри ја ли. Кон струк тив на ре ше ња.

СПОЈ НИ ЦЕ

За да так, по де ла, вр сте и кон струк тив на ре ше ња. Из бор и про
ра чун чвр сто ће кру тих и ела стич них спој ни ца. Зуп ча сте, фрик ци о
не, елек тро маг нет не, хи дро ди на мич ке и спе ци јал не спој ни це.

ЕЛЕ МЕН ТИ ЗА ПРЕ НОС СНА ГЕ – ПРЕ НО СНИ ЦИ

За да так, по де ла, област при ме не и прин цип пре но ше ња сна ге.

ФРИК ЦИ О МИ ПРЕ НО СНИ ЦИ

На ме на, кон струк тив ни об ли ци и по де ла. Основ не ге о ме триј
ске и ки не ма ти ке ве ли чи не ци лин дрич них, жлеб них и ко нич них 
фрик ци о них па ро ва са стал ним пре но сним од но сом. Фрик ци о ни 
па ро ви са про мен љи вим пре но сним од но сом у ра ду. Ма те ри јал и 
осно ви про ра чу на чвр сто ће фрик ци о них ва ро ва.

ЗУП ЧА СТИ ПРЕ НО СНИ ЦИ

Свој ства, по де ла и об ли ци зуп ча стих па ро ва. Основ ни пој мо
ви. Основ ни ки не мат ски од но си и основ но пра ви ло спре за ња евол
вент них зуп ча ни ка. Об ли ци про фи ла зу ба ца. Ци лин дрич ни евол
вент ни зуп ча сти па ро ви са пра вим и ко сим зуп ци ма; стан дард ни 
про фил и осо ви на зуп ча ста ле тва, ге о ме триј ске и ки не мат ске ве
ли чи не, до дир ни ца, ин тер фе рен ца и гра нич ни број зу ба ца, сте пен 
спре за ња, то ле ран ци ја и кон тро ла, кон струк тив ни об ли ци. Ко нич
ни зуп ча сти па ро ви; ки не мат ски и до пун ски ко ну си, основ не ге о
ме триј ске и ки не мат ске ве ли чи не, кон струк тив ни об ли ци. Пу жа
сти па ро ви: основ ни пој мо ви и ве ли чи не, основ не ге о ме триј ске и 
ки не мат ске ве ли чи не ци лин дрич ног пу жног па ра, кон струк тив ни 
об ли ци пу жних па ро ва. Оп те ре ће ња и чвр сто ћа зуп ча стих па ро ва. 
Мо де ли ра ње зуп ча ни ка.

ЛАН ЧА НИ ПРЕ НО СИ О ЦИ

Вр сте, свој ства и озна ча ва ња. Из бор и про ва ра ла на ца. Об ли
ци лан ча ни ка, ма те ри јал за из ра ду и основ не ге о ме триј ске ве ли чи
не. Мо де ли ра ње лан ча ни ка.

КА И ШНИ И РА МЕ НИ ПРЕ НО СИ О ЦИ

Вр сте, свој ства и на чин пре но ше ња сна ге. Оп те ре ће ња, на
пре за ња и на по ни у ка и шу и ра ме ну. Чвр сто ћа и но си вост. Об ли ци 
ка и шни ка и ра ме ни ца и ге о ме триј ске ве ли чи не. За те за ње ка и ша и 
ра ме на. Мо де ли ра ње ре ме ни ца.

ЦЕВ НИ ВО ДО ВИ И СУ ДО ВИ ПОД ПРИ ТИ СКОМ

Оп шти пој мо ви и вр сте. Цр ве ни при кључ ци. Спа ја ње и зап
ти ва ње. Ком пен за ци о не це ви. По вр шин ска за шти та и изо ла ци ја. 
Осно ви про ра чу на це ви, цев них во до ва и су до ва под при ти ском. 
Еле мен ти за ре гу ли са ње про то ка: вен ти ли, за су ни, при клоп ци и 
сла ви не. Уљ но хи дра у лич не ком по не те.

МО ДЕ ЛИ РА ЊЕ НЕ СТАН ДАРД НИХ МА ШИН СКИХ  
ДЕ ЛО ВА (10)

Ли ве ни и ко ва ни об ли ци, љу ске и тан ко зид ни про фи ли.

МО ДЕ ЛИ РА ЊЕ СКЛО ПО ВА И КОН СТРУК ЦИ ЈА (21)

Прин цип спа ја ња еле ме на та у склоп: сле пљи ва ње по вр ши на, 
по рав на ва ње по вр ши на иви ца и те ме на, са о сна скла па ња, уме та ња 
и за вој ни спо је ви, ше ма мон та же. Мо де ли ра ње ле жа је ва, спој ни ца, 
кон струк ци ја.

ГЕ НЕ РИ СА ЊЕ ТЕХ НИЧ КЕ ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈЕ (10)

Фор ми ра ње ра ди о нич ких и склоп них цр те жа на осно ву мо де
ла, пре се ци и по гле ди. Ге не ри са ње са став ни це.

Гра фич ки ра до ви

У то ку школ ске го ди не уче ни ци тре ба да ура де два про јект на 
за да та ка:

– Про ра чу на ти и мо де ли ра ти је дан ма шин ски еле ме нат (нпр. 
вра ти ло).

– Мо де ли ра ња за да тог ма шин ског скло па са пот пу ним или 
де ли мич ним про ра чу ном ко ји са др жи: виј ке, ку ћи ште, ро та ци о ни 
ма шин ски еле мент, или не ки дру ги ма шин ски стан дард ни или не
стан дард ни еле мент. У окви ру гра фич ког ра да по треб но је ге не ри
са ти и тех нич ку до ку мен та ци ју (склоп ни цр теж и бар је дан ра ди о
нич ки цр теж).

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Про грам је кон ци пи ран та ко да се осла ња на прет ход на зна
ња ко ји су уче ни ци сте кли у окви ру про гра ма ра чу нар ска тех ни ка, 
ком пју тер ска гра фи ка. ме ха ни ка, тех но ло ги ја об ра де а на ро чи то 
ма шин ских еле ме на та. У окви ру ре а ли за ци је про гра ма по треб но 
је оства ри ти ко ре ла ци ју са го ре на ве де ним пред ме ти ма, због че га 
тре ба ускла ди ти опе ра тив не пла но ве на став ни ка.

Ка ко се пред мет ре а ли зу је кроз ве жбе са нај ви ше 12 уче ни ка 
у гру пи, у ра чу нар ском ка би не ту пре по ру чу је се да се та 3 ча са ре
а ли зу ју од јед ном.

Кроз при ме ре ка ко про ра чу на та ко и мо де ла, уче ни ке је по
треб но под сти ца ти у раз во ју ми шље ње) а при кон стру и са њу. из бо ру 
еле ме на та, мон та жи ма шин ских еле ме на та у скло по ве (ствар ној и 
вир ту ал ној), функ ци о нал но сти де ла као по себ ног еле мен та та ко и 
ње го ва уло га у скло пу итд. Ве жбе ре а ли зо ва ти та ко да у увод ном де
лу се да ју нео п ход на те о риј ска из ла га ња о ге о ме три ји и про ра чу ну. 
а по том уче ни ци мо де ли ра ју кон кре тан ма шин ски еле ме нат (склоп).

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.



ТЕХНОЛОГИЈА ЗА КОМПЈУТЕРСКИ УПРАВЉАНЕ
МАШИНЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та тех но ло ги ја за ком пју тер ски упра вља
не ма ши не је сти ца ње зна ња о са вре ме ним об рад ним си сте ми ма, 
њи хо вој уло зи у про це су ма шин ске об ра де, ка ко би на ба зи већ по
сто је ћих (сте че них) зна ња из тех но ло ги ја об ра де на кла сич ним ма
ши на ма, уче ни ци уочи ли пред ност са вре ме не тех но ло ги је и при
ме ну ком пју тер ски упра вља них об рад них си сте ма.

Задаци на ста ве пред ме та тех но ло ги ја за ком пју тер ски упра
вља не ма ши не су:

– упо зна ва ње основ них раз ли ка из ме ђу ну ме рич ки упра
вља них об рад них си сте ма и кла сич них ма ши на алат ки са аспек та 
обла сти при ме не, про дук тив но сти, еко но мич но сти и укуп не ефи
ка сно сти об ра де;

– упо зна ва ње струк ту ре тех нич ких ка рак те ри сти ка и тех но ло
шких мо гућ но сти об рад них си сте ма са ком пју тер ским упра вља њем;

– упо зна ва ње спе ци фич но сти ком пју тер ски упра вља них об
рад них си сте ма, при ме ни раз ли чи тих ала та, при бо ра и ка рак те ри
сти ка ква ли те та об ра де;

– оспо со бља ва ње уче ни ка за при ме ну струч них зна ња у ре
ша ва њу тех но ло шких за да та ка у про из вод њи на ба зи тех но ло ги је 
ком пју тер ског упра вља ња.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(2 + 2 ча са не дељ но, 74 + 74 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (4)

Зна чај и за да так тех но ло ги је об ра де у ин ду стри ји пре ра де ме
та ла. Си сте ми и про це си у ин ду стри ји пре ра де ме та ла, струк ту ра и 
по де ла. Об рад ни си стем, струк ту ра и еле мен ти об рад ног си сте ма. 
Об рад ни про цес, струк ту ра и еле мен ти об рад ног про це са. Опе ра
ци ја, за хват, про лаз.

Ком пју тер ски упра вља ни си сте ми, по ја ва, основ ни кон цепт и 
струк ту ра, основ не ка рак те ри сти ке и еле мен ти.

Раз вој и зна чај ком пју тер ски об рад них си сте ма за ауто ма ти
за ци ју про из вод них и тех но ло шких си сте ма. Про из вод ност, еко
но мич ност и област при ме не об рад них си сте ма са ком пју тер ским 
упра вља њем. При ме ње не тех но ло ги је и ме то де об ра де на ком пју
тер ски упра вља ним об рад ним си сте ми ма.

КВА ЛИ ТЕТ ОБ РА ДЕ (8)

По јам и зна чај ква ли те та. По јам тач но сти об ра де, тач ност ме
ра, тач ност об ли ка, тач ност по ло жа ја. По јам ква ли те та об ра де по
вр ши не, ве за из ме ђу ква ли те та и ме то де об ра де. Гре шке об ра де, 
основ ни узор ци и ме то де по сти за ња тач но сти и ква ли те та об ра
де. Ути цај ком пју тер ски упра вља них ма ши на на ква ли тет об ра де. 
Ути цај упра вљач ке је ди ни це, по гон ског и мер ног си сте ма на ква
ли тет об ра де.

ТЕХ НО ЛО ГИ ЈА ОБ РА ДЕ РЕ ЗА ЊЕМ (8)

Зна чај тех но ло ги је об ра де ре за њем. Ме то ди фор ми ра ња по вр
ши не при об ра ди ре за њем. Прин ци пи ре за ња, ре зни клин, ко со и ор
то го нал но ре за ње, основ на ки не ма ти ка и еле мен ти про це са ре за ња.

Стру го ти на, ства ра ње и вр ста стру го ти не, фак то ри об ра де ко
ји ути чу на про цес ства ра ња стру го ти не. Глав ни фак то ри об ра де 
ре за њем, бр зи не у зо ни ре за ња, си ле ре за ња, сна га ре за ња и сте пен 
ис ко ри шће ња.

То плот ни би ланс и тем пе ра ту ре при ре за њу. Ха ба ње ала та и 
по сто ја ност. Ге о ме три ја ала та, ста тич ка ге о ме три ја, ки не ма тич ка 
ге о ме три ја. ути цај ге о ме три је ала та на про цес об ра де ре за њем.

Ре жим об ра де, де фи ни ци ја, ути цај ни фак то ри, од ре ђи ва ње 
и из бор ко ра ка, од ре ђи ва ње и из бор бро ја обр та ја, број про ла за, 
(при ме ри стру га ња, гло да ња, бу ше ња и бру ше ња).

Оп ти ми за ци ја ре жи ма об ра де.

КОМ ПЈУ ТЕР СКИ УПРА ВЉА НИ СИ СТЕМ ЗА ОБ РА ДУ  
РЕ ЗА ЊЕМ (12)

Тех нич ке ка рак те ри сти ке ком пју тер ски упра вља них об рад
них си сте ма. Ге о ме триј ски си стем, рад ни про стор и ко ор ди нат ни 
си стем. Ки не ма тич ки си стем и упра вља ње глав ним и по моћ ним 
кре та ње ком пју тер ски упра вља них ма ши на. Енер гет ски и по гон
ски си стем ком пју тер ски упра вља них ма ши на. Си стем ма ни пу ла
ци је ала ти ма и при прем ци ма код ком пју тер ски упра вља них ма ши
на. Упра вљач ка је ди ни ца и ко му ни ка ци о но ин фор ма ци о ни си стем 
ком пју тер ски упра вља них ма ши на. По ка за те љи ква ли те та ком пју
тер ски упра вља них об рад них си сте ма, ге о ме триј ска и ки не мат ска 
тач ност, ста тич ка кру тост, ди на мич ка кру тост и ста бил ност, ха ба
ње, бу ка и по у зда ност. Ком пју тер ски упра вља ни стру го ви, ком пју
тер ски упра вља не гло да ли це, ком пју тер ски упра вља не бу ши ли це, 
об рад ни цен три, ком пју тер ски упра вља не бру си ли це, ком пју тер
ски упра вља ни об рад ни си сте ми за из ра ду озу бље ња (на ме на, по
де ла, основ не опе ра ци је и за хва ти, струк ту ра и ка рак те ри стич ни 
при ме ри).

АЛА ТИ И ПРИ БО РИ ЗА КОМ ПЈУ ТЕР СКИ УПРА ВЉА НЕ  
ОБ РАД НЕ СИ СТЕ МЕ ЗА ОБ РА ДУ РЕ ЗА ЊЕМ (6)

Основ не ка рак те ри сти ке, при ме на и по де ла ала та и при бо ра. 
Ала ти за об ра ду ре за њем. Стру гар ски но же ви, алат за бу ше ње и 
об ра ду отво ра, гло да чи, ала ти за про стру ги ва ње, ала ти за бу ше ње. 
Си сте ми ре зних ала та за ком пју тер ски упра вља не об рад не си сте
ме. По де ша ва ње ала та за ком пју тер ски упра вља не об рад не си сте
ме. При бо ри, сте зни при бо ри, си сте ми при бо ра за ком пју тер ски 
упра вља не об рад не си сте ме. Уре ђа ји и при бо ри за по де ша ва ње 
ала та за ком пју тер ски упра вља не ма ши не.

ПРО ЈЕК ТО ВА ЊЕ ТЕХ НО ЛО ШКИХ ПРО ЦЕ СА  
ЗА КОМ ПЈУ ТЕР СКИ УПРА ВЉА НЕ МА ШИ НЕ (10)

Осно ви про јек то ва ња об рад них и тех но ло шких про це са. Кон
струк ци о на до ку мен та ци ја, тех но ло гич ност и оце на тех но ло гич
но сти кон струк ци ја. Тип и обим про из вод ње и ком пју тер ски упра
вља них тех но ло ги ја. При прем ци, вр сте и ка рак те ри сти ке, до да ци 
за об ра ду и из бор при прем ка. Из бор вр сте и ре до сле да опе ра ци ја. 
Спе ци фич но сти ком пју тер ски упра вља них ма ши на и вр сте опе ра
ци ја и за хва та.

Из бор ала та и при бо ра. Ко ор ди нат ни си стем ма ши не и об рад
ка. Ко рек ци ја ала та. Про јек то ва ње и од ре ђи ва ње пу та ње ала та и 
де та ља про ла за. Из бор и од ре ђи ва ње ре жи ма об ра де. Про гра ми ра
ње. При пре ма но са ча ин фор ма ци ја за ком пју тер ски упра вља не ма
ши не. При пре ма и по де ша ва ње ала та за ком пју тер ски упра вља не 
ма ши не. Тех но ло шка до ку мен та ци ја за ком пју тер ски упра вља не 
ма ши не. Си стем ауто мат ског про јек то ва ња тех но ло ги је за ком пју
тер ски упра вља не ма ши не (ин фор ма тив но).

КОМ ПЈУ ТЕР СКИ УПРА ВЉА НИ СИ СТЕМ ЗА ОБ РА ДУ  
ДЕ ФОР МИ СА ЊЕМ (6)

Оп ште ка рак те ри сти ке и вр сте ме то да об ра де де фор ми са њем. 
Ком пју тер ски упра вља ни об рад ни си сте ми за об ра ду де фор ми са
њем. Ком пју тер ски упра вља ни об рад ни си сте ми за про се ца ње и 
про би ја ње. Ала ти и при бо ри за ком пју тер ски упра вља но про се ца
ње и про би ја ње. Спе ци фич но сти про јек то ва ња тех но ло ги је за ком
пју тер ски упра вља но про се ца ње и про би ја ње.

КОМ ПЈУ ТЕР СКИ УПРА ВЉА НИ ОБ РАД НИ СИ СТЕ МИ  
ЗА НЕ КОН ВЕН ЦИ О НАЛ НЕ МЕ ТО ДЕ ОБ РА ДЕ (8)

Оп ште ка рак те ри сти ке и вр сте не кон вен ци о нал них ме то да 
об ра де. Ком пју тер ски упра вља ни об рад ни си сте ми за не кон вен ци
о нал не ме то де об ра де. Ком пју тер ски упра вља ни об рад ни си сте ми 
за елек тро е ро зи ну об ра ду. Ком пју тер ски упра вља ни об рад ни си
сте ми за ла сер ску об ра ду.

Спе ци фич ност про јек то ва ња тех но ло ги је за ком пју тер ски 
упра вља не об рад не си сте ме за не кон вен ци о нал не ме то де об ра де.



КОМ ПЈУ ТЕР СКИ УПРА ВЉА НЕ МЕР НЕ МА ШИ НЕ (6)

Оп ште ка рак те ри сти ке, при ме на, по де ла и струк ту ра ком пју
тер ски упра вља них мер них ма ши на.

Про јек то ва ње тех но ло ги је ме ре ња на ком пју тер ски упра вља ним 
мер ним ма ши на ма, при ме ње не ме то де, си стем при бо ра за ме ре ње.

Спе ци фич но сти про гра ми ра ња ком пју тер ски упра вља них 
мер них ма ши на.

ПЕР СПЕК ТИ ВЕ РАЗ ВО ЈА И ДА ЉА ПРИ МЕ НА  
КОМ ПЈУ ТЕР СКИ УПРА ВЉА НИХ МА ШИ НА (6)

Но ве ге не ра ци је ком пју тер ски упра вља них ма ши на. Ком пју
тер ски упра вља не ма ши не и ро бо ти. Флек си бил на ауто ма ти за ци ја 
флек си бил не тех но ло шке ће ли је и флек си бил ни тех но ло шки си
сте ми. Ра чу нар ски ин те гри са на про из вод ња и фа бри ке бу дућ но сти 
(основ ни пој мо ви и ин фор ма тив но упо зна ва ње).

ВЕ ЖБЕ (74)

1. ВЕ ЖБА (2)

Упо зна ва ње уче ни ка са струк ту ром ком пју тер ски упра вља
них ма ши на:

– струк ту ра;
– прин цип ра да;
– кре та ње;
– но си о ци ин фор ма ци ја.

2. ВЕ ЖБА (5)

Вр ста кре та ња (глав но и по моћ но) и про ме на бро ја обр та ја.

3. ВЕ ЖБА (5)

Основ ни прин ци пи ре за ња:
– вр сте стру го ти не;
– фа зе на ста ја ња стру го ти не;
– по ја ве и на сла га на груд ној по вр ши ни ала та.

4. ВЕ ЖБА (5)

Ха ба ње ала та и кри те ри ју ми оце не за сту пље но сти – при ме ри 
ме ре ња по ха ба но сти на раз ли чи тим ала ти ма.

5. ВЕ ЖБА (5)

Про ра чун и из бор ме ро дав них ре жи ма ре за ња при стру га њу и 
осврт на из бор ре жи ма ре за ња код ком пју тер ски упра вља них стру го ва.

6. ВЕ ЖБА (5)

Про ра чун и из бор ме ро дав них ре жи ма ре за ња при гло да њу и 
осврт на из бор ре жи ма ре за ња код ком пју тер ски упра вља них гло
да ли ца.

7. ВЕ ЖБА (4)

Ге о ме три ја ала та и њи хов ути цај на ква ли тет об ра ђе не по вр
ши не и ре жим ре за ња.

8. ВЕ ЖБА (4)

Ком пју тер ски упра вља ни стру го ви. Ала ти, при бо ри, осе.

9. ВЕ ЖБА (5)

Ком пју тер ски упра вља не гло да ли це. Ала ти, при бо ри, осе.

10. ВЕ ЖБА (5)

Об рад ни цен три. Вр сте, ала ти, осе.

11. ВЕ ЖБА (4)

Ком пју тер ски упра вља ни об рад ни си сте ми за елек тро е ро зи
о ну об ра ду.

12. ВЕ ЖБА (4)

– Ком пју тер ски упра вља ни об рад ни си сте ми за елек тро хе миј
ску об ра ду.

13. ВЕ ЖБА (4)

– Ком пју тер ски упра вља ни об рад ни си сте ми за об ра ду ул тра
зву ком.

14. ВЕ ЖБА (4)

– Ком пју тер ски упра вља ни об рад ни си сте ми за об ра ду ла се ром.

15. ВЕ ЖБА (6)

– Про јек то ва ње про це са за ну ме рич ки упра вља не стру го ве – 
гра фич ки рад.

16. ВЕ ЖБА (7)

– Про јек то ва ње про це са за ком пју тер ски упра вља не гло да ли
це – гра фич ки рад.

НА ПО МЕ НА: За пет на е сту и ше сна е сту ве жбу иза бра ти кон
фи гу ра ци ју пред ме та об ра де где ће би ти при ме ње на струч на зна ња 
у од ре ђи ва њу опе ра ци ја и за хва та, из бо ра ала та и при бо ра, као и 
про ра чун и из бор ме ро дав них ре жи ма ре за ња. При про јек то ва њу 
про це са за ком пју тер ски упра вља не ма ши не при ме њи ва ти сте че на 
зна ња из обла сти тех но ло ги је и про гра ми ра ња ком пју тер ски упра
вља них ма ши на.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Про грам је кон ци пи ран да се осла ња на прет ход на зна ња ко ја 
су уче ни ци сте кла у окви ру струч ног пред ме та тех но ло ги ја об ра де, 
уз про ши ре ње основ них пој мо ва про це са об ра де ре за њем са усме
ре њем ка спе ци фич но сти ма и при ме ни на ве де них зна ња на об рад
ним си сте ми ма са ком пју тер ски упра вља њем. Ва жно је да на став
ни ци за два пред ме та ус по ста ве ја сну ко ре ла ци ју из ме ђу из ла га ња 
ма те ри је ра ди из бе га ва ња пре кла па ња и оства ри ва ња мак си мал ног 
до пу ња ва ња. Са дру ге стра не у окви ру струч них пред ме та ак ту
ел ни пред мет тре ба до пу ња ва ти са пред ме том про гра ми ра ње за 
ком пју тер ско упра вља ње ма ши на и са прак тич ном на ста вом пред
ста вља ју ком плекс пред ме та ко ји тре ба да омо гу ће укуп но овла да
ва ње тех но ло ги јом об ра де на ком пју тер ски упра вља ним об рад ним 
си сте ми ма, пре све га у де лу об ра де ре за њем, а и у дру гим ка рак те
ри стич ним ме то да ма об ра де ко ји су ва жни за да на шњи ни во при
ме не ком пју тер ски упра вља не тех но ло ги је.

На ста ва и ве жбе, с об зи ром на струч ну ори јен та ци ју и обим, 
од но сно сте пен сло же но сти, пред ви ђа ка би нет ко ји је опре мљен 
од го ва ра ју ћим ди ја гра ми ма, ше ма ма, мо де ли ма, ма ке та ма, ала ти
ма, при бо ри ма, уре ђа ји ма и ди дак тич ким ма ши на ма. У по треб ном 
оби му, пре све га ве жбе, оба вља ле би се и у ра ди о ни ца ма од но сно 
у пред у зе ћи ма, што би за ви си ло од сте пе на опре мље но сти шко ле 
ком пју тер ски упра вља ним об рад ним си сте ми ма.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду 
са Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и 
охра бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за
да та ка пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу 
ар гу мен та ци ју.



ПРОГРАМИРАЊЕ ЗА КОМПЈУТЕРСКИ УПРАВЉАНЕ
МАШИНЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та про гра ми ра ње за ком пју тер ски упра
вља не ма ши не је сти ца ње зна ња о са вре ме ним тех но ло шким про
це си ма про из вод ње на ба зи тех но ло ги је ком пју тер ског упра вља ња.

Задаци на ста ве пред ме та про гра ми ра ње за ком пју тер ски 
упра вља не ма ши не су:

– сти ца ње основ них зна ња о тех но ло шким мо гућ но сти ма об
рад них си сте ма са ком пју тер ским упра вља њем;

– оспо со бља ва ње уче ни ка за по ве зи ва ње зна ња о те о риј ским 
осно ва ма об рад них про це са и прин ци па про јек то ва ња тех но ло
шких про це са са тех но ло шким мо гућ но сти ма ком пју тер ски упра
вља них об рад них си сте ма;

– сти ца ње основ них зна ња о про јек то ва њу тех но ло ги је за 
ком пју тер ски упра вља не об рад не си сте ме и оспо со бља ва ње уче
ни ка за ње ну при ме ну;

– упо зна ва ње основ них функ ци ја упра вљач ких је ди ни ца ком
пју тер ски упра вља них ма ши на, алат ки и оспо со бља ва ње за при
пре му но си о ца ин фор ма ци ја, уно ше ње и те сти ра ње про гра ма;

– раз ви ја ње сми сла за са рад њу са про јек тан ти ма про из во да, 
кон струк то ри ма ала та, опе ра то ри ма за ком пју тер ски упра вља не ма
ши не алат ке и оста лим уче сни ци ма у про јек то ва њу и про из вод њи.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (2)

Упо зна ва ње са на став ним пред ме том, ли те ра ту ром и на чи ном 
ра да.

ОБ РАД НИ СИ СТЕ МИ СА КОМ ПЈУ ТЕР СКИМ  
УПРА ВЉА ЊЕМ (8)

Основ ни кон цепт и струк тур на из град ња.
Ни вои упра вља ња (NC, CNC, AC, DNC, FTC, FOS, FPS).
Ка рак те ри сти ке об рад них си сте ма ca CNC упра вља њем.
Тех но ло шка при пре ма CNC об рад них си сте ма.
При пре ма ма ши не (си сте ма).
При пре ма ала та.
При пре ма ма те ри ја ла.
Де фи ни са ње до ку мен та ци је.

ВР СТЕ И ОБ ЛИ ЦИ ПРО ГРА МИ РА ЊА CNC МА ШИ НА (6)

Ка рак те ри сти ке руч ног про гра ми ра ња. По лу ма шин ско про
гра ми ра ње. Ком пју тер ско про гра ми ра ње. CAD/CAM и си сте ми 
про гра ми ра ња.

ОСНО ВИ ПРО ГРА МИ РА ЊА (8)

Осно ве про гра ми ра ња.
Си сте ми ко ди ра ња.
Ко ор ди нат ни си сте ми.
Ка рак те ри стич не тач ке об рад ног си сте ма.
Струк тур на из град ња про гра ма.
Про грам ске ре чи и ре че ни це.
Но са чи ин фор ма ци ја.

ГЛАВ НЕ ФУНК ЦИ ЈЕ (12)

Ме сто и уло га глав них функ ци ја у окви ру про гра ма CNC ма
ши на.

По де ла глав них функ ци ја.
Функ ци је за де фи ни са ње си сте ма про гра ми ра ња.
Функ ци ја за ус по ста вља ње ве зе из ме ђу ко ор ди нат ног си сте

ма ма ши не и пред ме та об ра де.

Функ ци је за де фи ни са ње на чи на кре та ња, бр зи ход, ли не ар на 
ин тер по ла ци ја, кру жна ин тер по ла ци ја, ре за ње за вој ни це, ци клу си 
стру га ња.

Функ ци је за де фи ни са ње мо да по ма ка.
Оста ле функ ци је.

ПО МОЋ НЕ ФУНК ЦИ ЈЕ (8)

Ме сто, уло га и зна чај по моћ них функ ци ја у окви ру про гра ма 
CNC ма ши на.

По де ла по моћ них функ ци ја.
Функ ци је за у ста вља ња и функ ци је кра ја про гра ма или пот

про гра ма.
Функ ци је укљу чи ва ња и ис кљу чи ва ња. Функ ци је из ла за 

укљу чи ва ња. Оста ле функ ци је.

ТЕХ НО ЛО ШКЕ ФУНК ЦИ ЈЕ ПРО ГРА МА (6)

Функ ци ја ала та у про гра му, се лек ци ја ала та, из ме на ала та, де
фи ни са ње ко рек ци је ала та, ко рек ци ја по лу преч ни ка ала та, ко рек
ци ја ду жи не ала та.

Ре жим об ра де, про гра ми ра ње ко ра ка и бро ја обр та ја, ге о ме
триј ске под ло ге руч ног про гра ми ра ња, тех но ло шке под ло ге руч
ног про гра ми ра ња, пу та ње кре та ња ала та.

УПРА ВЉАЧ КЕ ЈЕ ДИ НИ ЦЕ И ПРО ГРА МИ РА ЊЕ (10)

Струк тур на из град ња упра вљач ких је ди ни ца. Мо ду ли упра
вљач ких је ди ни ца. На чин уно ше ња про гра ма и об ра да ин фор ма ци
ја. Руч ни и ауто мат ски на чин ра да. Ди јаг но сти ка ра да упра вљач ке 
је ди ни це. Пре глед зна чај ни јих упра вљач ких је ди ни ца.

РУЧ НО ПРО ЈЕК ТО ВА ЊЕ ТЕХ НО ЛО ГИ ЈЕ (14)

Руч но про јек то ва ње тех но ло ги је и про гра ми ра ње стру га ња.

ЧЕ ТВР ТИ РАЗРЕД 
(3 + 4 ча са не дељ но, 96 + 128 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

ГЛАВ НЕ ФУНК ЦИ ЈЕ (9)

Функ ци је за де фи ни са ње на чи на кре та ња, ци клу сне функ ци
је, ци клу си бу ше ња, ци клу си стру га ња, ци клу си гло да ња.

ПРИ МЕ РИ РУЧ НОГ ПРО ГРА МИ РА ЊА (42)

Руч но про јек то ва ње тех но ло ги је и про гра ми ра ње бу ше ње. 
Руч но про јек то ва ње тех но ло ги је и про гра ми ра ње гло да ња. Руч но 
про јек то ва ње тех но ло ги је и про гра ми ра ње об рад них цен та ра.

Руч но про јек то ва ње тех но ло ги је и про гра ми ра ње об ра де де
фор ма ци јом.

Руч но про јек то ва ње тех но ло ги је и про гра ми ра ње не кон вен
ци о нал них ме то да об ра де.

Руч но про јек то ва ње тех но ло ги је и ме ре ња за ком пју тер ски 
упра вља не мер не ма ши не.

МА ШИН СКО (КОМ ПЈУ ТЕР СКО) ПРО ГРА МИ РА ЊЕ (9)

Осно ве ма шин ског про гра ми ра ња.
Је зи ци за ма шин ско про гра ми ра ње.
Еле мен ти АПТа.
АПТ арит ме ти ка.
Ге о ме три ја АПТа.
АПТ ки не ма ти ка.
Оста ли еле мен ти АПТа.
При ме на АПТ је зи ка за про јек то ва ње об ра де бу ше њем, гло

да њем, стру га њем, АПТ ком па ти бил ни је зи ци, тех но ло шки је зи ци. 
Прин ци пи мо де ли ра ња:

– де фи ни са ње тип ских фор ми;
– ге о ме триј ске тип ске фор ме (за о бље ња, за ко ше ња...);



– тех но ло шке тип ске фор ме (ру пе, отво ри, на вој...). Про це со
ри, ме сто и уло га пост про це со ра у си сте ми ма ауто мат ског про гра
ми ра ња, за да так пост про це со ра, функ ци је пост про це со ра, пост
про це сор ге не ра то ри.

ИН ТЕ ГРИ СА НИ CAD/CAM СИ СТЕ МИ И ПРО ЈЕК ТО ВА ЊЕ 
ТЕХ НО ЛО ГИ ЈЕ КОМ ПЈУ ТЕР СКИ УПРА ВЉА НИХ МА ШИ НА 
АЛАТ КИ (CNC MA) (30)

По ја ва, основ ни кон цепт и струк ту ра CAD/CAM си сте ма, 
основ не ка рак те ри сти ке и еле мен ти, ефек ти при ме не у про јек то ва
њу про из во да и про јек то ва ње тех но ло ги је.

Фа зе ауто мат ског про гра ми ра ња.
Де фи ни са ње ге о ме три је.
Де фи ни са ње тех но ло ги је.
Про ве ра про гра ма си му ла ци јом.
Пре нос по да та ка и тран сфер про гра ма.

ПЕР СПЕК ТИ ВЕ ДА ЉЕГ РАЗ ВО ЈА СИ СТЕ МА ТЕХ НО ЛО ШКЕ 
ПРИ ПРЕ МЕ КОМ ПЈУ ТЕР СКИ УПРА ВЉА НИХ МА ШИ НА 
АЛАТ КИ CNC MA (6)

Но ве ге не ра ци је упра вљач ких је ди ни ца (УЈ) и тех но ло шка 
при пре ма CNC MA.

Но ве ге не ра ци је CAD/CAM си сте ма.
Ра чу нар ски ин те гри са на про из вод ња. Фа бри ке бу дућ но сти и 

тех но ло шка при пре ма CNC MA.
Си сте ми ве штач ке ин те ли ген ци је и тех но ло шке при пре ме 

CNC MA.

ВЕ ЖБЕ (128)

1. Ве жба – Упра вљач ке је ди ни це CNC ма ши на (8)
2. Ве жба – Но си о ци ин фор ма ци ја и пре но си по да та ка (4)
3. Ве жба – Стан дард ни ци клу си. Ци клу си стру га ња (20)
4. Ве жба – Ко рек ци ја ра ди ју са вр ха ала та код об ра де стру га

њем (8)
5. Ве жба – Про јек то ва ње тех но ло ги је у АПТ про грам ском је

зи ку (20)
6. Ве жба – Про јек то ва ње тех но ло ги је по мо ћу CAD/CAM си

сте ма (60)
а) Ко ри сте ћи мо де ле стан дард них ма шин ских еле ме на та, 

про јек то ва ти тех но ло ги је об ра де и пу та ње ала та при об ра ди ре за
њем CNC ма ши на ма; из ра да пра те ће до ку мен та ци је, из ра да гра
фич ких ра до ва.

б) Ко ри сте ћи мо де ле не стан дард них ма шин ских еле ме на та, 
про јек то ва ти тех но ло ги је об ра де и пу та ње ала та при об ра ди ре за
њем CNC ма ши на ма; из ра да пра те ће до ку мен та ци је, из ра да гра
фич ких ра до ва. Q

7. Ве жба – Упра вља ње CNC ма ши ном по мо ћу DNCa.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Про грам је кон ци пи ран та ко да се уче ни ци по сте пе но уво де 
у осно ве про гра ми ра ња ком пју тер ски упра вља них ма ши на. При 
ре а ли за ци ји про гра ма тре ба се осла ња ти на прет ход но сте че на 
зна ња уче ни ка из ра чу нар ства и ин фор ма ти ке, тех но ло ги је об ра
де на ком пју тер ски упра вља ним ма ши на ма (тре ћи раз ред), ауто ма
ти за ци је про из вод ње и флек си бил ни про из вод ни си сте ми (тре ћи 
и че твр ти раз ред) и про јек то ва ње тех но ло шких си сте ма (тре ћи и 
че твр ти раз ред), по треб но је ускла ди ти на ста ву ових пред ме та и 
опе ра тив не пла но ве ра да на став ни ка. При то ме тре ба има ти у ви ду 
са са др жај овог пред ме та са са др жа ји ма пред ме та тех но ло ги ја об
ра де на ком пју тер ски упра вља ним ма ши на ма и про јек то ва ње тех
но ло шких си сте ма, уства ри чи не јед ну за о кру же ну це ли ну. Та ко, 
ве жбе пред ви ђе не овим про гра мом тре ба ускла ди ти са про јек то ва
њем тех но ло шких си сте ма и ре а ли зо ва ти их као са став ни део про
јек то ва ња тех но ло шких си сте ма. Ова квим за јед нич ким при сту пом 
ре а ли за ци је бло ка ових струч них пред ме та, ко ји се до пу њу ју, уче
ни ци ће се бр же и лак ше оспо со би ти за са мо стал но про гра ми ра ње 
ком пју тер ски упра вља них об рад них си сте ма.

Ве жбе у це ли ни мо ра ју би ти ре а ли зо ва не на та квим углед ним 
при ме ри ма на ко ји ма мо гу би ти об у хва ће не све про грам ске на ред
бе упра вљач ких је ди ни ца ком пју тер ски упра вља них ма ши на, ко ор
ди нат ни си сте ми и ка рак те ри стич не тач ке рад ног про сто ра, као и 
вр сте и ме то до ло ги је про гра ми ра ња.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен
та ци ју.

НА ПО МЕ НА: На став не пред ме те про гра ми ра ње за ком пју
тер ски упра вља не ма ши не и про јек то ва ње тех но ло шких си сте ма 
ре а ли зу је исти на став ник.

АУТОМАТИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ И ФЛЕКСИБИЛНИ
ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та ауто ма ти за ци ја про из вод ње и флек си
бил ни про из вод ни си сте ми је сти ца ње зна ња о на ме ни и струк ту ри 
са вре ме них ауто ма ти зо ва них и флек си бил них про из вод них си сте
ма и оспо со бља ва ње за њи хо ву при ме ну у усло ви ма из ме не про из
вод ног про гра ма.

Задаци на ста ве пред ме та ауто ма ти за ци ја про из вод ње и флек
си бил ни про из вод ни си сте ми су:

– сти ца ње основ них зна ња из струк ту ре ви со ко а у то ма ти зо ва
ног про из вод ног си сте ма и ло ги ке од ви ја ња тех но ло шког про це са 
у њи ма (NC, CNC, DNC, FTC);

– сти ца ње на ви ка ал го ри там ског по ступ ка у ре ша ва њу ме то
до ло ги ја, ана ли зе и син те зе ауто ма ти зо ва них про из вод них си сте ма;

– сти ца ње основ них зна ња о струк ту ри флек си бил них ауто
ма ти зо ва них си сте ма и про гра ми ра ња ра да упра вљач ких си сте ма у 
флек си бил ној ауто ма ти за ци ји;

– оспо со бља ва ње за ре ша ва ње про бле ма ма ни пу ла ци је ро бо
том за из вр ша ва ње по је ди них гру па за да та ка;

– сти ца ње но вих са зна ња из обла сти флек си бил не ауто ма ти
за ци је.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (1)

Упо зна ва ње са на став ним пред ме том, уџ бе ни ком.

ОП ШТЕ ПО СТАВ КЕ АУТО МАТ СКОГ УПРА ВЉА ЊА (10)

Упра вља ње и си стем упра вља ња. Отво ре ни и за тво ре ни си
стем упра вља ња. Ана лог ни и ди ги тал ни си сте ми. Про грам ско 
упра вља ње.

Ра чу на ри (утвр ђи ва ње зна ња о ра чу на ри ма).
Струк ту ра (hardwеre) и ло ги ка (soft wa re). Прин цип ра да ра чу

на ра. Ко му ни ци ра ње са ра чу на ром. По јам про гра ма. Ло ги ка про
гра ми ра ња.



АУТО МА ТИ ЗА ЦИ ЈА ПРО ЦЕ СА ТЕХ НО ЛО ШКОГ  
СИ СТЕ МА (24)

Оп ште по став ке. По де ла тех но ло шких си сте ма. Ци ље ви ауто
ма ти за ци је.

Ауто ма ти зо ва ни об рад ни си сте ми:
– ком пју тер ски упра вља ни об рад ни си сте ми и њи хо ва при ме

на у за ви сно сти од ве ли чи не се ри је, ра зно вр сно сти про из вод ње и 
сло же но сти об рад ка.

Ауто ма ти зо ва ни об рад ни си сте ми за ма ло се риј ску и се риј ску 
про из вод њу:

– ком пју тер ски упра вља не алат не ма ши не (кла си фи ка ци ја 
ком пју тер ски упра вља них си сте ма);

– об рад ни цен три.
Ауто ма ти зо ва ни об рад ни си сте ми за ве ли ко се риј ску и ма сов

ну про из вод њу:
– оп ште по став ке;
– спе ци јал не алат не ма ши не;
– тран сфер ли ни је.
Об рад ни си сте ми са адап тив ним упра вља њем:
– по де ла си сте ма, при ме на.

СТРУК ТУ РА КОМ ПЈУ ТЕР СКИ УПРА ВЉА НИХ МА ШИ НА (14)

Вр сте упра вљач ких је ди ни ца (за да так и прин цип функ ци о ни
са ња).

Ин тер по ла ци ја (кре та ње дуж јед не осе, прин цип ли не ар не и 
кру жне ин тер по ла ци је).

Ула зно – из ла зни уре ђа ји упра вљач ке је ди ни це (чи стач – бу
шач па пир не тра ке, маг нет не тра ке, ка се та, диск, штам пач).

Ко манд на та бла ком пју тер ски упра вља не ма ши не.
Ве за упра вљач ких је ди ни ца и ма ши не осно ве пост про це со ра 

и на чин по ве зи ва ња.

СИ СТЕ МИ ЗА ГЛАВ НА И ПО МОЋ НА КРЕ ТА ЊА  
КОД КОМ ПЈУ ТЕР СКИ УПРА ВЉА НИХ МА ШИ НА (9)

Ко рач ни мо то ри. Тро фа зни асин хро ни мо то ри. Мо то ри јед но
смер не стру је.

Пре но сни ци за глав но и по моћ но кре та ње код ком пју тер ски 
упра вља них ма ши на.

СИ СТЕ МИ ЗА ИЗ ВР ША ВА ЊЕ ПО МОЋ НИХ ФУНК ЦИ ЈА (4)

Си сте ми за из ме ну ала та и па ле та. Си сте ми за под ма зи ва ње 
и хла ђе ње.

МЕР НИ СИ СТЕМ КОД КОМ ПЈУ ТЕР СКИ УПРА ВЉА НИХ  
МА ШИ НА (4)

По де ла мер них си сте ма (ана лог ни, ди ги тал ни, ин тер се ро ме
триј ски).

Мер ни еле мен ти.

АУТО МА ТИ ЗА ЦИ ЈА ТРАН СПОРТ НИХ СИ СТЕ МА (4)

Оп ште по став ке и по де ла. Ма ни пу ла то ри и ин ду стриј ски ро
бо ти. Ауто ма ти за ци ја скла ди ште ња.

СТАН ДАРД НИ СИМ БО ЛИ И ОЗНА КЕ КОМ ПЈУ ТЕР СКИ  
УПРА ВЉА НИХ МА ШИ НА (4)

ЧЕ ТВР ТИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 64 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

ОСНО ВИ РА ДА ДИ ГИ ТАЛ НИХ И АНА ЛОГ НИХ РА ЧУ НА РА(2)

Основ на струк ту ра ана лог них ра чу на ра.
Основ на струк ту ра ди ги тал них ра чу на ра.
При ме на ра чу на ра у упра вља њу про из вод ним си сте ми ма.

ОСНОВ НЕ ПРИ МЕ НЕ ФЛЕК СИ БИЛ НИХ СИ СТЕ МА  
У ПРО ИЗ ВОД НИМ СИ СТЕ МИ МА СА ОСНО ВА МА  
ПРО Е РА МИ РА ЊА (12)

ВР СТЕ УПРА ВЉА ЊА У ПРО ИЗ ВОД НИМ СИ СТЕ МИ МА 

Ком пју тер ско упра вља ње. 
CNC упра вља ње. 
DNC упра вља ње. 
Адап тив но упра вља ње.

ФЛЕК СИ БИЛ НИ ТЕХ НО ЛО ШКИ СИ СТЕ МИ (10)

Основ ни пој мо ви и де фи ни ци ја FTSa.
Струк ту ра FTSa.
На чин функ ци о ни са ња FTSa.
Ток ма те ри ја ла, упра вља ње ала том и ауто ма ти за ци ја скла ди

ште ња у FTSa.

CAD/CAM СИ СТЕМ (10)

Струк ту ра си сте ма CAD. Уно ше ње из ме на по да та ка. Под си
сте ми CAM.

ТРАН СПОРТ НИ СИ СТЕ МИ У FTSy (3)

Основ ни пој мо ви и по де ла тран спорт них си сте ма (кон ве је ри, 
шин ски и ауто мат ски во ђе на тран спорт на сред ства).

ИН ДУ СТРИЈ СКИ РО БО ТИ (10)

Област при ме не и бу ду ћи раз вој ро бо та. Основ не ки не мат
ске струк ту ре ин ду стриј ских ро бо та. Вр сте ко ор ди нат них си сте ма 
(пра во у гли, де кар тов, ци ли дрич ни, по лар ни ре во лут ни). По де ла 
ро бо та.

ВР СТЕ СИ СТЕ МА УПРА ВЉА ЊА РО БО ТИ МА (4)

Основ на по де ла и струк ту ра ро бо та. Ар хи тек ту ра упра вљач
ких си сте ма.

Сен квен ци јал но упра вља ње ро бо ти ма (тач ка no тач ка), кон
тур но и об у ча ва ње ро бо та no кон ти ну ал ној пу та њи. Са вре ме не ме
то де упра вља ња ро бо ти ма.

СЕН ЗОР СКИ СИ СТЕ МИ РО БО ТА (4)

По јам и по де ла, мер не тех ни ке. Уло га сен зор ских си сте ма у 
ро бо ти ма. Фо то елек трич ни ро бот ски си сте ми. Тек стил ни ро бот
ски си сте ми. Аку стич ни ро бот ски си сте ми.

ЈЕ ЗИ ЦИ ЗА ПРО ГРА МИ РА ЊЕ ИН ДУ СТРИЈ СКИХ РО БО ТА (4)

Вр сте и при ме на.

ОСНОВ НЕ ФУНК ЦИ О НАЛ НЕ ШЕ МЕ РО БО ТА (5)

Ком по нен те упра вљач ких си сте ма ин ду стриј ских ро бо та. 
Основ не функ ци о нал не ше ме не ко ли ко ти по ва ин ду стриј ских ро
бо та и ма ни пу ла то ра.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Про грам је кон ци пи ран та ко да се осла ња на прет ход на зна ња 
ко ји су уче ни ци сте кли у окви ру про гра ма пред ме та: ра чу нар ство 
и ин фор ма ти ка, фи зи ка, осно ве елек тро тех ни ке и елек тро ни ке и 
тех но ло ги је об ра де. Уче ни ке тре ба уоп ште но упо зна ти са мо гућ
но сти ма флек си бил не ауто ма ти за ци је, што је до вољ но за овај ни
во обра зо ва ња као под ло га за де таљ ни је са вла да ва ње те о риј ских 
и прак тич них са др жа ја про гра ма пред ме та про гра ми ра ње ком
пју тер ски упра вља них ма ши на и прак тич не на ста ве. Због то га са 
пред ме ти ма ко ји се ре а ли зу ју па ра лел но у тре ћем и че твр том раз
ре ду тре ба оства ри ти чвр сту ко ре ла ци ју. Та ко ђе у тре ћем раз ре ду 
се па ра лел но ре а ли зу је и про грам пред ме та тех но ло ги ја об ра де на 



ком пју тер ски упра вља ним ма ши на ма, ко ји има низ до дир них та
ча ка са овим про гра мом, због че га тре ба опе ра тив ним пла но ви ма 
ра да на став ни ка ускла ди ти ове са др жа је.

У окви ру ре а ли за ци је про гра ма по треб но је да ти ак це нат на 
при ме ну ауто ма ти зо ва них об рад них си сте ма у про из вод ни и на 
њи хо ву струк ту ру, са освр том на са вре ме на ре ше ња тех ни ка и тех
но ло ги ја ауто мат ског упра вља ња у окви ру флек си бил них про из
вод них си сте ма.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен
та ци ју.

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та ор га ни за ци ја ра да је да уче ни ци стек
ну основ на зна ња о са вре ме ној ор га ни за ци ји про из вод ње и упра
вља њу по слов нопро из вод ним си сте мом.

Задаци на ста ве пред ме та ор га ни за ци ја ра да су:
– про у ча ва ње ме то да и тех ни ка ор га ни за ци је и упра вља ња 

по слов но про из вод ним си сте ми ма;
– про у ча ва ње не по сред не при пре ме и усло ва за успе шну про

из вод њу;
– упо зна ва ње са по слов ним ин фор ма ци о ним си сте мом и мо

гућ но сти ма при ме не ком пју те ра у пла ни ра њу, пра ће њу и ре гу ли са
њу про из вод ње;

– упо зна ва ње са мо гућ но сти ма при ме не сту ди је и ана ли зе ра
да и вре ме на за до зи ра ње и уса вр ша ва ње ра да;

– при пре ма за ре ша ва ње ме на џер ских про бле ма;
– упо зна ва ње еле ме на та си сте ма ква ли те та, зна чај си сте ма 

ква ли те та и уло ге ме наџ мен та и ор га ни за ци о них ме ра у ње му;
– упо зна ва ње са ме стом и зна ча јем еко но ми је у са вре ме ним 

усло ви ма при вре ђи ва ња.

ЧЕ ТВР ТИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 64 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (2)

Оп ште по став ке и основ ни пој мо ви. Кла сич на те о ри ја ор га
ни за ци је. Не кла сич на те о ри ја ор га ни за ци је. Мо дер на те о ри ја ор
га ни за ци је.

ПЛА НИ РА ЊЕ (5)

Ду го роч ни план. Го ди шњи план. Опе ра тив но пла ни ра ње и 
тер ми ни ра ње. Тех ни ка мре жног пла ни ра ња. Сред ства за пла ни ра
ње, пра ће ње и ре гу ли са ње про из вод ње. Пла ни ра ње, пра ће ње и ре
гу ли са ње про из вод ње уз при ме ну ком пју те ра.

УСЛО ВИ И ОГРА НИ ЧЕ ЊА ПО НА ША ЊА ПО СЛОВ НОГ  
СИ СТЕ МА (2)

Ана ли за спо ља шњих и уну тра шњих усло ва и огра ни че ња. 
Не по сред на при пре ма и обез бе ђе ње усло ва за про из вод њу.

ПРО ИЗ ВОД НИ КА ПА ЦИ ТЕ ТИ (3)

По јам про из вод ног ка па ци те та. Вр сте ка па ци те та. Ме то де и 
тех ни ке утвр ђи ва ња ко ри шће ња про из вод них ка па ци те та. Рас по
ред ма ши на (рад них ме ста). Лан ча на про из вод ња.

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ОБЕЗ БЕ ЂЕ ЊА МА ТЕ РИ ЈА ЛА  
ЗА ПРО ИЗ ВОД ЊУ (2)

За ли хе. Скла ди шта, по јам, уло га и вр сте. Опре ма ње скла ди
шних про сто ра, сме штај и чу ва ње ро бе у скла ди шту. Основ не раз
ме ре и па ра ме три скла ди шта, по ка за те љи скла ди шног про сто ра.

УНУ ТРА ШЊИ ТРАН СПОРТ (3)

По јам о са о бра ћа ју и тран спор ту. Тран спорт ни то ко ви. Прин
ци пи ор га ни за ци је уну тра шњег тран спор та. По јам ком би но ва ног 
тран спор та. Основ ни зах те ви у тран спорт ним ма ни пу ла ци ја ма. 
Кри те риј еко но мич но сти при из бо ру тран спорт них уре ђа ја. Тран
спорт на сред ства. Основ ни тех нич ки по ка за те љи (тех нич ки ка па
ци тет, екс пло а та ци о ни ка па ци тет). Ауто ма ти за ци ја тран спор та и 
тро шко ви тран спор та.

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ОБЕЗ БЕ ЂЕ ЊА ПРО ИЗ ВОД ЊЕ АЛА ТИ МА (2)

Оштре ње и одр жа ва ње ала та. Скла ди ште ње ала та и снаб де ва
ње рад них ме ста.

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ОДР ЖА ВА ЊА МА ШИ НА (4)

Си сте ми од ра жа ва ња. План ски – пре вен тив ни си стем одр жа
ва ња. Ци клус одр жа ва ња ма ши на. Ин фор ма ци о ни си стем за одр
жа ва ње ма ши на.

ОСНОВ НИ ЕЛЕ МЕН ТИ СТУ ДИ ЈЕ РА ДА (5)

Ана ли за си сте ма чо век ма ши на. Уре ђе ње рад ног ме ста. Сред
ства, ин стру мен ти и до ку мен та ци ја за про у ча ва ње ра да. Ком плек
сна ме то да оп ти ма ти за ци је чо век – ма ши на, чо век – ма ши на:

– ме ре ње ра да, по јам нор ме и вр сте нор ме
– ме то де за утвр ђи ва ње нор ме (ме ре ње вре ме на, при ме ном 

стан дард них еле ме на та, ме то да тре нут ним за па жа њи ма, ис ку стве но).

ЕКО НОМ СКИ ПО КА ЗА ТЕ ЉИ ПО СЛО ВА ЊА (5)

Утро шци ра зних об ли ка ра да и тро шко ва. Ка рак тер про мен
љи во сти тро шко ва. Је ди нич ни и укуп ни тро шко ви. QC ди ја грам. 
По ка за те љи по слов них и про из вод них ре зул та та. Еко но мич ност, 
рен та бил ност, про дук тив ност.

ПО СЛОВ НО ПРО ИЗ ВОД НИ ИН ФОР МА ЦИ О НИ СИ СТЕМ (7)

Но си о ци ин фор ма ци ја и то ко ви ин фор ма ци ја. Им пле мен та
ци ја по слов но про из вод ног ин фор ма ци о ног си сте ма. Про гра ми 
за по слов ни – про из вод ни ин фор ма ци о ни си стем. Ор га ни за ци о на 
до ку мен та ци ја: рад ни на лог, рад на ли ста, тре бо ва ње, по врат ни ца 
ма те ри ја ла.

ИН ДУ СТРИЈ СКИ МЕ НАЏ МЕНТ (8)

Ор га ни за ци ја, ме наџ мент и пред у зет ни штво. Ин ду стриј ско 
окру же ње и по слов на по ли ти ка. Про цес ру ко во ђе ња. Ути цај ни 
фак то ри у фа зи од лу чи ва ња и фа зи спро во ђе ња. Мо ти ва ци ја и по
на ша ње љу ди. Сти ло ви ме наџ мен та. Ком пју тер ска по др шка.

СТРА ТЕ ГИЈ СКИ МЕ НАЏ МЕНТ И МАР КЕ ТИНГ (4)

На уч но тех нич ки про грес, тр жи ште и по слов на фи ло зо фи ја 
пред у зе ћа. Мар ке тинг. Упра вљач ки ин фор ма тив ни си стем за стра
те гиј ско од лу чи ва ње.

СИ СТЕМ КВА ЛИ ТЕ ТА (7)

По јам и де фи ни са ње про из во да и ква ли те та. Уло га ме наџ
мен та у си сте му ква ли те та. Ор га ни за ци ја си сте ма ква ли те та.



ЕР ГО НО МИ ЈА (5)

Основ ни пој мо ви и пред мет про у ча ва ња. Фак то ри рад них 
усло ва. Ер го ном ско про јек то ва ње рад ног ме ста и ин ду стриј ског 
про из во да. Ер го ном ски стан дар ди. Си стем чо век ком пју тер. Ер го
ном ски аспект та ста ту ре, екра на и пра те ће опре ме.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

На став ни пред мет ор га ни за ци ја ра да је са ста вљен та ко да 
пред ста вља, са јед не стра не, над град њу струч них пред ме та, a са 
дру ге да је струч ну осно ву за ре а ли зо ва ње дру гих пред ме та. Због 
то га је овај пред мет при ре а ли за ци ји по треб но по ве зи ва ти с дру
гим струч ним пред ме ти ма, а на ро чи то с пред ме ти ма чи ја је ре а
ли за ци ја пред ви ђе на са ра чу на ри ма и тех но ло шким по ступ ци ма.

При ре а ли за ци ји на став не ма те ри је по треб но је гра ди во не
пре кид но ве зи ва ти за еко ном ске спе ци фич но сти ра да и про из вод
њу у ма шин ској стру ци.

Би ло да се ра ди о тех но ор га ни за ци о ном сег мен ту, сег мен ту 
еко но ми је, или сег мен ту за шти те на ра ду, са др жа је про гра ма тре
ба из ла га ти и ту ма чи ти уз што ве ће при ла го ђа ва ње кон крет ним и 
прак тич ним усло ви ма и мо гућ но сти ма шко ле и ње ног окру же ња.

На при ме ру кон крет ног пред у зе ћа рад не сре ди не по ка за ти 
ути цај тех но ло ги је про из вод ње на еко ло шки си стем и оце ни ти ни
во за шти те на ра ду.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ СИСТЕМА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та про јек то ва ња тех но ло шких си сте ма је 
прак тич но сти ца ње зна ња, рад них ве шти на и на ви ка по треб них за 
оба вља ње по сло ва и са мо ста лан из вр ши лач ки рад у окви ру обра
зов ног про фи ла и оспо со бља ва ње за бр зо укљу чи ва ње у про цес 
кон крет не про из вод не тех но ло ги је.

Задаци на ста ве про јек то ва ња тех но ло шких си сте ма су:
– овла да ва ње тех но ло шким по ступ ци ма об ра де и про гра ми

ра ње ком пју тер ски упра вља них ма ши на;
– оспо со бља ва ње за са мо стал но ко ри шће ње и при ме њи ва ње 

тех но ло шке до ку мен та ци је при ра ду на ком пју тер ски упра вља ним 
ма ши на ма;

– овла да ва ње по ступ ци ма при пре ме по де ша ва ња, кон тро ле и 
сме шта ја ала та на ком пју тер ски упра вља ним ма ши на ма у од но су 
на ко ор ди нат ни си стем ма ши не;

– оспо со бља ва ње уно ше ња про гра ма у упра вљач ку је ди ни цу 
ком пју тер ски упра вља них ма ши на;

– оспо со бља ва ње за от кла ња ње за сто ја на упра вљач ким и по
гон ским си сте ми ма ком пју тер ски упра вља них ма ши на ма.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(0 + 7 ча со ва не дељ но, 259 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
УВОД (5)

Упо зна ва ње са ор га ни за ци јом ра да у ка би не ту, опре мом, ме
ра ма за шти те на ра ду.

ОБ РА ДА СТРУ ГА ЊЕМ НА КОМ ПЈУ ТЕР СКИ УПРА ВЉА НИМ 
ОБ РАД НИМ СИ СТЕ МИ МА (14)

По де ла ком пју тер ски упра вља них стру го ва, глав ни де ло ви. По
гон ски си сте ми за глав на и по моћ на кре та ња, мер ни си сте ми. Упра
вљач ка је ди ни ца. Упо зна ва ње са та ста ту ром упра вљач ке је ди ни це.

УПРА ВЉА ЊЕ CNC СТРУ ГОМ (30)

На чи ни ра да упра вљач ке је ди ни це (руч ни, ауто мат ски, ин
кре мен тал ни, ре фе рент на тач ка, рад УЈ (упра вљач ка је ди ни ца) у 
ме ђу ме мо ри ји...). По ме ра ње но са ча ала та у прав цу по је ди них oca 
до уна пред за да те вред но сти ко ри шће њем свих на чи на ра да УЈ. Ре
гу ли са ње бро ја обр та ја !и по сма ка, из ме на ала та, укљу чи ва ње/ис
кљу чи ва ње сред ства за хла ђе ње.

ПРИ ПРЕ МА АЛА ТА ЗА КОМ ПЈУ ТЕР СКИ УПРА ВЉА НЕ  
СТРУ ГО ВЕ (20)

Пред на ме шта ње ала та ван ма ши не и на ма ши ни. Де фи ни са
ње ко рек ци је. Уно ше ње ко рек ци је ала та. Др жа чи и си сте ми др жа ча 
ала та.

СПО ЉА ШЊЕ И УНУ ТРА ШЊЕ СТРУ ГА ЊЕ (60)

Спо ља шње и уну тра шње, по преч но и уз ду жно стру га ње ци
лин дрич них и ко нич них по вр ши на са ра ди ју сом и за о бље њи ма, 
на во јем и кон тур но стру га ње (ли не ар на и кру жна ин тер по ла ци ја).

Из ра да ком плет не тех нич ко тех но ло шке до ку мен та ци је и 
уно ше ње про гра ма у УЈ.

Те сти ра ње про гра ма (про ве ра пу та ње ала та си му ла ци јом, 
пло те ром, проб ним кре та њем ма ши не на пра зно кон тро лом УЈ).

По ста вља ње об рад ка, цен три ра ње, сте за ње, де фи ни са ње 
старт не и нул те тач ке рад ног пред ме та.

Из ра да рад них пред ме та, ме ре ње и кон тро ли са ње, ко рек ци ја 
про гра ма – услов но.

КО РЕК ЦИ ЈА ВР ХА РА ДИ ЈУ СА АЛА ТА (10)

Из ра да рад них пред ме та ко ри шће њем ко рек ци је вр ха ра ди ју
са стру гар ских но же ва.

Из ра да ком плет не тех нич ко тех но ло шке до ку мен та ци је.

ОБ РА ДА СТРУ ГА ЊЕМ КО РИ ШЋЕ ЊЕМ СТАН ДАРД НИХ  
ЦИ КЛУ СА (50)

Ци клу си уз ду жног спо ља шњег и уну тра шњег стру га ња. Ци
клу си ре за ња на во ја (спо ља шњег и уну тра шњег ле вог и де сног са 
јед ним и ви ше по че та ка). Ци клу си усе ца ња жље бо ва.

ОТ КЛА ЊА ЊЕ ЗА ЗО РА КОД ПО МОЋ НИХ КРЕ ТА ЊА (10)

Нач ни ме ре ња за зо ра. Уно ше ње из ме ре них за зо ра у УЈ.

ИЗ РА ДА РАД НИХ ПРЕД МЕ ТА НА КОМ ПЈУ ТЕР СКИ  
УПРА ВЉА НИМ СТРУ ГО ВИ МА (60)

ЧЕ ТВР ТИ РАЗРЕД 
(0 + 7 ча со ва не дељ но, 224 ча са го ди шње, 60 ча со ва у бло ку)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (7)

Упо зна ва ње са ор га ни за ци јом ра да у ка би не ту, опре мом, ме
ра ма за шти те на ра ду.

ПРЕ РА ДА ГЛО ДА ЊЕМ НА КОМ ПЈУ ТЕР СКИ УПРА ВЉА НИМ 
ОБ РАД НИМ СИ СТЕ МИ МА (7)

По де ла ком пју тер ски упра вља них стру го ва, глав ни де ло ви. По
гон ски си сте ми за глав на и по моћ на кре та ња, мер ни си сте ми. Упра
вљач ка је ди ни ца. Упо зна ва ње са та ста ту ром упра вљач ке је ди ни це.



УПРА ВЉА ЊЕ CNC ГЛО ДА ЛИ ЦА МА (7)

На чи ни ра да упра вљач ке је ди ни це (руч ни, ауто мат ски, ин кре
мен тал ни, ре фе рент на тач ка, рад УЈ у ме ђу ме мо ри ји...). По ме ра ње 
но са ча ала та у прав цу по је ди них oca до уна пред за да те вред но сти 
ко ри шће њем свих на чи на ра да УЈ. Ре гу ли са ње бро ја обр та ја и по
ма ка, из ме на ала та, укљу чи ва ње/ис кљу чи ва ње сред ства за хла ђе ње.

ПРИ ПРЕ МА АЛА ТА ЗА КОМ ПЈУ ТЕР СКИ УПРА ВЉА НЕ  
ГЛО ДА ЛИ ЦЕ (7)

Пред на ме шта ње ала та ван ма ши не и по ста вља ње ала та на ма
ши ни. Де фи ни са ње ко рек ци је. Уно ше ње ко рек ци је ала та. Др жа чи 
и си сте ми др жа ча ала та.

ГЛО ДА ЊЕ КО РИ ШЋЕ ЊЕМ ЛИ НЕ АР НОГ И КРУ ЖНОГ  
КРЕ ТА ЊА (74)

Об ра да гло да њем рад них пред ме та 2 D и 2.5 D ко ри шће њем 
ли не ар ног и кру жног кре та ња у раз ли чи тим прав ци ма.

КО РЕК ЦИ ЈА ПО ЛУ ПРЕЧ НИ КА АЛА ТА (14)

Из ра да рад них пред ме та ко ри шће њем ко рек ци је вр ха ра ди ју
са стру гар ских но же ва и ко рек ци је по лу преч ни ка гло да ла. Из ра да 
ком плет не тех нич ко тех но ло шке до ку мен та ци је.

ОБ РА ДА СТРУ ГА ЊЕМ И ГЛО ДА ЊЕМ КО РИ ШЋЕ ЊЕМ  
СТАН ДАРД НИХ ЦИ КЛУ СА И ПОД ПРО ГРА МА (42)

Ци клу си бу ше ња. Ци клу си об ра де џе па. Об ра да гло да њем ко
ри шће њем под про гра ма.

Из ра да рад них пред ме та и ком плет на тех нич ко тех но ло шка 
до ку мен та ци ја.

План по де ша ва ња ма ши не.

ОТ КЛА ЊА ЊЕ ЗА ЗО РА КОД ПО МОЋ НИХ КРЕ ТА ЊА (7)

На чи ни ме ре ња за зо ра. Уно ше ње из ме ре них за зо ра у УЈ.

ПРО ЈЕК ТО ВА ЊЕ ТЕХ НО ЛО ГИ ЈЕ КОМ ПЈУ ТЕР СКИ  
УПРА ВЉА НИХ МА ШИ НА АЛАТ КИ (59)

Про јек то ва ње тех но ло ги је у АПТ про грам ском је зи ку. Про
јек то ва ње тех но ло ги је уз по моћ CAD/CAM софт ве ра:

а) ко ри сте ћи мо де ле кон крет них, стан дард них ма шин ских де
ло ва; из ра ди ти по треб ну тех нич котех но ло шку до ку мен та ци ју за 
об ра ду на CNC ма ши на ма /CNC струг. CNC гло да ли ца – 2.5 D, 3D, 
еро зи мат;

б) ко ри сте ћи мо де ле кон крет них, не стан дард них ма шин ских 
де ло ва (ли ве ни об ли ци, елек тро де за елек тро е ро зи о ну об ра ду); из
ра ди ти по треб ну тех нич котех но ло шку до ку мен та ци ју за об ра ду 
на CNC ма ши на ма / CNC струг, CNC гло да ли ца – 2.5D, 3D.

Упра вља ње CNC ма ши ном по мо ћу DNCa.

БЛОК НА СТА ВА (60)

Из ра да рад них пред ме та на ком пју тер ски упра вља ним гло да
ли ца ма. При пре ма уче ни ка за из ра ду ма тур ског ра да.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Про грам је кон ци пи ран та ко да се осла ња на прет ход на зна ња 
ко ји су уче ни ци сте кли у окви ру про гра ма пред ме та тех но ло ги ја 
об ра де, ком пју тер ска гра фи ка. Тех но ло шки по ступ ци, и про гра
ми ра ње ком пју тер ски упра вља них ма ши на. У окви ру ре а ли за ци
је про гра ма, с об зи ром да се он ре а ли зу је и у тре ћем и че твр том 
раз ре ду оства ри ти ко ре ла ци ју са гope на ве де ним пред ме ти ма, због 
че га тpeбa ускла ди ти опе ра тив не пла но ве на став ни ка. Уче ни ци се 
де ле на гру пе од 8 до 12 уче ни ка.

Пре по ру ка:
– Ве жбе за на став не пред ме те про гра ми ра ње за ком пју тер ски 

упра вља не ма ши не и про јек то ва ње тех но ло шких си сте ма тре ба дa 
ре а ли зу је исти на став ник.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен
та ци ју.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ прак тич не на ста ве је сти ца ње зна ња, рад них ве шти на 
и на ви ка по треб них за оба вља ње по сло ва и са мо ста лан из вр ши
лач ки рад у окви ру обра зов ног про фи ла и оспо со бља ва ње за бр зо 
укљу чи ва ње у про цес кон крет не про из вод не тех но ло ги је.

Задаци прак тич не на ста ве су:
– овла да ва ње тех но ло шким по ступ ци ма об ра де;
– оспо со бља ва ње за пра вил ну при ме ну ала та за об ра ду ре за

њем, њи хо во по де ша ва ње и по ста вља ње на ма ши ну;
– при ме на зна ња о ра ци о нал ном и еко но мич ном ко ри шће њу 

сред ста ва ра да, са гле да ва ње њи хо ве ма те ри јал не вред но сти и ве ка 
тра ја ња;

– оспо со бља ва ње за са мо стал но ко ри шће ње тех нич ке до ку
мен та ци је, за из бор оп ти мал ног ре жи ма об ра де, при ме ну стан дар
да и спе ци ја ли зо ва них ала та;

– сти ца ње зна ња и на ви ка за пра вил но ко ри шће ње сред ста ва 
за шти те на ра ду;

– раз ви ја ње спо соб но сти уче ни ка да сте че на те о риј ска зна ња 
успе шно при ме њу ју у ру ко ва њу и одр жа ва њу упра вљач ких си сте
ма у енер ге ти ци и да уче ству ју у про јек то ва њу и из бо ру оп ти мал
них па ра ме та ра при из во ђе њу си сте ма;

– овла да ва ње ве шти на ма у ру ко ва њу ала ти ма при ра ста вља
њу, са ста вља њу ма шин ских под скло по ва и скло по ва енер гет ског 
по стро је ња;

– сти ца ње зна ња о из бо ру оп ти мал ног ре жи ма ра да, кон тро
ли са њу, пра ће њу и утвр ђи ва њу ис прав но сти ра да енер гет ског по
стро је ња;

– оспо со бља ва ње за ко ри шће ње и прак тич ну при ме ну тех
нич котех но ло шке до ку мен та ци је енер гет ских по стро је ња;

– сти ца ње зна ња и на ви ка за прак тич но ко ри шће ње сред ста ва 
за шти те на ра ду.

ПР ВИ РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 108 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (3)

За да так прак тич не на ста ве. Упо зна ва ње ра ди о ни це и рад них 
ме ста за прак тич ну на ста ву. Упо зна ва ње са ме ра ма за шти те на ра
ду. Рас по ре ђи ва ње на рад на ме ста. Чу ва ње ала та и ма ши на. Рад на 
и тех но ло шка ди сци пли на. Чи шће ње и одр жа ва ње рад ног ме ста.

ИН ДУ СТРИЈ СКИ ОБЈЕК ТИ И ПО СТРО ЈЕ ЊА (1)

Фа брич ке ха ле, про јек тант ски би рои. Ра ди о ни це за одр жа ва
ње. Оста ли објек ти и по стро је ње. По моћ на по стро је ња. По ве зи ва ње 
ин ду стриј ских обје ка та са ин фра струк ту ром (пра те ћи објек ти).



УПО ЗНА ВА ЊЕ МА ШИ НА (2)

Уло га у оп штем тех нич ком и тех но ло шком раз во ју. По де ла 
ма ши на у за ви сно сти од на чи на упра вља ња (ме ха ни зо ва не, ауто
ма ти зо ва не и ки бер нет ске), и на ме не (по гон ске, рад не и тран
спорт не), са при ме ри ма.

МЕ РЕ ЊЕ И КОН ТРО ЛИ СА ЊЕ (9)

За да так и зна чај ме ре ња и кон тро ли са ња. Вр сте мер них је ди
ни ца у SI си сте му. Ме то де и гре шке ме ре ња. По де ла ме ри ла, ме ри
ла за кон тро лу и ме ре не ду жи не, раз мер ни ци (мер не тра ке, мер ни 
ле њи ри, мер не ле тве) ше ста ри за ме ре ње, по мич на ме ри ла, ду би
но ме ри, ви си но ме ри. То ле ран циј ска ме ри ла. ме ри ла за кон тро лу и 
ме ре ње угло ва, уга о ни ци, угло ме ри (пре клоп ни и обич ни ме ха нич
ки, уни вер зал ни, оп тич ки). Ме ри ло за за зо ре и за о бље ња.

Meрењe по мич ним ме ри лом.

ОЦР ТА ВА ЊЕ И ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ (3)

За да так и зна чај оцр та ва ња и обе ле жа ва ња. Дат и при бор за 
оцр та ва ње и обе ле жа ва ње: рад ни сто, пло че за оцр та ва ње, при
зме, игле, па ра лел на цр та ла, обе ле жи ва чи, ше ста ри сло ва, бро је ви 
и ша бло ни. При пре ма по вр ши не за оцр та ва ње. Оштре ње ала та за 
оцр та ва ње и обе ле жа ва ње.

Оцр та ва ње јед но став них об ли ка по ша бло ну или по узор ку.
Оцр та ва ње и обе ле жа ва ње јед но став них де ло ва, по цр те жу.

ТУР ПИ ЈА ЊЕ (18)

Об ра да тур пи ја њем као тех но ло шка опе ра ци ја. Вр ста и об ли
ци тур пи ја (по де ла тур пи ја пре ма об ли ку пре се ка и пре ма бро ју 
на се ка). На са ђи ва ње тур пи ја. Тех ни ка тур пи ја ња. Одр жа ва ње тур
пи ја. Ма ши не за тур пи ја ње.

Тур пи ја ње рав них по вр ши на. Кон тро ла и ме ре ње.
Тур пи ја ње ли мо ва. Оба ра ње иви ца.
Тур пи ја ње отво ра и жле бо ва. Кон тро ла.
Тур пи ја ње об лих по вр ши на. Кон тро ла.

СЕ ЧЕ ЊЕ И РЕ ЗА ЊЕ (6)

За да так и вр сте се че ња и од се ца ња. Ала ти за се че ње и од се
ца ње; вр сте че ки ћа и се ка ча; на са ђи ва ње др жа ча че ки ћа; ру ко ва
ње че ки ћем; тех ни ка ра да се ка чем. Се че ње ма ка за ма. Одр жа ва ње 
сред ста ва ра да; под ма зи ва ње и чи шће ње. Ме ре за шти те на ра ду.

Се че ње се ка чем.
Се че ње ме ха нич ким ма ка за ма.

ОД СЕ ЦА ЊЕ ТЕ СТЕ РА МА (6)

Вр сте лу ко ва и ли сто ва за руч не те сте ре. Тех ни ка ра да. Ре за
ње руч ном те сте ром, пло ча стих обра да ка, це ви, про фи ла.

ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ ЛИ МО ВА И ПРО ФИ ЛА (6)

Зна чај и при ме на по ступ ка. Ис пра вља ње ма те ри ја ла, тех ни ка 
руч ног ис пра вља ња, ма шин ско ис пра вља ње. Ме ре за шти те.

Ис пра вља ње, тра ка, ли мо ва и шип ка стог ма те ри ја ла.
Са ви ја ње у хлад ном и то плом ста њу ра зних ма те ри ја ла при

руч ним ала том и ма ши на ма.

ЗА КИ ВА ЊЕ (3)

Ве зе за ки ва њем, раз мак за кив ки и ко рак. Вр сте за ки ва ња. 
Ала ти за за ки ва ње.

Руч но за ки ва ње ли мо ва.

СПА ЈА ЊЕ МЕ КИМ ЛЕ МЉЕ ЊЕМ (3)
При пре ма ма те ри ја ла и ала та за ме ко ле мље ње. Ме ко ле мље

ње ли мо ва или пред ме та из ра де.

ЗА ВА РИ ВА ЊЕ (12)
Га сно за ва ри ва ње, при бор и опре ма: че лич не бо це са ар ма ту

ром, го ри о ни ком. До дат ни ма те ри јал за га сно за ва ри ва ње и твр до 
ле мље ње. Га сно се че ње. Ме ре за шти те.

Тех ни ка ра да и га сно за ва ри ва ње.
Елек тро луч но и елек тро от пор но за ва ри ва ње. Елек тро де, алат 

и при бор за елек тро луч но за ва ри ва ње. Ме ре и сред ства за шти те. 
При пре ма пред ме та и из во ђе ње за ва ри ва ња.

БУ ШЕ ЊЕ И УПУ ШТА ЊЕ (9)

Бу ше ње као тех но ло шка опе ра ци ја. Бу ши ли це руч не, руч не 
елек трич не. Ала ти за бу ше ње и упу шта ње; оштре ње бур ги ја. При
бор за сте за ње ре зног ала та, при бор за сте за ње обрат ки. Ме ре за
шти те.

Бу ше ње руч ном елек трич ном бу ши ли цом.

РЕ ЗА ЊЕ НА ВО ЈА (6)

Алат и при бор за руч но ре за ње на во ја. Тех ни ка руч ног уре зи
ва ња и на ре зи ва ња на во ја. При пре ма по вр ши не. По сту пак ма шин
ског ре за ња на во ја.

Руч но ре за ње спо ља шњег и уну тра шњег на во ја. Кон тро ла.
Уре зи ва ње на во ја у ру пи.
Ре за ње на во ја на ма ши ни. Кон тро ла.

ПО ВР ШИН СКА ЗА ШТИ ТА (3)

По јам и вр сте ко ро зи је. На чи ни за шти те пре вла че њем. При
пре ма по вр ши на за за шти ту пре вла че њем. Кон зер ва ци ја де ло ва и 
про из во да. Ме ре за шти те.

За шти та пре вла че њем са при пре мом по вр ши не.

СА СТА ВЉА ЊЕ И РА СТА ВЉА ЊЕ МА ШИ НА И ЊИ ХО ВИХ 
СКЛО ПО ВА (18)

Са ста вља ње ма ши на (мон та жа) као тех но ло шки про цес за 
до би ја ње про из во да. Ра ста вља ње и са ста вља ње ма ши на и њи хо вих 
скло по ва у про це су одр жа ва ња ма ши на. Ала ти и при бо ри за ра
ста вља ње и са ста вља ње, на ме на и на чин упо тре бе. Де мон стра ци ја 
ру ко ва ња кљу чем, од вр та њем, кле шти ма, свла ка чем. Тех но ло шки 
по сту пак ра ста вља ња и са ста вља ња. Ба зни део (под склоп). Ме ре 
за шти те.

Ра ста вља ње, пра ње и чи шће ње. Пре глед оште ће но сти или за
ме не де ло ва. Са ста вља ње, под ма зи ва ње, за шти та.

ДРУ ГИ РАЗРЕД 
(4 ча са не дељ но, 144 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (2)

Упо зна ва ње про гра ма и струч не ли те ра ту ре. Упо зна ва ње ра
ди о ни це ка би не та и рад них ме ста. За ду жи ва ње ма ши ном, ала том 
и при бо ром. Рад на и тех но ло шка ди сци пли на. Упо зна ва ње ме ра и 
сред ста ва за шти те на ра ду. Чи шће ње и одр жа ва ње рад ног ме ста. 
Пра вил ник о кућ ном ре ду.

МЕ РЕ ЊЕ И КОН ТРО ЛИ СА ЊЕ (6)

За да так и зна чај ме ре ња и кон тро ли са ња. Вр сте мер них је
ди ни ца SI си сте ма. Ме то де и гре шке при ме ре њу. По де ла ме ри ла. 
Ме ри ла за кон тро лу и ме ре ње ду жи на: раз мер ни ци (мер не тра ке, 
мер ни ле њи ри и мер не ле тве), ше ста ри за ме ре ње, по мич на ме ри
ла, ду би но ме ри и ви си но ме ри. Ме ри ла за кон тро лу ме ре ња угло ва: 
уга о ни ци, угло ме ри (пре клоп ни, обич ни ме ха нич ки, уни вер зал ни) 
и ша бло ни. Ме ри ла за кон тро лу рав но сти по вр ши на, ме ри ла за за
зо ре и за о бље ња. Чу ва ње и одр жа ва ње мер них и кон трол них ала та.

ПРИ БО РИ ЗА СТЕ ЗА ЊЕ И ПРИ ДР ЖА ВА ЊЕ (4)

За да так и зна чај сте за ња и при др жа ва ња при об ра ди. Пра ви ла 
сте за ња. По де ла при бо ра за сте за ње. Уни вер зал ни при бо ри за сте
за ње (ша пе, сте зне гла ве и маг не ти).



ОБ РА ДА СТРУ ГА ЊЕМ (38)

1. УПО ЗНА ВА ЊЕ СТРУ ГА (2)

Руч но и ме ха нич ко по ме ра ње но са ча ала та, про ме на бро ја 
обр та ја и сме ра обр та ја глав ног вре те на. Очи та ва ње ве ли чи на по
ме ра ња но са ча ала та на мер ним до бо ши ма (по моћ но, уз ду жно и 
по преч но кре та ње).

2. СТЕ ЗА ЊЕ РАД НОГ ПРЕД МЕ ТА И АЛА ТА (2)

Сте зни при бо ри за об ра ду на стру гу (за да так стан дард них и 
спе ци јал них сте зних при бо ра). Но са чи ала та (кла сич ни и бр зо и
змен љи ви).

3. ПО ПРЕЧ НО – РА ДИ ЈАЛ НО СТРУ ГА ЊЕ СПО ЉА ШЊИХ  
И УНУ ТРА ШЊИХ ПО ВР ШИ НА (7)

При пре ма ма ши на и по сту пак об ра де. Ала ти за по преч но 
стру га ње. По ста вља ње ала та у осу рад ног пред ме та (ис под или из
над, ако је по треб но). Гру бо и фи но стру га ње, рав но и сте пе на сто. 
Сред ства за хла ђе ње и под ма зи ва ње.

4. УЗ ДУ ЖНО СТРУ ГА ЊЕ ЦИ ЛИН ДРИЧ НИХ И СТЕ ПЕ НА СТИХ 
ПО ВР ШИ НА – СПО ЉА ШЊИХ И УНУ ТРА ШЊИХ (7)

При пре ма ма ши не и по сту пак об ра де. Ала ти за уз ду жно 
стру га ње. По ста вља ње ала та на ма ши ну. Гру бо и фи но стру га ње 
ци лин дрич них и сте пе на стих по вр ши на.

5. ОБ РА ДА КО НУ СНИХ ПО ВР ШИ НА – СПО ЉА ШЊИХ  
И УНУ ТРА ШЊИХ (7)

При пре ма ма ши не и ала та за об ра ду ко ну сних по вр ши на. Об
ра да ко ну са за о кре та њем ма лог уз ду жног кли за ча. Об ра да ко ну са 
по ме ра њем ко њи ћа из осе рад ног пред ме та. Об ра да ко ну са по мо ћу 
ко пир уре ђа ја. Об ра да ко ну са про фил ним но жем.

6. ОД СЕ ЦА ЊЕ И УСЕ ЦА ЊЕ НА СПО ЉА ШЊИМ  
И УНУ ТРА ШЊИМ ПО ВР ШИ НА МА (4)

При пре ма ма ши не и ала та. Усе ца ње жље бо ва на спо ља шњим 
и уну тра шњим по вр ши на ма. Од се ца ње.

7. ОБ РА ДА СПО ЉА ШЊЕГ И УНУ ТРА ШЊЕГ НА ВО ЈА  
НА СТРУ ГУ (6)

При пре ма ма ши не за ре за ње на во ја. Ала ти за ре за ње на во ја. 
Ре за ње ме трич ког ле вог и де сног на во ја и оста лих ти по ва на во ја.

8. ОСТА ЛИ ПО СТУП ЦИ ОБ РА ДЕ НА СТРУ ГУ (3)

Об ра да екс цен трич них по вр ши на. Стру га ње у спе ци јал ним 
сте зним ала ти ма. На рец ки ва ње итд.

РЕН ДИ СА ЊЕ (8)

При ме на по ступ ка, по де ла рен ди саљ ки и њи хо ве ка рак те ри
сти ке. Прин цип ра да крат ко ход не рен ди саљ ке. Ала ти за рен ди са
ње. Из бор ре жи ма об ра де (v, n, s) у за ви сно сти од вр сте но жа и 
ма те ри ја ла обрат ка. При пре ма ма ши не за рад (по сту пак сте за ња 
обрат ка и но жа и по де ша ва ње ма ши не за рад). По сту пак рен ди
са ња хо ри зон тал них, вер ти кал них и ко сих по вр ши на. Одр жа ва ње 
рен ди саљ ки (чи шће ње и под ма зи ва ње). Ме ре за шти те на ра ду.

ОБ РА ДА БУ ШЕ ЊЕМ (16)

1. УПО ЗНА ВА ЊЕ БУ ШИ ЛИ ЦА, ОСНОВ НИ ДЕ ЛО ВИ  
И ПРИ БОР, ВР СТЕ КРЕ ТА ЊА КОД БУ ШИ ЛИ ЦА (2)

Руч на и ме ха нич ка про ме на по ло жа ја ала та и рад ног пред ме
та. Очи та ва ње ве ли чи на по ме ра ња на мер ним до бо ши ма.

2. ПО СТА ВЉА ЊЕ РАД НОГ ПРЕД МЕ ТА И АЛА ТА (2)

Сте зни при бор за об ра ду бу ше њем (стан дард ни и спе ци јал
ни). Но са чи ала та и ала ти за об ра ду бу ше њем.

3. ОБ РА ДА БУ ШЕ ЊЕМ НА СТО НИМ И СТУБ НИМ  
БУ ШИ ЛИ ЦА МА (4)

Об ра да бу ше њем, про ши ри ва њем, упу шта њем и раз вр та њем.

4. ОБ РА ДА БУ ШЕ ЊЕМ НА РА ДИ ЈАЛ НОЈ БУ ШИ ЛИ ЦИ (2)

Об ра да ку ти ја стих рад них пред ме та. Гру бо и фи но бу ше ње, 
упу шта ње, про ши ри ва ње, раз вр та ње и ре за ње на во ја.

5. ОБ РА ДА БУ ШЕ ЊЕМ НА РЕД НИМ И АГРЕ ГАТ НИМ  
БУ ШИ ЛИ ЦА МА (2)

По ста вља ње ре ал ног пред ме та и ба зи ра ње. По де ша ва ње ма
ши не за рад.

6. ОБ РА ДА БУ ШЕ ЊЕМ НА ХО РИ ЗОН ТАЛ НОЈ  
И КО ОР ДИ НАТ НОЈ БУ ШИ ЛИ ЦИ (2)

По ста вља ње рад ног пред ме та и ба зи ра ње. По ста вља ње ала та. 
По де ша ва ње ма ши не за рад.

7. ОСТА ЛИ ПО СТУП ЦИ ОБ РА ДЕ НА БУ ШИ ЛИ ЦА МА (2)

ОБ РА ДА ГЛО ДА ЊЕМ (34)

1. ОСНОВ НИ ДЕ ЛО ВИ И ПРИ БОР, ГЛАВ НО И ПО МОЋ НО 
КРЕ ТА ЊЕ (2)

Упо зна ва ње гло да ли це. Руч но и ме ха нич ко по ме ра ње кли за
ча, про ме на бро ја обр та ја и сме ра обр та ња глав ног вре те на. Очи та
ва ње ве ли чи на по ме ра ња на мер ним до бо ши ма.

2. ПО СТА ВЉА ЊЕ РАД НОГ ПРЕД МЕ ТА И АЛА ТА (2)

Сте зни при бо ри за об ра ду гло да њем (стан дард ни и спе ци јал
ни). Но са чи ала та и ала ти за об ра ду гло да њем.

3. ОБ РА ДА ГЛО ДА ЊЕМ РАВ НИХ ПО ВР ШИ НА (8)

При пре ма ма ши не и ала та за об ра ду рав них по вр ши на. Сте
за ње при прем ка и од ре ђи ва ње ба зних по вр ши на. Гру ба и фи на об
ра да рав них по вр ши на че о ним гло да ли ма. Сред ства за хла ђе ње и 
под ма зи ва ње.

4. ОБ РА ДА ГЛО ДА ЊЕМ КО СИХ ПО ВР ШИ НА (8)

При пре ма ма ши не и ала та за об ра ду ко сих по вр ши на. Сте за ње 
при прем ка под углом и од ре ђи ва ње ба зних по вр ши на. Об ра да гло
да њем ко сих по вр ши на за кре та њем рад ног сто ла, сте зних ала та итд.

5. ОБ РА ДА ОТВО РА И РУ ПА НА ГЛО ДА ЛИ ЦИ (8)

При пре ма ма ши не и ала та за об ра ду ру па и отво ра. Бу ше ње 
ви ше отво ра ко ор ди нат ним по ме ра њем рад ног сто ла.

6. ОБ РА ДА ЗА ВОЈ НИХ ЖЉЕ БО ВА И ОЗУ БЉЕ ЊА (4)

При пре ма ма ши не и ала та. По де о ни апа ра ти (вр сте и на чин 
ра да).

Из ра да пра вих и за вој них жље бо ва. Из ра да озу бље ња.

7. ОСТА ЛИ ПО СТУП ЦИ ОБ РА ДЕ ГЛО ДА ЊЕМ (2)

ОБ РА ДА БРУ ШЕ ЊЕМ (32)

1. УПО ЗНА ВА ЊЕ БРУ СИ ЛИ ЦА, ОСНОВ НИ ДЕ ЛО ВИ,  
ГЛАВ НО И ПО МОЋ НО КРЕ ТА ЊЕ КОД БРУ СИ ЛИ ЦА (2)

Ала ти за об ра ду бру ше њем. Руч на и ме ха нич ка про ме на по
ло жа ја ала та и рад ног пред ме та. Очи та ва ње ве ли чи на по ме ра ња на 
мер ним до бо ши ма.

2. СТЕ ЗА ЊЕ РАД НИХ ПРЕД МЕ ТА И АЛА ТА (2)

Сте зни при бо ри за об ра ду на бру си ли ца ма. По ста вља ње то
ци ла и по ступ ци цен три ра ња, ба лан си ра ња и оштре ња.



3. БРУ ШЕ ЊЕ РАВ НИХ ПО ВР ШИ НА (8)

Глав ни де ло ви ма ши не. При пре ма ма ши не и по сту пак об ра де, 
рав них по вр ши на са на ги бом, че о них по вр ши на, жље бо ва и ка на ла.

4. БРУ ШЕ ЊЕ СПО ЉА ШЊИХ ЦИ ЛИН ДРИЧ НИХ  
ПО ВР ШИ НА (8)

Глав ни де ло ви ма ши не. При пре ма ма ши не и по сту пак об ра де 
спо ља шњих ци лин дрич них по вр ши на, из ме ђу ши ља ка, че о них по
вр ши на, ко нич них по вр ши на, сте пе на стих по вр ши на и за о бље ња.

5. БРУ ШЕ ЊЕ УНУ ТРА ШЊИХ ЦИ ЛИН ДРИЧ НИХ  
ПО ВР ШИ НА (8)

Глав ни де ло ви ма ши не. При пре ма ма ши не и по сту пак об ра
де уну тра шњих ци лин дрич них по вр ши на са из ла зом и без из ла за; 
бру ше ње че о них уну тра шњих по вр ши на и ко ну са.

6. ОСТА ЛИ ПО СТУП ЦИ ОБ РА ДЕ БРУ ШЕ ЊЕМ (4)

Бру ше ње зуп ча ни ка. Бру ше ње уну тра шњег и спо ља шњег на
во ја.

Хо но ва ње, ле по ва ње и по ли ра ње.

ТЕР МИЧ КА И ТЕР МО ХЕ МИЈ СКА ОБ РА ДА (4)

За да так и зна чај тер мич ке и тер мо хе миј ске об ра де. Основ ни 
пој мо ви о жа ре њу, ка ље њу, от пу шта њу, це мен та ци ји и ни три ра њу. 
Ка ље ње јед но став них руч них ала та у во ди и уљу.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Про грам је са чи њен та ко да уче ни ци стек ну увид у де ло круг 
по сло ва и рад них за да та ка у под руч ју ра да: ма шин ство и об ра да 
ме та ла. Омо гу ћа ва по ступ но са вла да ва ње по чет них зна ња, уме ња 
и ве шти на за по ступ ке ма шин ске об ра де.

Прак тич на на ста ва уво ди уче ни ке у сфе ру из вр ши лач ког и 
про из вод ног ра да, у ам би јент ма шин ске ра ди о ни це, у ко јој се про
цес обра зо ва ња од ви ја у дру гим усло ви ма и дру га чи јим ме то да ма 
и сред стви ма ра да од оних ко је су уче ни ци до та да сре та ли. За то у 
са мом по чет ку уче ни ци тре ба да упо зна ју прин ци пе и пра ви ла по
на ша ња у ра ди о ни ци, рад ну и тех но ло шку ди сци пли ну, сред ства и 
ме ре за шти те на ра ду и њи хо ву при ме ну.

Прак тич ни рад уче ни ка мо ра би ти осми шљен, а сва ка ак тив
ност ра зу мљи ва. Ти ме се под сти че мо ти ви са ност за рад и ства ра
лач ке спо соб но сти уче ни ка, оства ру је ефи ка сност и бо љи ква ли
тет ра да. Да би се то по сти гло прак тич ни рад мо ра би ти, у свим 
сво јим фа за ма, ана ли зи ран и раз ја шњен. Не по сред ној из вр ши лач
кој ак тив но сти де мон стра ци ји на став ни ка или но вој ве жби уче ни
ка, мо ра да прет хо де (у за ви сно сти од ка рак те ра и сло же но сти рад
ног по ступ ка и сред ста ва ра да) об ја шње ња тех нич котех но ло шких 
за ко ни то сти или кра ћа упут ства о ру ко ва њу ала том или ма ши на ма. 
При то ме увек тре ба ин си сти ра ти на по што ва њу про пи са о за шти
ти на ра ду, на при ме ни ме ра штед ње енер ги је, ма те ри ја ла, ала та, 
при бо ра и ма ши на.

Про грам прак тич не на ста ве мо же да се оства ру је при ме ном 
про из вод них ди дак тич ких ве жби у це ли ни или укљу чи ва њем у 
про из вод ни рад у по је ди ним сег мен ти ма про гра ма. У сва ком слу
ча ју на став ник вр ши ди дак тич ку раз ра ду те мат ских це ли на про
гра ма, фор ми ра ве жбе, раш чла њу је их на еле мен те од за хва та и 
опе ра ци ја до сло же ни јих ра до ва. На став ник има те о риј ску под ло
гу у свом ра ду са зна њи ма ко ја уче ни ци сти чу па ра лел но у окви
ру са др жа ја тех нич ког цр та ња, тех но ло ги је ма те ри ја ла, ме ха ни ке, 
тех нич ке фи зи ке и ма те ма ти ке а по себ но на став ник вр ши ко ре ла
ци ју са пред ме ти ма тех но ло ги ја об ра де и тех но ло шки по ступ ци 
са кон тро лом ко ји пред ста вља ју те о рет ске осно ве и пред зна ње за 
оба вља ње прак тич не на ста ве. Због то га на став ник мо ра да по зна је 
са др жа је ових пред ме та и да оства ру је стал ну са рад њу са на став
ни ци ма ових струч них пред ме та.

Са др жа је јед не те мат ске це ли не ни је нео п ход но увек оства ри
ва ти у це ло сти na за тим пре ла зи ти на дру гу. Мо гу ће је у за ви сно сти 

од ка рак те ра ве жби или про из вод ног ра да, на ста ву оства ри ва ти 
ком би но ва но са дру гим са др жа ји ма (по ступ ци ма, опе ра ци ја ма) у 
ду жем пе ри о ду. Та ко на при мер, са др жа ји о ме ре њу и кон тро ли са
њу, и др. мо гу се об ра ђи ва ти по ступ но, пре ма зах те ву тех но ло шког 
по ступ ка од ре ђе не про из вод не ве жбе. У ова квој ор га ни за ци ји на
ста ве, где уче ни ци ни су исто вре ме но ан га жо ва ни на истим рад ним 
опе ра ци ја ма и за хва ти ма, по треб но је пра ти ти рад сва ког уче ни ка 
по на о соб и вре ме про ве де но на по је ди ним рад ним ак тив но сти ма.

Рад не за дат ке у по гле ду њи хо ве сло же но сти тре ба, по мо гућ
ству, при ла го ђа ва ти ни воу оспо со бље но сти уче ни ка.

Прак тич ну на ста ву, по пра ви лу, тре ба ор га ни зо ва ти у школ
ској ра ди о ни ци. У том слу ча ју чи тав про грам се ре а ли зу је у тој на
мен ској ра ди о ни ци. И то уна пред де фи ни са ном ре до сле ду из ме не 
рад них ме ста, те уче ни ци не мо ра ју „про ла зи ти“ кроз дру ге ра ди о
ни це или по го не пред у зе ћа.

Ра ди што ефи ка сни јег оства ри ва ња про гра ма сва ки уче ник 
мо ра има ти сво је рад но ме сто и од го ва ра ју ћи алат и при бор.

При оце ни ра да уче ни ка па жњу тре ба обра ти ти на: тач ност из
ра де, ква ли тет об ра де, уред но одр жа ва ње рад ног ме ста, ра ци о нал
но ко ри шће ње ма те ри ја ла и енер ги је, чу ва ње ала та, при бо ра, уре
ђа ја и ма ши на и пра вил но ко ри шће ње сред ста ва за шти те на ра ду.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен
та ци ју.

Образовни профил: ПО ГОН СКИ ТЕХ НИ ЧАР 
МА ШИН СКЕ ОБ РА ДЕ

ПО ДЕ ЛА ОДЕ ЉЕ ЊА НА ГРУ ПЕ

Оде ље ње се де ли на две гру пе (од 12 до 16 уче ни ка у гру пи) 
при ре а ли за ци ји ве жби из пред ме та:

Прак тич на на ста ва у пр вом раз ре ду.
Оде ље ње се де ли на три гру пе (од 8 до 12 уче ни ка у гру пи) 

при ре а ли за ци ји на ста ве сле де ћих пред ме та:
Прак тич на на ста ва у дру гом, тре ћем и че твр том раз ре ду,
Прак тич на на ста ва (блок).

МЕХАНИКА
(ИСТА КАО КОД ОБРАЗОВНИХ ПРОФИЛА

У ТРОГОДИШЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ)

ПР ВИ РАЗРЕД  
(3 ча са не дељ но, 111 ча со ва го ди шње)

АУТОМАТИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та ауто ма ти за ци је про из вод ње је да уче
ни ци стек ну пред ста ве о са вре ме ној ауто ма ти за ци ји и ро бо ти ци, 
да схва те по тре бу њи хо вог уво ђе ња у ин ду стри ју, да стек ну те о
риј ску осно ву за да ље про ра чу на ва ње са др жа ја о ауто ма ти за ци ји 
про из вод ње, као и прак тич на зна ња о уво ђе њу и екс пло а та ци ји са
вре ме них ауто ма ти зо ва них си сте ма.



Задаци на ста ве пред ме та ауто ма ти за ци је про из вод ње су:
– сти ца ње зна ња о ауто ма ти за ци ји тех но ло шких си сте ма;
– сти ца ње зна ња о си сте ми ма ну ме рич ког упра вља ња и њи

хо ве при ме не на алат не ма ши не;
– упо зна ва ње про јек то ва ња тех но ло шких про це са и про гра

ми ра ња НУ об рад них си сте ма;
– упо зна ва ње функ ци је и ком по но ва ње тран сфе ра ли ни ја;
– упо зна ва ње и при хва та ње прин ци па флек си бил не ауто ма ти

за ци је и ро бо ти за ци је;
– упо зна ва ње основ не ком по нен те ауто ма ти зо ва ног ме ха нич

ког си сте ма;
– упо зна ва ње по гон ских и пре но сних си сте ма;
– сти ца ње зна ња о сен зо ри ма и сен зор ским си сте ми ма и 

основ ним прин ци пи ма ме ре ња;
– сти ца ње зна ња о упра вља њу ме ха нич ким си сте мом и спе

ци фич но сти ма НУ ма ши на и ро бо та;
– раз ви ја ње ин те ре са за са зна њем о са вре ме ним тех но ло ги ја

ма и њи хо вој при ме ни у ме та ло пре ра ђи вач кој ин ду стри ји.

ЧЕ ТВР ТИ РАЗРЕД 
( 2 час не дељ но, 64 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД НИ ДЕО (8)

Исто ри јат ауто ма ти за ци је, раз вој сред ста ва за про из вод њу, 
ин ду стриј ска ре во лу ци ја, са вре ме на тех но ло шка ре во лу ци ја, дру
штве ни аспек ти ауто ма ти за ци је.

Ути цај ауто ма ти за ци је на по ве ћа ње про из вод но сти сред ста
ва ра да, пре о бра жај ин ду стриј ске про из вод ње и на уло гу чо ве ка 
у про це су про из вод ње. Утвр ђи ва ње оп штих по став ки ки бер не ти
ке (ци ље ви ки бер не ти ке, ки бер не тич ки си сте ми, кре та ње си сте ма, 
ин фор ма ци ја и пре нос сиг на ла). Ауто мат ско упра вља ње (упра вља
ње и си сте ми ауто мат ског упра вља ња, отво ре ни и за тво ре ни си сте
ми упра вља ња, про грам ско упра вља ње). Ком по нен те си сте ма ауто
мат ског упра вља ња.

ТЕХ НО ЛО ШКИ СИ СТЕ МИ (4)

Основ ни пој мо ви, ауто ма ти за ци ја про це са тех но ло шког си
сте ма. По де ла об рад них си сте ма.

АУТО МА ТИ ЗО ВА НИ ОБ РАД НИ СИ СТЕ МИ  
ЗА МА ЛО СЕ РИЈ СКУ И СЕ РИЈ СКУ ПРО ИЗ ВОД ЊУ (14)

Ну ме рич ки упра вља ни об рад ни си сте ми, струк ту ра ну ме рич
ких упра вља них си сте ма, мер ни си сте ми, по гон ски си сте ми (упо
тре ба, при ме на, пред но сти и не до ста ци елек тро мо то ра јед но смер
не стру је, мо то ра без чет ки ца елек тро мо то ра на из ме нич не стру је, 
ко рач них мо то ра, пне у мат ског и хи дра у лич ког по го на, ну ме рич ке 
упра вљач ке је ди ни це). Ну ме рич ки упра вља ње алат не ма ши не. Ну
ме рич ки упра вља ни стру го ви и гло да ли це, глав ни де ло ви, при бор 
и уре ђај. Ка рак те ри сти ке НУ стру го ва и гло да ли це. Руч ни ре жим 
ра да, де фи ни са ње ко ор ди нат ног си сте ма. Нул та тач ка и старт на 
тач ка. Про грам ски ре жим ра да (де фи ни са ње про гра ма, струк ту ра 
про гра ма, уно ше ње про гра ма у упра вљач ку је ди ни цу). Об рад ни 
си сте ми, флек си бил ни об рад ни си сте ми.

ПРО ЈЕК ТО ВА ЊЕ ПРО ЦЕ СА ОБ РА ДЕ У МА ЛО СЕ РИЈ СКОЈ  
И СЕ РИЈ СКОЈ ПРО ИЗ ВОД ЊИ (5)

Из бор об рад ног си сте ма. Ор га ни за ци о не прет по став ке за 
уво ђе ње НУ си сте ма. Ана ли за тро шко ва про из вод ње. 

АУТО МА ТИ ЗО ВА НИ ОБ РАД НИ СИ СТЕ МИ  
ЗА ВЕ ЛИ КО СЕ РИЈ СКУ ПРО ИЗ ВОД ЊУ (6)

Основ ни пој мо ви. Спе ци јал не алат не ма ши не, мо ду ли спе ци
јал них ма ши на, про јек то ва ње про це са об ра де. При ме ри про јек то ва
ња и ком по но ва ња спе ци јал них алат них ма ши на. Тран сфер – ли ни је.

АУТО МА ТИ ЗО ВА НЕ МА ШИ НЕ ЗА ОБ РА ДУ  
ДЕ ФОР МА ЦИ ЈОМ (3)

Област при ме не. Ну ме рич ки упра вља не ма ши не за об ра ду 
де фор ма ци јом. Пне у мат скоауто ма ти зо ва не ма ши не за об ра ду де
фор ма ци јом. Ауто мат ске ли ни је за об ра ду де фор ма ци јом. Ну ме
рич ки упра вља ни об рад ни си сте ми за об ра ду не кон вен ци о нал ним 
по ступ ци ма.

АУТО МА ТИ ЗО ВА НИ СИ СТЕ МИ ПУ ЊЕ ЊА, ОД ЛА ГА ЊА  
И ТРАН СПОР ТА СИ РО ВИ НА, РАД НИХ ПРЕД МЕ ТА  
У ТЕХ НО ЛО ШКОМ ПРО ЦЕ СУ ОБ РА ДЕ И МОН ТА ЖЕ (5)

Оп ште по став ке. Про це си и си сте ми пу ње ња. Ме ха ни зми за 
пу ње ње ма те ри ја ла у ви ду жи це, тра ке и шип ке. Ме ха ни зми за пу
ње ње по је ди них обра да ка (са ма га ци ном и бун ке ром). Ви бра ци
о ни бун ке ри. Ауто ма ти зо ва ни си сте ми тран спор та. Ин ду стриј ски 
ро бо ти.

ФЛЕК СИ БИЛ НА АУТО МА ТИ ЗА ЦИ ЈА (9)

Флек си бил на ауто ма ти за ци ја.
Пи та ње ве ли чи не про из вод не се ри је. Мо гућ но сти ауто ма ти

за ци је ма ло се риј ске про из вод ње. Из ме на про из вод ног про гра ма. 
Основ ни пој мо ви, флек си бил на про из вод на ће ли ја, ли ни ја и 

си стем. CAD/CAM си сте ми. Ра чу нар ски ин те гри са на про из вод ња. 
Еле мен ти флек си бил не ауто ма ти за ци је, НУ ма ши не, ро бо ти, 

тран спорт ни си сте ми, кон тро ла про из во да, скла ди ште. 
CAD/CAM си сте ми. 
Хи је рар хи ја упра вља ња флек си бил ним про из вод ним си сте

мом.

АУТО МА ТИ ЗО ВА НИ МЕ ХА НИЧ КИ СИ СТЕМ КАО ОП ШТИ 
ЕЛЕ МЕНТ ПРО ИЗ ВОД НОГ СИ СТЕ МА (4)

НУ ма ши на, ро бот и тран спорт ни си стем као ауто ма ти зо ва ни 
ме ха нич ки си сте ми. Де фи ни са ње оса по ме ра ња. 

Еле мен ти те о ри је ме ха ни зма, ки не ма тич ки па ро ви, сте пе ни 
сло бо де. Функ ци о нал но кре та ње. Ко ор ди на те по ло жа ја за вр шног 
уре ђа ја код НУ ма ши не и ро бо та.

КОН СТРУК ЦИ ЈА ОСЕ ПО МЕ РА ЊА (3)

На чи ни ре а ли за ци је обрт не осе по ме ра ња.

ПРЕ НОС ПО ГОН СКОГ МО МЕН ТА (3)

На чи ни по ста вља ња елек тро мо то ра (са ста но ви шта ста тич ког 
урав но те же ња). 

Еле мен ти пре но сног си сте ма, ла нац са лан ча ни ком, осо ви не, 
за вој на вре те на, ре дук то ри (укљу чу ју ћи хар мо ниј ске и ци кло ре
дук то ре). 

На чи ни по ста вља ња хи дра у лич ких ком по нен ти и пре нос по
го на. 

Ста тич ко урав но те же ње ро бо та.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

На став ни пред мет еле мен ти ауто ма ти за ци је про из вод ње при
па да ни зу пред ме та у окви ру ко јих уче ни ци упо зна ју мо гућ но сти 
и по тре бе ауто ма ти за ци је и ро бо ти за ци је са вре ме не ин ду стриј ске 
про из вод ње. Сва ка ко, ра ди се о ауто ма ти за ци ји ко ја укљу чу је ши
ро ку при ме ну ра чу нар ских си сте ма. 

Јед на од основ них ка рак те ри сти ка овог пред ме та је ње го ва 
ин тер ди сци пли нар ност. То зах те ва уве ћа ни на пор и про фе со ра (у 
при пре ми на ста ве) и уче ни ка (у усва ја њу са др жа ја), јер је по треб
но по ве за ти ма те ри ју из раз ли чи тих обла сти (елек тро тех ни ке, ма
шин ства, ра чу нар ства, фи зи ке, при ме не ра чу на ра у тех ни ци итд.).

С об зи ром на то да је у пи та њу про бле ма ти ка из обла сти ви
со ке тех но ло ги је, чи је усва ја ње из и ску је очи глед ност у на ста ви, 
по себ но ка да се ра ди о уре ђа ји ма и ком по нен та ма чи ји је рад по
жељ но и де мон стри ра ти, по треб но је да се на ста ва оства ру је у од
го ва ра ју ћем ка би не ту или спе ци ја ли зо ва ној учи о ни ци.



По себ но тре ба на гла си ти да је то ком на ста ве по треб но об ја
сни ти низ сли ка и схе ма чи је је са др жа је те шко цр та ти на та бли. 
Сто га су са вре ме на гра фич ка сред ства нео п ход на.

У на ста ви тре ба по себ ну па жњу обра ти ти об ја шње њи ма фи
зич ких прин ци па ра да, као и мо гућ но сти ма упо тре бе из ло же них 
уре ђа ја и ком по нен ти.

Про грам ауто ма ти за ци ја про из вод ње се ди рект но на ста вља 
на про грам пред ме та тех но ло ги ја об ра де (у дру гом и тре ћем раз ре
ду). Све то зах те ва у овом слу ча ју по се бан при ступ у оства ри ва њу 
овог пред ме та, с об зи ром на ве ћа прет ход на зна ња ових уче ни ка, 
ви ши ни во ин тер пре та ци је про гра ма где су сва по гла вља под јед
на ко зна чај на и тре ба их ре а ли зо ва ти у окви ру да тог бро ја ча со ва.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ПРОИЗВОДА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та тех нич ка кон тро ла про из во да је сти
ца ње зна ња о уло зи и зна ча ју тех нич ке кон тро ле у ме та ло пре ра ђи
вач кој про из вод њи и ма ши но град њи, ме то да ма и тех ни ка ма ње ног 
спро во ђе ња у оства ри ва њу ква ли те та про из во да и оспо со бља ва ње 
за ње ну при ме ну у не по сред ној прак си.

Задаци на ста ве пред ме та тех нич ка кон тро ла су:
– упо зна ва ње ор га ни за ци је тех нич ке кон тро ле и кон трол них 

ме ста у про из вод ном про це су;
– сти ца ње зна ња о ме то да ма кон тро ле про из во да у раз ли чи

тим об ли ци ма про из вод ног про це са (по је ди нач ној, се риј ској и ма
сов ној про из вод њи);

– упо зна ва ње раз ли чи тих вр ста мер них сред ста ва за ме ре ње 
ду жи на, по вр ши на и усло ва у рав ни по кла си тач но сти и мер ном 
оп се гу;

– упо зна ва ње раз ли чи тих мер них ме то да ко је се ко ри сте у 
тех нич кој кон тро ли и ме тро ло шкој прак си;

– сти ца ње зна ња о ути ца ју ква ли те та мер них сред ста ва и ме
то да, њи хо ве при ме не на оства ре ни ква ли тет про из во да;

– утвр ђи ва ње ути ца ја ква ли те та мер них сред ста ва на по ја ву 
от ка за и за сто ја у про из вод ном про це су, као и по ја ве про из во да у 
шкар ту и до ра ди.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (2)

По сту пак и на чин ре а ли за ци је про грам ског са др жа ја. За да так 
и зна чај тех нич ке кон тро ле про из во да. По јам ме ре ња и кон тро ли
са ња. Тач ност ме ре ња и из во ри гре ша ка.

ОСНО ВИ ИН ДУ СТРИЈ СКЕ МЕ ТРО ЛО ГИ ЈЕ (12)

Оп шти пој мо ви и по де ла ме тро ло ги је: оп шта, ин ду стриј ска 
и за кон ска (ле гал на) ме тро ло ги ја, ме ђу на род на ме тро ло шка ак тив
ност. Основ не и из ве де не је ди ни це (Си) си сте ма. Мер ни ин стру
мен ти и мер не ме то де. По де ла мер них ме то да и ин стру ме на та за 
ме ре ње. Кла си фи ка ци ја ета ло на је ди ни це ду жи не и угла у рав ни. 

Над ле жност у утвр ђи ва њу ис прав но сти ме ри ла. Ме тро ло шке 
ка рак те ри сти ке мер них ин стру ме на та. На чин очи та ва ња вред но сти 
ве ли чи не на мер ним ин стру мен ти ма. Ана лог ни и ди ги тал ни мер
ни си сте ми. Гре шке и узро ци по ја ве гре ша ка при ме ре њу. По де ла 
гре ша ка (си сте мат ске, слу чај не и гру бе гре шке). По де ла гре ша ка у 
про из вод ном про це су и ана ли за њи хо вих узроч ни ка. Гре шке ме ре
ња и ко рек ци је ре зул та та ме ре ња. Гра ни це по ве ре ња ме ре ња. Об
ра да ре зул та та ме ре ња.

МЕ РИ ЛА И МЕР НИ ИН СТРУ МЕН ТИ ЗА МЕ РЕ ЊЕ  
ДУ ЖИ НЕ (24)

По де ла ме ри ла ду жи не пре ма кон струк ци о ним ка рак те ри
сти ка ма и на ме ни: план па ра лел на гра нич на ме ри ла ду жи не, то ле
ран циј ска ме ри ла. Ви ше стру ка ме ри ла ду жи не (ме ри ла са цр та ма, 
ме ри ла са но ни ју сом, ми кро ме три и ком па ра то ри). Кон струк ци о не 
и ме тро ло шке ка рак те ри сти ке ових ме ри ла и њи хо ва при ме на за 
раз ли чи те об ли ке и по ло жа је ме ре ња. Ме тро ло шке ка рак те ри сти
ке и при ме на мер них ма ши на, ме ре ње и кон тро ла па ра ме та ра на
во ја. Ме ре ње и кон тро ла па ра ме та ра зуп ча ни ка. Ме то де ме ре ња и 
кон тро ле об ли ка и по ло жа ја по вр ши на пред ме та об ра де. Ме ре ње и 
кон тро ла хра па во сти и рав но прав но сти по вр ши на. Ме то де ме ре ња 
хра па во сти и урав ње но сти, по вр ши на. Ис пи ти ва ње ге о ме триј ских 
па ра ме та ра ко ор ди нат них мер них ма ши на.

МЕ РЕ ЊЕ УГЛО ВА У РАВ НИ И НА ГИ БА (10)

Ме то де не по сред ног и по сред ног ме ре ња угла у рав ни и на
ги ба. Јед но стру ка ме ри ла угла (гра нич на и то ле ран циј ска ме ри ла 
угла). Ви ше стру ка ме ри ла угла (ме ха нич ки и оп тич ки угло ме ри). 
Три го но ме триј ске ме то де ме ре ња угла у рав ни (си ну сни и тан гент
ни ле њи ри). Ли бе ле – ме ре ње угла по мо ћу ли бе ле, крат ке ли бе ле, 
уни вер зал не, оквир не ли бе ле са ми кро ме тар ским виј ком, ко ин ци
дент не и уга о не ли бе ле, ме тро ло шке ка рак те ри сти ке и при ме на 
ли бе ла. Ме ре ње угла по мо ћу спек тро ме тра са ко ли ма то ром, прин
цип ра да, ме тро ло шке ка рак те ри сти ке и при ме на.

ОБЕ ЛЕЖ ЈА КВА ЛИ ТЕ ТА ПРО ИЗ ВО ДА И ПА РА МЕ ТРИ  
КО ЈИ ГА ОД РЕ ЂУ ЈУ (14)

Де фи ни ци ја ква ли те та про из во да и ути цај не ве ли чи не на ње
го ву вред ност у про це су ства ра ња про из во да. Еко ном ски до при нос 
ква ли те та. Ути цај ква ли те та мер них сред ста ва на оства ре ни ква
ли тет про из во да. Ква ли тет кон струк ци је и ква ли тет из ра де. Тро
шко ви ква ли те та и њи хо ва струк ту ра (нео п ход ни и не по треб ни 
тро шко ви ква ли те та). До ку мен та ци ја ко јом се де фи ни ше ква ли тет 
про из во да (стан дар ди, тех но ло шки по ступ ци, тех нич ки усло ви и 
дру ги ути цај ни чи ни о ци на ква ли тет).

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА КОН ТРО ЛЕ КВА ЛИ ТЕ ТА (8)

Об ли ци ор га ни за ци је кон тро ле ква ли те та у раз ли чи тим про
из вод ним про це си ма. Сто про цент на и ста ти стич ка кон тро ла ква
ли те та. Ста ти стич ка кон тро ла про из вод ног про це са. Пре у зим на 
ста ти стич ка кон тро ла и ка рак те ри стич не кри ве са пла но ви ма при
је ма. Из бор си сте ма кон тро ле ква ли те та. За да ци и зна чај слу жбе 
ква ли те та и ње на по ве за ност са оста лим функ ци ја ма. Ор га ни за
ци о ни об ли ци кон тро ле ква ли те та у пред у зе ћи ма. За да ци слу жбе 
кон тро ле ква ли те та.

ГРА ФИЧ КИ РА ДО ВИ (4)

1. Из вр ши ти из бор мер них сред ста ва и по ста ви ти ме тро ло
шки по сту пак за од ре ђе ни пред мет об ра де. Гра фич ки из ра зи ти об
ласт ра си па ња ре зул та та ме ре ња и из вр ши ти об ра ду тих ре зул та та 
са утвр ђи ва њем ре ла тив не и ап со лут не гре шке ме ре ња.

2. Из вр ши ти по ста вља ње по ступ ка ком пле сног ме ре ња да тог 
узор ка, ме ри ли ма ду жи не и угла у рав ни раз ли чи те на ме не, мер них 
оп се га и кла са тач но сти. На кон из вр ше них ме ре ња из вр ши ти про ве
ру гра ни це по ве ре ња ме ре ња са об ра дом ре зул та та ме ре ња и гра фич
ки пред ста ви ти рас по де лу мер них вред но сти ка рак те ри сти ка узор ка.

3. За од ре ђе ну се ри ју про из во да де фи ни са ти усло ве и опи са
ти по сту пак при ме не ста ти стич ке кон тро ле ква ли те та.



НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Про грам пред ме та тех нич ка кон тро ла кон ци пи ран је та ко, да 
уче ник сво ја те о риј ска зна ња мо же прак тич но да про ве ри ме ре њем 
од ре ђе них об ли ка и ве ли чи на, од го ва ра ју ћим ме ри ли ма раз ли чи
тих мер них оп се га и кла са тач но сти. До би је не ре зул та те ме ре ња 
тре ба ис ко ри сти ти у из ра ди гра фич ких ра до ва и гра фич ки де фи ни
са ти за ви сност по у зда но сти ме ри ла и ме ре ња.

По гон ски тех ни ча ри и алат ни ча ри ко ји слу ша ју тех нич ку 
кон тро лу про из во да у окви ру прак тич не на ста ве при ме њу ју ве ли
ки број ра зно вр сних прак тич них ме ре ња због че га не ма ју ве жбе у 
окви ру те о риј ског де ла пред ме та ни ти из ра ђу ју гра фич ке ра до ве.

Са вре ме на про из вод ња зах те ва да ан га жо ва ни ка дар у њој до
бро по зна је ме тро ло шка свој ства мер них сред ста ва, ме тро ло шке 
про пи се и мер не ме то де, да би оства ре ни ква ли тет про из во да у чи
јем ства ра њу уче ству ју мер на сред ства, имао упо треб ну вред ност, 
због че га се мо ра ју обез бе ди ти по треб ни усло ви у шко ла ма за из
во ђе ње ла бо ра то риј ских ме ре ња.

По треб но је ура ди ти три гра фич ка ра да (ко ри шће њем до би је
них ре зул та та у ла бо ра то риј ским ме ре њи ма) ко ји об у хва та ју:

1. Из бор мер них сред ста ва и по ста вља ње ме тро ло шког по
ступ ка за од ре ђе ни пред мет ме ре ња. Гра фич ки из ра зи ти област ра
си па ња ре зул та та ме ре ња и из вр ши ти об ра ду до би је них ре зул та та 
и утвр ђи ва ње ре ла тив не и ап со лут не гре шке ме ре ња.

2. Из вр ши ти пот пу но ме ре ње да тог узро ка, ме ри ли ма ду жи не 
и угла у рав ни раз ли чи тих мер них оп се га и кла са тач но сти. На кон 
из вр ше них ме ре ња про ве ри ти гра ни це по ве ре ња ме ре ња и об ра
ди ти до би је не ре зул та те. Гра фич ки пред ста ви ти рас по де лу мер них 
вред но сти ка рак те ри сти ка узор ка.

3. За од ре ђе ну се ри ју про из во да де фи ни са ти усло ве и опи са
ти по сту пак при ме не ста ти стич ке кон тро ле ква ли те та гра фич ки и 
кван ти фи ко ва њем оба вље ног по ступ ка.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та тех но ло ги ја обра зов ног про фи ла је 
сти ца ње струч ноте о риј ских зна ња по треб них за успе шно схва
та ње тех но ло шкој про це са и тех но ло шких за ко ни то сти при мен
љи вих у не по сред ном из вр ши лач ком ра ду у до ме ну обра зов ног 
про фи ла. Она пред ста вља ју пред у слов за бо ље раз у ме ва ње и 
осми шље ност прак тич ног ра да и успе шни је сти ца ње рад не оспо
со бље но сти.

Задаци на ста ве пред ме та тех но ло ги ја обра зов ног про фи ла:
– сти ца ње зна ња о кон струк ци о ним и функ ци о нал ним ка рак

те ри сти ка ма алат них ма ши на за об ра ду ре за њем, те о риј ским осно
ва ма об ра де, кла сич ној и са вре ме ној об ра ди ре за њем;

– сти ца ње зна ња о кон струк ци о ним и ге о ме триј ским ка рак те
ри сти ка ма ала та за об ре ду ре за њем, ње го вом по ста вља њу, цен три
ра њу и сте за њу;

– про ши ри ва ње и сти ца ње зна ња о зна ча ју ме ре ња и кон тро
ли са ња, о мер ним и кон трол ним ала ти ма, о по тре би и на чи ну пра
ће ња и утвр ђи ва њу ква ли те та про из во да;

– сти ца ње зна ња и оспо со бља ва ње за са мо стал но ко ри шће ње 
тех нич ке до ку мен та ци је, за из бор оп ти мал ног ре жи ма ре да, при
ме ну стан дар да и спе ци јал них ала та;

– схва та ње зна ча ја по ве за но сти и ме ђу за ви сно сти еле ме на та 
рад ног про це са у об ли ко ва њу кон крет ног про из во да као це ли не.

III РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (1)

До мен по сло ва и за да та ка у окви ру обра зов ног про фи ла. Зна
чај и пер спек ти ве тех нич котех но ло шког раз во ја сред ста ва ра да.

2. КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ МА ШИ НА ЗА ОБ РА ДУ РЕ ЗА ЊЕМ (6)

По де ла ма ши на за об ра ду ре за њем пре ма кон струк ци ји, на чи
ну упра вља ња и сте пе ну ауто ма ти за ци је. Ге о ме триј ска и ки не мат
ска тач ност ма ши на алат ки, ста тич ка кру тост и ела стич не де фор
ма ци је, то плот ни би ланс и тем пе ра тур ске де фор ма ци је, ди на мич ко 
по де а ша ње ма ши на алат ки.

3. МЕ РЕ ЊЕ И КОН ТРО ЛИ СА ЊЕ (12)

Гре шке ме ре ња, по де ла ме ри ла, по мич на ме ри ла и ша бло ни 
(оба вља ње и утвр ђи ва ње гра ди ва). Ме ри ла за ме ре ње и кон тро
лу ду жи на: ми кро ме три за спољ но и уну тра шње ме ре ње, гра нич
на ме ри ла за осо ви не и ру пе (ра чве и че по ви), гра нич на ме ри ла 
за на во је и ко нус, план па ра лел на гра нич на ме ри ла и ком па ра то ри 
(ме ха нич ки, оп тич ки и елек трич ни). Ме ри ла за ме ре ње и кон тро лу 
угло ва: уни вер зал ни ме ха нич ки и оп тич ки угло ме ри, гра нич на ме
ри ла за угло ве, три го но ме триј ска ме ри ла и ли бе ле. Чу ва ње и одр
жа ва ње мер них и кон трол них ала та.

4. КВА ЛИ ТЕТ И ТАЧ НОСТ ОБ РА ДЕ РЕ ЗА ЊЕМ (4)

Де фи ни ци ја ква ли те та об ра ђе не по вр ши не ре за њем, хра па вост 
и ва ло ви тост об ра ђе не по вр ши не и па ра ме три за њи хо ву оце ну: ста
ње ма те ри ја ла у по вр шин ском сло ју об ра ђи ва ње по вр ши не (очвр сли 
слој, за о ста ли на по ни, пу ко ти не и др.); тач ност об ра де: кла си фи ка
ци ја гре шки об ра де и ме то де од ре ђи ва ња укуп не гре шке об ра де.

5. ХА БА ЊЕ И ПО СТО ЈА НОСТ АЛА ТА (3)

О ха ба њу уоп ште. Ха ба ње ре зног ала та. Кри те ри ју ми за сту
пље ња ала та. По сто ја ност ала та.

6. РЕ ЖИ МИ ОБ РА ДЕ (5)

Де фи ни ци ја ре жи ма об ра де. Основ ни кри те ри ју ми за од ре ђи
ва ње ре жи ма об ра де: про пи са ни ква ли тет обрат ка, пот пу но ис ко
ри шће ње ала та, пот пу но ис ко ри шће ње ма ши не. Ме то до ло ги ја од
ре ђи ва ња ре жи ма об ра де.

7. ТЕХ НО ЛО ШКОЕКО НОМ СКА ПО ДОБ НОСТ МА ШИ НА 
АЛАТ КИ (5)

Ис ко ри шће ње рад них ка рак те ри сти ка ма ши на алат ки. Тех
но ло шка сло же ност обрат ка. Про из вод ност ма ши на алат ки. Еко
но мич ност ма ши на алат ки. Тро шко ви об ра де. Из бор нај по вољ ни
је ма ши не и ис ка зи ва ње тех но ло шке по доб но сти ма ши не алат ке. 
Мо дер ни за ци ја ма ши на алат ки. Ана ли за по сле ди ца про ме не сна ге 
по гон ског мо то ра и без бед но сти.

8. ВР СТЕ И КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ ПРИ ПРЕ МА КА (2)

Вр сте при пре ма ка. По да ци за об ра ду.

9. ОБ РА ДА СТРУ ГА ЊЕМ (18)

Из бор ре жи ма об ра де стру га њем. Из ра чу на ва ње вре ме на за 
уз ду жно стру га ње, за по преч но стру га ње, за бу ше ње, за из ра ду на
во ја на стру гу. Стру го ви за по је ди нач ну про из вод њу: уни вер зал ни 



струг, струг са вуч ним вре те ном, струг са во де ћим вре те ном, струг 
за леђ но стру га ње, струг за че о но стру га ње (глав ни де ло ви, функ
ци о ни са ње и на ме на). Си стем и уре ђа ји за хла ђе ње и под ма зи ва ње.

Стан дард ни ала ти ко ји се ко ри сте за об ра ду на стру гу. Но же
ви од бр зо ре зног че ли ка, бру ше ни но же ви, но же ви са пло чи цом од 
твр дог ме та ла, ке ра мич ке пло чи це, ди ја ман ти.

Об ра да ци лин дрич них по вр ши на, ко ну сних по вр ши на, од се
ца ње и усе ца ње, бу ше ње и за бу ши ва ње, упу шта ње и раз вр та ње, из
ра да на во ја, на рец ки ва ње. Спе ци јал ни по ступ ци об ра де на стру гу.

Об ра да на ре вол твер стру го ви ма, по лу а у то мат ским, ауто мат
ским и спе ци јал ним стру го ви ма. Об ра да на вер ти кал ним (ка ру сел) 
стру го ви ма.

10. ОБ РА ДА ГЛО ДА ЊЕМ (18)

Из бор ре жи ма об ра де за раз ли чи те вр сте гло да ња. Из ра чу
на ва ње вре ме на об ра де. Хо ри зон тал не и вер ти кал не гло да ли це 
(обич не и уни вер зал не). Алат не, пор тал не и спе ци јал не гло да ли
це (шав ни де ло ви, функ ци о ни са ње и на ме на). Си стем и уре ђа ји за 
хла ђе ње и под ма зи ва ње.

Стан дард ни ала ти и при бо ри ко ји се ко ри сте за об ра ду гло да
њем. (Вр сте, ка рак те ри сти ке и по ста вља ње).

По де о ни апа рат (про сти и уни вер зал ни). На чин ре да и при ме
на по де о них апа ра та.

Об ра да рав них по вр ши на, по вр ши на под углом, об ра да отво ра, 
из ра да жље бо ва (спољ них и уну тра шњих), из ра да за вој них жље бо
ва и озу бље ња. Из ра да де ло ва са ви ше опе ра ци ја. Слог гло да ла.

IV РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 64 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. ОБ РА ДА БУ ШЕ ЊЕМ (15)

Тех но ло шке ка рак те ри сти ке об ра де бу ше њем. Из бор ре жи ма 
об ра де. Кла си фи ка ци је по вр ши на на об рад ци ма. Тех но ло шке ба зе. 
До да ци за об ра ду. Вр сте бу ши ли ца: сто не, стуб не, ра ди јал не, ви
ше вре те не. Глав ни де ло ви, функ ци о ни са ње и на ме на).

Стан дард ни ала ти ко ји се ко ри сте за об ра ду бу ше њем.
По сту пак из ра де отво ра на бу ши ли ци. Ре за ње уну тра шњег и 

спо ља шњег на во ја. По ста вља ње обра да ка ве ли ких ди мен зи ја.
Бу ше ње ду бо ких отво ра.

2. ХО РИ ЗОН ТАЛ НЕ БУ ШИ ЛИ ЦЕ (6)

Вр сте, основ ни де ло ви и њи хо ва функ ци ја, прин цип ра да. 
При ме на ком би но ва не хо ри зон тал не бу ши ли це – гло да ли це. Ала ти 
и при бо ри. Тех но ло шке по вр ши не за осла ња ње. Раз ли чи те мо гућ
но сти об ра де на хо ри зон тал ној бу ши ли ци – гло да ли ци.

3. КО ОР ДИ НАТ НЕ БУ ШИ ЛИ ЦЕ (5)

Основ ни де ло ви, ње го ва функ ци ја, прин цип ра да и при ме на. 
Вр сте кре та ње, по сту пак при ме не пра во у га о ног ко ор ди нат ног си
сте ма кре та ња.

4. ОБ РА ДА БРУ ШЕ ЊЕМ (15)

Тех но ло шке ка рак те ри сти ке об ра де бру ше њем. Из бор ре жи
ма об ра де. Основ не опе ра ци је бру ше ња. Вр сте и ка рак те ри сти ке 
ма ши на за бру ше ње. Гра ђа и ка рак те ри сти ке ала та за бру ше ње. 
Вр сте абра зив ног ма те ри ја ла и ве зи ва. Глав ни об ли ци и ди мен зи је 
то ци ла. Урав но те же ње, по ста вља ње и по рав на ва ње то ци ла. Хла ђе
ње при об ра ди бру ше њем. Опе ра ци је бру ше ња: спољ ње и уну тра
шње кру жно бру ше ње, рав но и че о но бру ше ње, бру ше ње сло же
них и спе ци јал них по вр ши на.

5. ПО СТУП ЦИ ОБ РА ДЕ ЗУП ЧА НИ КА (8)

По де ла по сту па ка об ра де зуп ча ни ка. Из ра да зуп ча ни ка гло да
њем и рен ди са њем. Об ра да зуп ча ни ка бру ше њем.

6. ТЕХ НО ЛО ГИ ЈА ОБ РА ДЕ ДЕ ЛО ВА НА НУ МА ШИ НА МА  
И ОБ РАД НИМ ЦЕН ТРИ МА (15)

Основ не ка рак те ри сти ке НУ ма ши на и си сте ма упра вља ња. 
Основ не ка рак те ри сти ке об рад них цен та ра. Тех нич ка при пре ма за 
об ра ду де ло ва на НУ ма ши на ма. Оп слу жи ва ње НУ ма ши на алат ки 
за об ра ду ре за њем (руч но и ауто мат ско про гра ми ра ње, рад опе ра
те ра, при пре ма ала та).

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ прак тич не на ста ве је сти ца ње зна ња, рад них ве шти на 
и на ви ка по треб них за оба вља ње по сло ва и са мо ста лан из вр ши
лач ки рад у окви ру обра зов ног про фи ла и оспо со бља ва ње за бр зо 
укљу чи ва ње у про цес кон крет не про из вод ње тех но ло ги је.

Задаци прак тич не на ста ве су:
– овла да ва ње тех но ло шким опе ра ци ја ма ма шин ске об ра де, 

ру ко ва њем алат ним ма ши на ма за об ра ду ре за њем, њи хо вим одр
жа ва њем и по де ша ва њем;

– оспо со бља ва ње за пра вил ну упо тре бу и при ме ну ала та за ма
шин ску об ра ду, ра ци о нал но и еко но мич но ко ри шће ње (сред ста ва 
ра да уз са гле да ва ње њи хо ве ма те ри јал не вред но сти и ве ка тра ја ња;

– при ме на зна ња о пра вил ном из бо ру ма те ри ја ла за из ра ду 
про из во да и оспо со бља ва ње за ње го во ра ци о нал но ко ри шће ње и 
сма ње ње от па да;

– сти ца ње прак тич них зна ња и уме ња у ме ре њу и кон тро ли
са њу де ло ва у про це су ра да и оства ри ва њу ква ли те та про из во да;

– сти ца ње зна ња и на ви ка за пра вил но ко ри шће ње сред ста ва 
за шти те на ра ду.

II РАЗРЕД 
(7 ча со ва не дељ но, 259 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
1. УВОД (2)

Упо зна ва ње про гра ма, струч не ли те ра ту ре и зах те ва рад но 
под руч је по гон ског тех ни ча ра за ма шин ску об ра ду. Упо зна ва ње 
ра ди о ни це и рад них ме ста. За ду жи ва ње рад ном ма ши ном, ала том 
и при бо ром. Рад на и тех но ло шка ди сци пли на. Упо зна ва ње ме ра и 
сред ста ва за шти те на ра ду. Чи шће ње и одр жа ва ње рад ног ме ста. 
Пра вил ник о кућ ном ре ду.

2. ОБ РА ДА СТРУ ГА ЊЕМ (131)

2.1. УПО ЗНА ВА ЊЕ СТРУ ГА (12)

Упо зна ва ње де ло ва стру га. По ста вља ње, цен три ра ње и сте
за ње обрат ка. Ру ко ва ње ко ман да ма. По ста вља ње но жа у др жач и 
по де ша ва ње. Руч но и ме ха нич ко по ме ра ње но са ча ала та, про ме на 
бро је ва обр та ја и оме ра обр та ња. Очи та ва ње ве ли чи не по ме ра ња 
на мер ном до бо шу.

2.2. СТРУ ГАР СКИ НО ЖЕ ВИ (14)

Вр сте, ка рак те ри сти ке и озна ке стру гар ских но же ва по ЈУСу. 
Из бор но жа у за ви сно сти од вр сте стру гар ске опе ра ци је. Угло ви 
оштри це. Од ре ђи ва ње угло ва но жа у за ви сно сти од вр сте ма те ри
ја ла обрат ка и вр сте об ра де. Оштре ње но же ва уз при ме ну ша бло на.

2.3. ЦИ ЛИН ДРИЧ НО И ЧЕ О НО СТРУ ГА ЊЕ (49)

При пре ма ма ши не, из бор и по ста вља ње но жа. По ста вља ње, 
сте за ње и цен три ра ње обрат ка. Ци лин дрич но спољ но стру га ње. 
Че о но стру га ње.

2.4. СТЕ ПЕ НА СТО СТРУ ГА ЊЕ, ОД СЕ ЦА ЊЕ И УСЕ ЦА ЊЕ 
ЖЛЕ БО ВА (56)

Стру га ње сте пе на стих обра да ка при ме ном ду жин ских гра
нич ни ка. Из бор но же ва за од се ца ње и усе ца ње. Од се ца ње на ма
њим и ве ћим преч ни ци ма. Усе ца ње ужих и ши рих. жле бо ва. Ко ри
шће ње мер ног и кон трол ног ала та.



3. ОБ РА ДА ГЛО ДА ЊЕМ (126)

3.1. УПО ЗНА ВА ЊЕ ГЛО ДА ЛИ ЦЕ (14)

Упо зна ва ње де ло ва гло да ли це, По ста вља ње, цен три ра ње и 
сте за ње обрат ка. Ру ко ва ње ко ман да ма. По ста вла ње но жа у др жач и 
по де ша ва ње. Руч но и ме ха нич ко по ме ра ње кли за ча, про ме на бро
је ва обр та ја и сме ра обр та ња ре зног ала та. Очи та ва ње ве ли чи не 
по ме ра ња. Де мон стра ци ја исто смер ног и су прот но смер ног гло да
ња. По ста вља ње и при чвр шћи ва ње до дат них уре ђа ја.

3.2. АЛА ТИ ЗА ГЛО ДА ЊЕ (14)

Вр сте, ка рак те ри сти ке и озна ке гло да ла по ЈУСу. Из бор гло
да ла пре ма зах те ви ма обрат ка. Ви зу ел на оце на ис прав но сти гло
да ла. По сту пак оштре ња гло да ла. По сту пак по ста вља ња гло да ла.

3.3. ГЛО ДА ЊЕ РАВ НИХ ПО ВР ШИ НА (42)

При пре ма ма ши не, по ста вља ње и сте за ње обрат ка. Из бор и 
по ста вља ње но жа. Об ра да ваљ ка стим и ваљ ка сточе о ним гло да
лом. Ко ри шће ње мер ног и кон трол ног ала та.

3.4. ГЛО ДА ЊЕ ПОД УГЛОМ (56)

Гло да ње под углом упо тре бом уга о них гло да ла. Гло да ње под 
углом за о кре та њем обрат ка ди рект но на рад ном сто лу, за о кре та
њем рад ног сто ла и за о кре та њем вер ти кал не гла ве. Из бор ре жи ма 
об ра де. По ста вља ње и цен три ра ње обрат ка и ала та.

III РАЗРЕД 
(7 ча со ва не дељ но, 259 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. ОБ РА ДА СТРУ ГА ЊЕМ (133)

1.1. БУ ШЕ ЊЕ, ЗА БУ ШИ ВА ЊЕ, РАЗ ВР ТА ЊЕ  
И УПУ ШТА ЊЕ НА СТРУ ГУ (21)

По сту пак бу ше ња на стру гу при ме ном бур ги је. По ја ва гре ша
ка при бу ше њу и њи хо во от кла ња ње. Оштре ње спи рал них бур ги ја. 
При ме на бур ги ја са ци лин дрич ном и ко нич ном др шком.

По сту пак за бу ши ва ња. Вр сте за бу ши ва ча и сре ди шњих гне
зда. Из бор преч ни ка за бу ши ва ча у за ви сно сти од преч ни ка обрат
ка. Гре шке при за бу ши ва њу.

По сту пак раз вр та ва ња и вр сте раз вр та ча.
По сту пак упу шта ња. Ци лин дрич но и ко нич но упу шта ње. Вр

сте упу шта ња.

1.2. ОБ РА ДА ЦИ ЛИН ДРИЧ НИХ И СТЕ ПЕ НА СТИХ  
ПО ВР ШИ НА (28)

Стру га ње ци лин дрич них и сте пе на стих по вр ши на и жле бо ва 
на де ло ви ма про из во да сред ње сло же но сти. Стру га ње из ме ђу ши
ља ка по мо ћу по вла ка ча, по мо ћу по мич них и ста бил них ли не та.

1.3. ОБ РА ДА КО НУ СНИХ ПО ВР ШИ НА (42)

Из ра да ко ну са за о кре та њем обрт ног кли за ча, по ме ра њем ко
њи ћа из осе рад ног вре те на стру га и ко пир ним уре ђа ји ма. Гре шке 
ко је мо гу на ста ти и њи хо во от кла ња ње. Ме ре ње и кон тро ла ко ну
сних по вр ши на.

1.4. ИЗ РА ДА НА ВО ЈА НА СТРУ ГУ (42)

Из ра да на во ја на стру гу по мо ћу на ре зни це и уре зни ка. При
пре ма обрат ка за ре за ње на во ја. Сте за ње и во ђе ње на ре зни це и 
уре зни ка. Из бор ре жи ма об ра де. Гре шке ко је на ста ју при ре за њу 
на во ја и њи хо во от кла ња ње.

Ре за ње на во ја но жем. Из бор но жа, оштре ње и по ста вља ње 
пре ма ша бло ну. Од ре ђи ва ње ко ра ка за вој ни це и ду би не на во ја. Фа
зе ре за ња на во ја са из ла зним жле бом и без ње га. Ме ре ње и кон тро
ли са ње на во ја.

2. ОБ РА ДА ГЛО ДА ЊЕМ (126)

2.1. ИЗ РА ДА И ОБ РА ДА ОТВО РА НА ГЛО ДА ЛИ ЦИ (28)

Од ре ђи ва ње по ло жа ја отво ра и ње го во за бу ши ва ње. Бу ше ње 
отво ра спи рал ном бур ги јом. Про ши ри ва ње и раз вр та ње отво ра. 
Упу шта ње отво ра упу шта чем и гло да лом. Бу ше ње ви ше отво ра ко
ор ди нат ним по ме ра њем рад ног сто ла. Бу ше ње под углом.

2.2. ИЗ РА ДА ЖЛЕ БО ВА (35)

Гло да ње отво ре них и за тво ре них жле бо ва при ме ном раз ли чи
тих гло да ла. Гло да ње „Т” жле бо ва, при зми и жле бо ва за вра ти ла. 
Из ра да уну тра шњих жле бо ва за клин и сег мент них жле бо ва. Ме
ре ње и кон тро ла жле бо ва.

2.3. ГЛО ДА ЊЕ УПО ТРЕ БОМ ПО ДЕ О НОГ АПА РА ТА (63)

По ста вља ње и цен три ра ње по де о ног апа ра та. Гло да ње при ме
ном про стог по де о ног апа ра та, ди рект ним де ље њем на јед нак и не
јед нак број де ло ва. Гло да ње при ме ном уни вер зал ног по де о ног апа ра
та јед но стру ким, дво стру ким и ди фе рен ци јал ним де ље њем. Гло да ње 
мно го у га о ни ка упо тре бом јед ног и ви ше гло да ла. Из ра да озу бље ња: 
ци лин дрич них зуп ча ни ка са пра ви ма, ко сим и за вој ним зу би ма; лан
ча ник зуп ча сте ле тве, пу жа, пу жног точ ка, кан џа стих спој ни ца и др.

IV РАЗРЕД 
(14 ча со ва не дељ но, 448 ча со ва го ди шње + 60 ча со ва у бло ку)

1. ОБ РА ДА СТРУ ГА ЊЕМ (56)

При пре ма ма ши не и из бор ре жи ма об ра де за спе ци јал не по
ступ ке об ра де стру га њем: об ра да екс цен трич них де та ља, из ра да 
про фи ли са них по вр ши на, фа зон ско стру га ње, об ра да на рец ки ва
њем, об ра да уну тра шњих и за о бље них по вр ши на, об ра да на план
ској пло чи и др.

2. ОБ РА ДА ГЛО ДА ЊЕМ (56)

При пре ма ма ши не и из бор ре жи ма об ра де за сло же не по ступ ке 
гло да ња на алат ној гло да ли ци: из ра да ма ње сло же них ала та за об ра
ду де фор ма ци јом, про се ца њем и др. Из ра да ма шин ских де ло ва код 
ко јих мо же мо при ме ни ти ви ше гло дач ких опе ра ци ја. При ме на до дат
них уре ђа ја за сло же ни је опе ра ци је гло да ња на алат ној гло да ли ци.

Рад са сло гом гло да ла. Об ра да ви ше по вр ши на са јед ним или 
ви ше про ла за.

3. ОБ РА ДА БУ ШЕ ЊЕМ (168)

3.1 УПО ЗНА ВА ЊЕ БУ ШИ ЛИ ЦЕ (14)

Упо зна ва ње основ них де ло ва бу ши ли ца.
Ру ко ва ње ко ман да ма. Руч но и ме ха нич ко по ме ра ње кли за ча, 

про ме на бро је ва обр та ја. Очи та ва ње ве ли чи не по ме ра ња.

3.2. ОБ РА ДА НА СТО НОЈ, СТУБ НОЈ И РА ДИ ЈАЛ НОЈ  
БУ ШИ ЛИ ЦИ (42)

По ста вља ње и при чвр шћи ва ње ала та и обрат ка. Из бор ре жи
ма об ра де. Од ре ђи ва ње ба зних по вр ши на обрат ка. Из во ђе ње об
ра де бу ше њем, про ши ри ва њем, упу шта њем и раз вр та њем. Ре за ње 
на во ја. Из ра да отво ра под углом.

3.3. ОБ РА ДА НА ХО РИ ЗОН ТАЛ НОЈ  
БУ ШИ ЛИ ЦИ – ГЛО ДА ЛИ ЦИ (63)

Из бор при бо ра за при хва та ње и сте за ње обрат ка и ре зног ала
та. Од ре ђи ва ње ба зних по вр ши на обрат ка. Из бор ре жи ма об ра де.

Об ра да бу ше њем на хо ри зон тал ној бу ши ли ци: Бу ше ње отво
ра спи рал ним бур ги ја ма, про ши ри ва ње отво ра раз вр та њем. Об ра
да отво ра под углом за о кре та њем рад ног сто ла.

Об ра да гло да њем на хо ри зон тал ној бу ши ли ци: об ра да рав
них, сте пе на стих и ко сих по вр ши на. Из ра да „Т” жле бо ва.



Об ра да стру га њем на хо ри зон тал ној бу ши ли ци: про ши ри ва
ње отво ра стру га њем са јед ним и ви ше ре зних ала та. Об ра да отво
ра при ме ном екс цен тар гла ве. Об ра да жле бо ва и оба ра ње иви ца на 
отво ри ма.

3.4. ОБ РА ДА НА КО ОР ДИ НАТ НОЈ БУ ШИ ЛИ ЦИ (49)

Из бор ре зног ала та, при бо ра за при хва та ње и сте за ње. По
ста вља ње и по зи ци о ни ра ње обрат ка. Из ра да отво ра по мо ћу спи
рал них бур ги ја. Про ши ри ва ње отво ра стру га њем, из ра да жле бо ва, 
оба ра ње иви ца, уре зи ва ње на бо ја и др. Из ра да рав них и ко сих по
вр ши на гло да њем. Ме ре ње и кон тро ли са ње тач но сти об ра де.

4. ОБ РА ДА БРУ ШЕ ЊЕМ (168)

4.1. УПО ЗНА ВА ЊЕ БРУ СИ ЛИ ЦА (14)

Упо зна ва ње основ них ти по ва бру си ли ца и њи хо вих де ло ва. 
Ру ко ва ње ко ман да ма. Руч но и ме ха нич ко по ме ра ње кли за ча и по
де ша ва ње хо да рад ног сто ла, про ме на бро је ва обр та ја, очи та ва ње 
ве ли чи не по ме ра ња. При хва та ње, по де ша ва ње и учвр шћи ва ње 
обрат ка, при бо ра и до дат не опре ме. По ста вља ње, учвр шћи ва ње и 
ба лан си ра ње то ци ла. Про фи ли са ње то ци ла.

4.2. РАВ НО И ЦИ ЛИН ДРИЧ НО БРУ ШЕ ЊЕ (63)

Бру ше ње рав них по вр ши на хо ри зон тал них, са на ги бом и 
управ них. Бру ше ње че о них по вр ши на, жле бо ва и ка на ла.

Бру ше ње спо ља шњих и уну тра шњих ци лин дрич них по вр ши
на. Бру ше ње из ме ђу ши ља ка.

4.3. БРУ ШЕ ЊЕ КО НУ СНИХ ПО ВР ШИ НА (49)

Спољ но ко ну сно бру ше ње. По де ша ва ње пло че рад ног сто ла 
пре ма по треб ном углу, за о кре та ње гла ве бру си ли це. Уну тра шње 
ко ну сно бру ше ње.

4.4. ПО СЕБ НЕ БРУ САЧ КЕ ОПЕ РА ЦИ ЈЕ (42)

Бру ше ње спољ ног и уну тра шњег ра ди ју са. Бру ше ње сре ди
шњег гне зда, бру ше ње зуп ча ни ка.

5. НА СТА ВА У БЛО КУ (60)

Об ра да раз ли чи тим по ступ ци ма ре за ња, пре ма усло ви ма и 
по тре ба ма са вре ме не те ку ће тех но ло ги је пред у зе ћа и, по мо гућ но
сти, бо ље упо зна ва ње тех но ло ги је об ра де де ло ва на НУ ма ши на ма 
и об рад ним цен три ма.

Образовни профил: ПО ГОН СКИ ТЕХ НИ ЧАР – МЕ ХА НИ ЧАР 
ЗА РАД НЕ МА ШИ НЕ

ПО ДЕ ЛА ОДЕ ЉЕ ЊА НА ГРУ ПЕ

Оде ље ње се де ли на две гру пе (од 12 до 16 уче ни ка у гру пи) 
при ре а ли за ци ји ве жби из пред ме та:

Прак тич на на ста ва у пр вом раз ре ду.
Оде ље ње се де ли на три гру пе (од 8 до 12 уче ни ка у гру пи) 

при ре а ли за ци ји на ста ве сле де ћих пред ме та:
Прак тич на на ста ва у дру гом, тре ћем и че твр том раз ре ду.
Прак тич на на ста ва (блок).

МЕХАНИКА
(ИСТА КАО КОД ОБРАЗОВНИХ ПРОФИЛА

У ТРОГОДИШЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ)

ПР ВИ РАЗРЕД  
(3 ча са не дељ но, 111 ча со ва го ди шње)

АУТОМАТИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та ауто ма ти за ци је про из вод ње је да уче
ни ци стек ну пред ста ве о са вре ме ној ауто ма ти за ци ји и ро бо ти ци, 

да схва те по тре бу њи хо вог уво ђе ња у ин ду стри ју, да стек ну те о
риј ску осно ву за да ље про ра чу на ва ње са др жа ја о ауто ма ти за ци ји 
про из вод ње, као и прак тич на зна ња о уво ђе њу и екс пло а та ци ји са
вре ме них ауто ма ти зо ва них си сте ма.

Задаци на ста ве пред ме та ауто ма ти за ци је про из вод ње су:
– сти ца ње зна ња о ауто ма ти за ци ји тех но ло шких си сте ма;
– сти ца ње зна ња о си сте ми ма ну ме рич ког упра вља ња и њи

хо ве при ме не на алат не ма ши не;
– упо зна ва ње про јек то ва ња тех но ло шких про це са и про гра

ми ра ња НУ об рад них си сте ма;
– упо зна ва ње функ ци је и ком по но ва ње тран сфе ра ли ни ја;
– упо зна ва ње и при хва та ње прин ци па флек си бил не ауто ма ти

за ци је и ро бо ти за ци је;
– упо зна ва ње основ не ком по нен те ауто ма ти зо ва ног ме ха нич

ког си сте ма;
– упо зна ва ње по гон ских и пре но сних си сте ма;
– сти ца ње зна ња о сен зо ри ма и сен зор ским си сте ми ма и 

основ ним прин ци пи ма ме ре ња;
– сти ца ње зна ња о упра вља њу ме ха нич ким си сте мом и спе

ци фич но сти ма НУ ма ши на и ро бо та;
– раз ви ја ње ин те ре са за са зна њем о са вре ме ним тех но ло ги ја

ма и њи хо вој при ме ни у ме та ло пре ра ђи вач кој ин ду стри ји.

ЧЕ ТВР ТИ РАЗРЕД 
(2 час не дељ но, 64 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД НИ ДЕО (8)

Исто ри јат ауто ма ти за ци је, раз вој сред ста ва за про из вод њу, 
ин ду стриј ска ре во лу ци ја, са вре ме на тех но ло шка ре во лу ци ја, дру
штве ни аспек ти ауто ма ти за ци је.

Ути цај ауто ма ти за ци је на по ве ћа ње про из вод но сти сред ста ва ра
да, пре о бра жај ин ду стриј ске про из вод ње и на уло гу чо ве ка у про це су 
про из вод ње. Утвр ђи ва ње оп штих по став ки ки бер не ти ке (ци ље ви ки
бер не ти ке, ки бер не тич ки си сте ми, кре та ње си сте ма, ин фор ма ци ја и 
пре нос сиг на ла). Ауто мат ско упра вља ње (упра вља ње и си сте ми ауто
мат ског упра вља ња, отво ре ни и за тво ре ни си сте ми упра вља ња, про
грам ско упра вља ње). Ком по нен те си сте ма ауто мат ског упра вља ња.

ТЕХ НО ЛО ШКИ СИ СТЕ МИ (4)

Основ ни пој мо ви, ауто ма ти за ци ја про це са тех но ло шког си
сте ма. По де ла об рад них си сте ма.

АУТО МА ТИ ЗО ВА НИ ОБ РАД НИ СИ СТЕ МИ  
ЗА МА ЛО СЕ РИЈ СКУ И СЕ РИЈ СКУ ПРО ИЗ ВОД ЊУ (14)

Ну ме рич ки упра вља ни об рад ни си сте ми, струк ту ра ну ме рич
ких упра вља них си сте ма, мер ни си сте ми, по гон ски си сте ми (упо
тре ба, при ме на, пред но сти и не до ста ци елек тро мо то ра јед но смер
не стру је, мо то ра без чет ки ца елек тро мо то ра на из ме нич не стру је, 
ко рач них мо то ра, пне у мат ског и хи дра у лич ког по го на, ну ме рич ке 
упра вљач ке је ди ни це). Ну ме рич ки упра вља ње алат не ма ши не. Ну
ме рич ки упра вља ни стру го ви и гло да ли це, глав ни де ло ви, при бор 
и уре ђај. Ка рак те ри сти ке НУ стру го ва и гло да ли це. Руч ни ре жим 
ра да, де фи ни са ње ко ор ди нат ног си сте ма. Нул та тач ка и старт на 
тач ка. Про грам ски ре жим ра да (де фи ни са ње про гра ма, струк ту ра 
про гра ма, уно ше ње про гра ма у упра вљач ку је ди ни цу). Об рад ни 
си сте ми, флек си бил ни об рад ни си сте ми.

ПРО ЈЕК ТО ВА ЊЕ ПРО ЦЕ СА ОБ РА ДЕ У МА ЛО СЕ РИЈ СКОЈ И 
СЕ РИЈ СКОЈ ПРО ИЗ ВОД ЊИ (5)

Из бор об рад ног си сте ма. Ор га ни за ци о не прет по став ке за 
уво ђе ње НУ си сте ма. Ана ли за тро шко ва про из вод ње. 

АУТО МА ТИ ЗО ВА НИ ОБ РАД НИ СИ СТЕ МИ  
ЗА ВЕ ЛИ КО СЕ РИЈ СКУ ПРО ИЗ ВОД ЊУ (6)

Основ ни пој мо ви. Спе ци јал не алат не ма ши не, мо ду ли спе ци
јал них ма ши на, про јек то ва ње про це са об ра де. При ме ри про јек то ва
ња и ком по но ва ња спе ци јал них алат них ма ши на. Тран сфер – ли ни је.



АУТО МА ТИ ЗО ВА НЕ МА ШИ НЕ ЗА ОБ РА ДУ  
ДЕ ФОР МА ЦИ ЈОМ (3)

Област при ме не. Ну ме рич ки упра вља не ма ши не за об ра ду 
де фор ма ци јом. Пне у мат скоауто ма ти зо ва не ма ши не за об ра ду де
фор ма ци јом. Ауто мат ске ли ни је за об ра ду де фор ма ци јом. Ну ме
рич ки упра вља ни об рад ни си сте ми за об ра ду не кон вен ци о нал ним 
по ступ ци ма.

АУТО МА ТИ ЗО ВА НИ СИ СТЕ МИ ПУ ЊЕ ЊА, ОД ЛА ГА ЊА  
И ТРАН СПОР ТА СИ РО ВИ НА, РАД НИХ ПРЕД МЕ ТА  
У ТЕХ НО ЛО ШКОМ ПРО ЦЕ СУ ОБ РА ДЕ И МОН ТА ЖЕ (5)

Оп ште по став ке. Про це си и си сте ми пу ње ња. Ме ха ни зми за пу
ње ње ма те ри ја ла у ви ду жи це, тра ке и шип ке. Ме ха ни зми за пу ње ње 
по је ди них обра да ка (са ма га ци ном и бун ке ром). Ви бра ци о ни бун ке
ри. Ауто ма ти зо ва ни си сте ми тран спор та. Ин ду стриј ски ро бо ти.

ФЛЕК СИ БИЛ НА АУТО МА ТИ ЗА ЦИ ЈА (9)

Флек си бил на ауто ма ти за ци ја.
Пи та ње ве ли чи не про из вод не се ри је. Мо гућ но сти ауто ма ти

за ци је ма ло се риј ске про из вод ње. Из ме на про из вод ног про гра ма. 
Основ ни пој мо ви, флек си бил на про из вод на ће ли ја, ли ни ја и 

си стем. CAD/CAM си сте ми. Ра чу нар ски ин те гри са на про из вод ња. 
Еле мен ти флек си бил не ауто ма ти за ци је, НУ ма ши не, ро бо ти, 

тран спорт ни си сте ми, кон тро ла про из во да, скла ди ште. 
CAD/CAM си сте ми. 
Хи је рар хи ја упра вља ња флек си бил ним про из вод ним си сте

мом.

АУТО МА ТИ ЗО ВА НИ МЕ ХА НИЧ КИ СИ СТЕМ КАО ОП ШТИ 
ЕЛЕ МЕНТ ПРО ИЗ ВОД НОГ СИ СТЕ МА (4)

НУ ма ши на, ро бот и тран спорт ни си стем као ауто ма ти зо ва ни 
ме ха нич ки си сте ми. Де фи ни са ње оса по ме ра ња. 

Еле мен ти те о ри је ме ха ни зма, ки не ма тич ки па ро ви, сте пе ни 
сло бо де. Функ ци о нал но кре та ње. Ко ор ди на те по ло жа ја за вр шног 
уре ђа ја код НУ ма ши не и ро бо та.

КОН СТРУК ЦИ ЈА ОСЕ ПО МЕ РА ЊА (3)

На чи ни ре а ли за ци је обрт не осе по ме ра ња.

ПРЕ НОС ПО ГОН СКОГ МО МЕН ТА (3)

На чи ни по ста вља ња елек тро мо то ра (са ста но ви шта ста тич ког 
урав но те же ња). 

Еле мен ти пре но сног си сте ма, ла нац са лан ча ни ком, осо ви не, 
за вој на вре те на, ре дук то ри (укљу чу ју ћи хар мо ниј ске и ци кло ре
дук то ре). 

На чи ни по ста вља ња хи дра у лич ких ком по нен ти и пре нос по
го на. 

Ста тич ко урав но те же ње ро бо та.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

На став ни пред мет еле мен ти ауто ма ти за ци је про из вод ње при
па да ни зу пред ме та у окви ру ко јих уче ни ци упо зна ју мо гућ но сти 
и по тре бе ауто ма ти за ци је и ро бо ти за ци је са вре ме не ин ду стриј ске 
про из вод ње. Сва ка ко, ра ди се о ауто ма ти за ци ји ко ја укљу чу је ши
ро ку при ме ну ра чу нар ских си сте ма. 

Јед на од основ них ка рак те ри сти ка овог пред ме та је ње го ва 
ин тер ди сци пли нар ност. То зах те ва уве ћа ни на пор и про фе со ра (у 
при пре ми на ста ве) и уче ни ка (у усва ја њу са др жа ја), јер је по треб
но по ве за ти ма те ри ју из раз ли чи тих обла сти (елек тро тех ни ке, ма
шин ства, ра чу нар ства, фи зи ке, при ме не ра чу на ра у тех ни ци итд.).

С об зи ром на то да је у пи та њу про бле ма ти ка из обла сти ви
со ке тех но ло ги је, чи је усва ја ње из и ску је очи глед ност у на ста ви, 
по себ но ка да се ра ди о уре ђа ји ма и ком по нен та ма чи ји је рад по
жељ но и де мон стри ра ти, по треб но је да се на ста ва оства ру је у од
го ва ра ју ћем ка би не ту или спе ци ја ли зо ва ној учи о ни ци.

По себ но тре ба на гла си ти да је то ком на ста ве по треб но об ја
сни ти низ сли ка и схе ма чи је је са др жа је те шко цр та ти на та бли. 
Сто га су са вре ме на гра фич ка сред ства нео п ход на.

У на ста ви тре ба по себ ну па жњу обра ти ти об ја шње њи ма фи
зич ких прин ци па ра да, као и мо гућ но сти ма упо тре бе из ло же них 
уре ђа ја и ком по нен ти.

Про грам ауто ма ти за ци ја про из вод ње се ди рект но на ста вља 
на про грам пред ме та тех но ло ги ја об ра де (у дру гом и тре ћем раз ре
ду). Све то зах те ва у овом слу ча ју по се бан при ступ у оства ри ва њу 
овог пред ме та, с об зи ром на ве ћа прет ход на зна ња ових уче ни ка, 
ви ши ни во ин тер пре та ци је про гра ма где су сва по гла вља под јед
на ко зна чај на и тре ба их ре а ли зо ва ти у окви ру да тог бро ја ча со ва.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

МАШИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та ма шин ске кон струк ци је је упо зна ва ње 
бит них ути ца ја функ ци је, еко но мич но сти и си гур но сти на об ли ко
ва ње – кон стру и са ње де ло ва.

Задаци на ста ве пред ме та ма шин ске кон струк ци је су:
– оспо со бља ва ње уче ни ка за про ве ру сте пе на си гур но сти ти

пич них пре се ка и кон такт них на по на еле ме на та кон струк ци ја;
– упо зна ва ње кон струк ци о них ре ше ња ма шин ских си сте ма 

из оп штег ма шин ства и обла сти обра зов ног про фи ла;
– оспо со бља ва ње уче ни ка за ана ли зу ма шин ских кон струк ци

ја са освр том на упра вља ње и ре жим ра да.

III РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 74 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (4)

Ма шин ски си стем, де фи ни ци ја, вр сте. Свој ства и зна чај ма
шин ских си сте ма. Енер ги ја, об рад ни и рад ни ма те ри јал у ма шин
ском си сте му. Тран сфор ма ци ја, про ме на ста ња или свој ства, пре нос 
и чу ва ње ма те ри ја ла и енер ги је. Про је кат, са др жај, кон стру и са ње, 
ма шин ских си сте ма и ње го вих де ло ва. Зна чај тех нич ког при пре ма
ња про из вод ње. Тех нич ка до ку мен та ци ја, кла си фи ка ци ја, из ра да и 
на ме на, кон тро ла кон струк ци о них цр те жа и по сту пак из ме на. Из ра
да упут ста ва за ко ри шће ње и одр жа ва ње ма шин ских си сте ма.

2. ФАК ТО РИ КО ЈИ УТИ ЧУ НА КОН СТРУК ЦИ ЈУ (4)

На ме на кон струк ци је. Функ ци ја кон струк ци је и ње них еле ме
на та. Естет ски зах те ви. Об лик, на пон ско ста ње и те жи на кон струк
ци је. Тре ње, ха ба ње и ко ро зи ја, Без бед ност у ра ду. Ви бра ци је, 
шум, при гу ши ва ње. За шти та рад не и жи вот не сре ди не. Из бор ма
те ри ја ла. Тех но ло шке мо гућ но сти из ра де кон струк ци је. Скла па ње, 
ру ко ва ње и одр жа ва ње. Еко ном ски зах те ви.

3. СТАН ДАР ДИ ЗА ЦИ ЈА (4)

Циљ стан дар ди за ци је. Вр сте стан дар да. Пре глед стан дар
да. При ме на стан дард них уни фи ци ра них и ти пи зи ра них де ло ва и 
скло по ва при кон стру и са њу. Упро шће но и схе мат ско цр та ње. При
ка зи ва ње сим бо ли ма.



4. КОН СТРУ И СА ЊЕ ЕЛЕ МЕ НА ТА СА СТА НО ВИ ШТА  
ЧВР СТО ЋЕ, НО СИ ВО СТИ И ВЕ КА ТРА ЈА ЊА (6)

Рад на и кри тич на ста ња еле ме на та ма ши на. Си гур ност и по
у зда ност. Ме ха нич ка оп те ре ће ња еле ме на та кон струк ци ја. Рад ни 
на по ни, кон цен тра ци ја на по на. Ме ха нич ка свој ства ма те ри ја ла. 
Кри тич ни на по ни у ма те ри ја лу при ста тич ком и ди на мич ком ис
пи ти ва њу. Ути ца ји за ди на мич ку из др жљи вост де ло ва и скло по ва. 
Сте пен си гур но сти.

5. КОН СТРУ И СА ЊЕ ЕЛЕ МЕ НА ТА СА СТА НО ВИ ШТА  
ИЗ РА ДЕ (6)

Из бор вр сте об ра де. Основ на пра ви ла и зах те ви при кон стру
и са њу де до ва ко ји се из ра ђу ју ли ве њем, де фор ми са њем у то плом и 
хлад ном ста њу, за ва ри ва њем и ре за њем.

6. АНА ЛИ ЗА И ПРИ МЕ НА ТО ЛЕ РАН ЦИ ЈА (4)

Ути цај про пи са них то ле ран ци ја на тро шко ве про из вод ње. 
Из бор на ле га ња. Ствар не ме ре и ствар ни за зо ри, од но сно пре кло
пи. Ути цај тем пе ра ту ре на то ле ран ци је и на ле га ња.

7. КОН СТРУ И СА ЊЕ И КОН ТРО ЛА ПРО ИЗ ВО ДА (4)

Ме то де ме ре ња. Ви до ви ор га ни за ци је кон тро ле. По мич на ме
ри ла. Гра нич на ме ри ла. Кон тро ла гре шке об ли ка, кон тро ла ква ли
те та об ра ђе них по вр ши на.

8. ЛА КЕ КОН СТРУК ЦИ ЈЕ 1 (4)

Оп шта раз ма тра ња. Ути цај ма те ри ја ла, об ли ка, пре се ка, оп те
ре ће ња, вр сте на пре за ња и бро ја обр та ја на те жи ну кон струк ци је. 
Ме то де из ра де ла ких кон струк ци ја. Еко но ми са ње ма те ри ја лом.

9. АНА ЛИ ЗА СКЛОП НИХ И ДЕ ТАЉ НИХ ЦР ТЕ ЖА  
ИЗ ОП ШТЕГ МА ШИН СТВА (13)

Осврт на кон струк ци о но ре ше ње, функ ци о ни са ње и пре нос 
оп те ре ће ња, мон та жу и одр жа ва ње, при ме ну стан дард них и ти пи
зи ра них еле ме на та и мо гућ ност за ме на. Под ма зи ва ње, упра вља ње 
и ре жим ра да. Упро шће но и схе мат ско при ка зи ва ње и при ка зи ва ње 
по мо ћу сим бо ла. На чин из ра де по је ди них еле ме на та. Осврт на по
у зда ност и си гур ност и др.

Тре ба ло би об ра ди ти на при мер, ове скло по ве кон струк ци ја: 
склоп осо ви не са ле жи штем или ле жа јем, осо ви ну са еле мен ти ма 
ела стич не, фрик ци о не и дру ге спој ни це, вра ти ло са еле мен ти ма, 
руч ну пре су са на вој ним вре те ном, руч ну ди за ли цу, виј ча не спо је
ве, ре дук то ре, мо тор не ре дук то ре, ва ри ја та ре и др.

10. АНА ЛИ ЗА МА ШИН СКИХ КОН СТРУК ЦИ ЈА (25)

Кон струк ци о но ре ше ње, функ ци о ни са ње и пре нос оп те ре
ће ња. Мон та жа, де мон та жа и одр жа ва ње. При ме на стан дард них и 
ти пи зи ра них еле ме на та и мо гућ ност за ме не и под ма зи ва ње, упра
вља ње и ре жим ра да. Упро шће но и схе мат ско при ка зи ва ње и при
ка зи ва ње по мо ћу сим бо ла. На чин из ра де по је ди них еле ме на та, 
осврт на по у зда ност и си гур ност и др. Тре ба ло би об ра ди ти, на 
при мер, све кон струк ци је:

– за обра зов ни про фил ме ха ни чар за одр жа ва ње ма ши на: по
гон ску гру пу стру го ва; хи дра у лич ку ин ста ла ци ју пре се; пре но сни 
ме ха ни зам: стру га, бу ши ли це, вер ти кал не ду би ли це, крат ко ход не 
рен ди саљ ке и др.; клип ну пум пу; цен три фу гал ну пум пу; зуп ча сту 
пум пу; мем бран ску пум пу и др.;

– пре но сне ме ха ни зме стру га, бру си ли це, рен ди саљ ке, бу ши
ли це, по де о ни апа рат и др.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

На став на гра ђа ма шин ских кон струк ци ја за IV раз ред, за на
ве де ни обра зов ни про фил, пред ста вља: над град њу, уоп шта ва ње и 
про ши ре ње зна ња сте че ног окви ру пред ме та ма шин ски еле мен ти. 
У пр вом де лу об ра ђу је се ма те ри ја из пред ме та осно ва кон струк
ци ја, по чев од уво ђе ња у про цес кон стру и са ња, фак то ра ко ји ути чу 

на кон струк ци ју, стан дар ди за ци је, чвр сто ће, но си во сти и ве ка, мо
гућ но сти из ра де и тех нич ке кон тро ле про из во да до освр та на ла ке 
кон струк ци је.

У дру гом де лу пред ви ђе на је ана ли за склоп них и де таљ них 
цр те жа из оп штег ма шин ства, а у тре ћем де лу – ана ли за ма шин
ских кон струк ци ја из обла сти обра зов ног про фи ла. При ли ком 
оства ри ва ња са др жа ја про гра ма, у дру гом и тре ћем де лу нео п
ход но је наглaсити да при освр ту на по у зда ност и си гур ност тре
ба из вр ши ти и про ве ру сте пе на си гур но сти ти пич них пре се ка и 
кон такт них на по на, као: вра ти ла на под глав ци ма и ру кав ци ма, осо
ви не у кри тич ном пре се ку, на до ди ру кли на и глав чи не и кли на и 
вра ти ла, у под нож ју и на бо ку зу ба ца зуп ча ни ка у пре се ку ва ра, 
из ме ћу ле жи шта и ру ка ва ца, у виј ку из ло же ном прет ход ном и на
кнад ном оп те ре ће њу и др.

У ком плек су ана ли за ма шин ских кон струк ци ја по ла зни ци 
тре ба са мо стал но да об ра де јед ну ма шин ску кон струк ци ју.

ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та хи дра у ли ка и пне у ма ти ка је сти ца ње 
но вих зна ња ра ди ту ма че ња по ја ва и за ко ни то сти у при ро ди и њи
хо ве при ме не у тех нич кој прак си, као и основ за раз у ме ва ње са др
жа ја дру гих пред ме та ма шин ске стру ке.

Задаци пред ме та хи дра у ли ка и пне у ма ти ка су:
– упо зна ва ње фи зич ких свој ста ва са вре ме них и ре ал них теч

но сти и га со ва, за ко на и по ја ва при њи хо вом ми ро ва њу и кре та њу;
– упо зна ва ње хи дра у лич ких и пне у мат ских ком по нен ти, њи

хо ве кон струк ци је, функ ци је и при ме не;
– из у ча ва ње хи дра у лич ких и пне у мат ских си сте ма за пре нос 

енер ги је, њи хо ве функ ци је и при ме не;
– упо зна ва ње сим бо ла хи дра у лич ких и пне у мат ских ком по

нен ти и њи хо ва при ме на у функ ци о нал ним схе ма ма;
– сти ца ње зна ња о кон стру и са њу, ис пи ти ва њу, уград њи и 

обра зо ва њу хи дра у лич ких и пне у мат ских си сте ма;
– раз ви ја ње спо соб но сти и са мо стал но сти при ра ду, као и ин

те ре со ва ња за да ље обра зо ва ње и са мо о бра зо ва ње ра ди уса вр ша
ва ње у стру ци.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 74 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

ХИДРАУЛИКА (26)

УВОД (1)

Исто риј ски раз вој. Хи дра у лич ки си сте ми за пре нос енер ги је. 
Пред но сти и не до ста ци хи дра у лич ких си сте ма. По де ла и при ме на 
хи дра у ли ке.

ФИ ЗИЧ КА СВОЈ СТВА ТЕЧ НО СТИ (2)

Гу сти на. Сти шљи вост. Ви ско зност. Ути цај тем пе ра ту ре на 
фи зич ка свој ства флу и да.

ХИ ДРО СТА ТИ КА (9)

По јам при ти ска, вр сте при ти ска и екви при ти сне по вр ши. 
Хи дро ста тич ки при ти сак. Па ска лов за кон. Спо је ни су до ви. Хи
дра у ли ка пре са. Је ди ни це за ме ре ње при ти ска. Уре ђа ји за ме ре ње 
при ти ска. Си ле при ти ска ко је де лу ју на рав не по вр ши. Про ра чун 
су до ва под при ти ском. Си ле при ти ска ко је де лу ју на кри ву по врш. 
Си ла при ти ска.

ХИ ДРО ДИ НА МИ КА (14)

Стру ја ње теч но сти, по де ла, при ме на. Струј ни ца, тра јек то
ри ја, струј но влак но и струј на цев. Ре жим стру ја ња, ла ми нар ни и 
тур бу лент ни. Про ток и сред ња бр зи на. Уре ђа ји за ме ре ње про то ка. 



Јед на чи на кон ти ну и те та. Бер ну ли је ва јед на чи на. От по ри стру ја ња 
теч но сти. Хи дра у лич ки про ра чун це во во да. Хи дра у лич ки удар, на
ста нак, по сле ди ца и убла жа ва ње. Ка ви та ци ја. Ис ти ца ње теч но сти 
кроз отво ре и на глав ке. За кон о про ме ни ко ли чи не кре та ња. Си ле 
ре ак ци је.

УЉНА ХИДРАУЛИКА (24)

КОМ ПО НЕН ТЕ ХИ ДРА У ЛИЧ КОГ СИ СТЕ МА (16)

Пум пе. За јед нич ке осо би не. Про ток, сна га и сте пен ко ри сно
сти. Обрт не пум пе (ра ди јал не, зуп ча сте, крил не и за вој не). Тран
сла тор не пум пе (клип не и мем бран ске).

Раз вод ни ци. По де ла. Сим бо ли. Ак ти ви ра ње. Хи дра у лич ка ка
рак те ри сти ка раз вод ни ка. Клип ни тран спорт ни и обрт ни раз вод ни
ци. Пло ча сти тран сла тор ни и обрт ни раз вод ни ци. Раз вод ни ци са 
се ди штем.

Не по врат ни вен ти ли. Двој ни не по врат ни вен тил.
Вен тил за при ти сак. Вен тил за огра ни че ње при ти ска. Пре

лив ни вен тил. Ре до след ни вен тил. Ре гу ла тор при ти ска. При ти сни 
елек трич ни пре ки дач – пре со стат.

Вен ти ли за про ток. При гу шни вен тил. Ре гу ла тор про то ка. 
Раз де љи вач про то ка.

Хи дра у лич ки мо то ри. Обрт ни хи дра у лич ки мо то ри. Хи дра у
лич ки рад ни ци лин дри.

Фил те ри. На ме на. По де ла. Фил тер ски еле мен ти.
Ре зер во а ри. На ме на. Хла ђе ње и за гре ва ње рад не теч но сти.
Хи дра у лич ки аку му ла то ри. На ме на. По де ла. Хи дра у лич ки 

аку му ла то ри са га сом – клип ни и мем бран ски.
Це во во ди, це во во ди и цев на ар ма ту ра.
Зап ти ва ње и зап тив ке. Зап ти ва ње по крет них и не по крет них 

спо је ва. Ма те ри јал за зап тив ке. Об ли ци и вр сте зап тив ки.

ХИ ДРА У ЛИЧ КИ СИ СТЕ МИ (8)

Из ве де ни хи дра у лич ки си сте ми. Функ ци о нал на схе ма.
Про ра чун и про јек то ва ње хи дра у лич ких си сте ма.
Ис пи ти ва ње хи дра у лич ких си сте ма.
Одр жа ва ње хи дра у лич ких си сте ма. Пре вен тив ноплан ско 

одр жа ва ње. Нај че шћи ква ро ви и њи хо во от кла ња ње. Ди јаг но сти ка 
ква ра.

ПНЕУМАТИКА (24)

УВОД (1)

Пне у мат ски си сте ми за пре нос сиг на ла и енер ги је. Пред но сти 
и не до ста ци пне у мат ских си сте ма. По де ла и при ме на пне у ма ти ке.

ПНЕ У МО СТА ТИ КА (2)

Сти шљи вост. Ве ли чи не ста ња га са. Јед на чи на ста ња иде ал
ног и ре ал ног га са.

СТРУ ЈА ЊЕ ГА СА (1)

Про ток. Јед на чи на кон ти ну и те та. Бер ну ли је ва јед на чи на. От
по ри стру ја ња га са.

ВЛА ЖНОСТ ВА ЗДУ ХА (1)

Ап со лут на и ре ла тив на вла жност. За си ћен ва здух. Кон ден за
ци ја. За шти та си сте ма.

КОМ ПО НЕН ТЕ ПНЕ У МАТ СКОГ СИ СТЕ МА (10)

Ком пре со ри. Вр сте. За пре мин ски ком пре со ри. При ка зи ва ње 
про це са у pV и Ts ди ја гра му. Ком пре сор ска ста ни ца. Су ше ње ва
зду ха.

Ре зер во а ри под при ти ском.
При прем на гру па за ва здух. Пре чи стач, ре гу ла тор при ти ска, 

за у љи вач.
Раз вод ни ци. Клип ни. Пло ча сти. Раз вод ни ци са се ди штем.

Не по врат ни вен ти ли. На из ме нич ноне по врат ни вен тил.
Вен ти ли за при ти сак. Вен тил за огра ни ча ва ње при ти ска. Ре до

след ни вен тил. При гу ши вач шу ма. Ре гу ла тор при ти ска. Пре со стат.
Вен тил за про ток. При гу шни вен тил. Бр зо и спу сни вен тил.
Пне у мат ски мо то ри. Обрт ни мо то ри. Рад ни ци лин дри. Ве зив

ни еле мен ти. Це во во ди, це во во ди и при кључ ци.
Пне у ма ти ка ни ског при ти ска.

ПНЕ У МАТ СКИ СИ СТЕ МИ (7)

Из ве де ни пне у мат ски си сте ми. Функ ци о нал не схе ме. Про јек
то ва ње, уград ња и ис пи ти ва ње пне у мат ских си сте ма.

Одр жа ва ње пне у мат ских си сте ма. Пре вен тив ноплан ско одр
жа ва ње. Нај че шћи ква ро ви и њи хо во от кла ња ње. Ди јаг но сти ка.

ХИ ДРОП НЕ У МА ТИ КА (2)

Осно ви хи дроп не у ма ти ке. Пред но сти и не до ста ци. При ме на. 
Из ве де ни хи дроп не у мат ски си сте ми.

НА ЧИ НИ ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

Про грам пред ме та хи дра у ли ка и пне у ма ти ка омо гу ћа ва упо
зна ва ње хи дра у лич ких и пне у мат ских ком по не на та и уре ђа ја ко ји 
се не по сред но при ме њу ју у ин ду стри ји.

Основ не пој мо ве фи зич ких свој ста ва теч но сти и га со ва уче
ни ци су сте кли у основ ној и сред њој шко ли у окви ру са др жа ја фи
зи ке. Са др жа ји пред ме та хи дра у ли ка и пне у ма ти ка ши ре об ра ђу ју 
фи зич ка свој ства и за ко ни то сти по на ша ња теч но сти и га со ва, као 
основ за про у ча ва ње ин ду стриј ске хи дра у ли ке и пне у ма ти ке.

Ве ћи број ча со ва је дат про у ча ва њу хи дра у лич ких и пне у мат
ских ком по нен ти ко је ће уче ни ци не по сред но сре та ти у про фе си о
нал ном ра ду, јер ве ћи на ма ши на, уре ђа ја и во зи ла са др жи ове ком
по нен те.

Хи дра у лич ке и пне у мат ске си сте ме тре ба из у ча ва ти на јед но
став ни јим при ме ри ма.

Зна ча јан услов за успе шно оства ри ва ње про гра ма пне у ма ти ке 
је по сто ја ње и при ме на од го ва ра ју ћих на став них сред ста ва, по мо
гућ но сти у ка би не ту или спе ци ја ли зо ва ној учи о ни ци. При об ра ди 
хи дра у лич ких и пне у мат ских ком по не на та и си сте ма на став ник је 
у оба ве зи да у ра ду са уче ни ци ма по ред уџ бе ни ка ко ри сти и ди ја
по зи ти ве.

При из у ча ва њу хи дра у лич ких и пне у мат ских ком по нен ти по
себ ну па жњу тре ба по све ти ти њи хо вој кон струк ци ји, свој стви ма, 
функ ци ји и при ме ни, а код си сте ма, њи хо вом са ста ву, функ ци ји, 
ис пи ти ва њу, уград њи и одр жа ва њу.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та тех но ло ги ја обра зов ног про фи ла је 
сти ца ње струч ноте о риј ских зна ња по треб них за успе шно схва та
ње тех но ло шког про це са и тех но ло шких за ко ни то сти при мен љи
вих у не по сред ном из вр ши лач ком ра ду у до ме ну обра зов ног про
фи ла по гон ски тех ни чар – ме ха ни чар за рад не ма ши не.



Она пред ста вља ју пред у слов за бо ље раз у ме ва ње и осми
шље ност прак тич ног ра да и успе шни је сти ца ње рад не оспо со бље
но сти.

Задаци на ста ве пред ме та тех но ло ги ја обра зов ног про фи ла:
– сти ца ње зна ња о прин ци пи ма функ ци о ни са ња ма ши на, ки

не мат ским ве за ма и за ви сно сти ма кре та ња ме ха ни за ма, по ста вља
њу ди јаг но зе ква ро ва на ма ши на ма;

– сти ца ње зна ња о ме то да ма и по ступ ци ма ра ста вља ња и са
ста вља ња ма ши на, по прав ци ис тро ше них и оште ће них де ло ва о 
ка рак те ри сти ка ма и при ме ни ала та, при бо ра и јед но став ни јих ма
ши на ко је се ко ри сте у оба вља њу по сло ва и рад них за да та ка по
гон ског тех ни ча ра – ме ха ни ча ра за рад не ма ши не;

– сти ца ње зна ња о зна ча ју ме ре ња и кон тро ли са ња, о мер ним 
и кон трол ним ала ти ма, о по тре би пра ће ња и утвр ђи ва њу ква ли те та 
про из во да;

– оспо со бља ва ње за раз у ме ва ње и са мо стал но ко ри шће ње 
тех нич ке до ку мен та ци је и струч не ли те ра ту ре за из бор оп ти мал
ног ре жи ма ра да и при ме ну стан дар да;

– схва та ње зна ча ја по ве за но сти и ме ђу за ви сно сти еле ме на та 
рад ног про це са.

III РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (1)

До мен по сло ва и за да та ка у окви ру обра зов ног про фи ла. Зна
чај и пер спек ти ве тех нич котех но ло шког раз во ја сред ста ва ра да.

2. МЕ РЕ ЊЕ И КОН ТРО ЛИ СА ЊЕ (10)

Гре шке ме ре ња, по де ла ме ри ла, по мич на ме ре ња и ша бло ни 
(об на вља ње и утвр ђи ва ње гра ди ва). Ме ри ла за ме ре ње и кон тро лу 
ду жи на: ми кро ме три за спољ но и уну тра шње ме ре ње, гра нич на ме
ри ла за осо ви не и ру пе (ра чве и че по ви), гра нич на ме ри ла за на вој и 
ко нус, план па ра лел на гра нич на ме ри ла и ком па ра то ри (ме ха нич ки, 
оп тич ки и елек трич ни). Ме ри ла за ме ре ње и кон тро лу угло ва: уни
вер зал ни ме ха нич ки и оп тич ки угло ме ри, гра нич на ме ри ла за угло
ве, три го но ме триј ска ме ри ла и ли бе ле, Чу ва ње и одр жа ва ње мер них 
и кон трол них ала та. Ме ре ње и кон тро ла од сту па ња од ге о ме триј ског 
об ли ка, ме ре ње и кон тро ла на во ја, зуп ча ни ка, ме ре ње хра па во сти.

3. МА ШИ НЕ И ЗНА ЧАЈ ЊИ ХО ВОГ ОДР ЖА ВА ЊА (2)

Тен ден ци је са вре ме ног раз во ја ма ши на. По ве ћа ње сте пе на 
ауто ма ти за ци је ма ши на на ба зи раз во ја хи дра у ли ке, пне у ма ти ке и 
елек тро ни ке.

Зна чај одр жа ва ња ма ши на. Одр жа ва ње као си стем и као 
функ ци ја про из вод ње. Тех нич котех но ло шки и еко ном ски чи ни о
ци одр жа ва ња.

4. ТРО ШЕ ЊЕ И ОБ НА ВЉА ЊЕ СА СТАВ НИХ ЕЛЕ МЕ НА ТА  
МА ШИ НА (6)

Про ме на ди мен зи ја, об ли ка и ква ли те та по вр ши не због ути
ца ја тро ше ња ма те ри ја ла (ха ба ње, ко ро зи ја и за мор ма те ри ја ла). 
Три бо ло ги ја као на у ка ко ја из у ча ва по ја ве тре ња, ха ба ња и под ма
зи ва ња. Кон такт не по вр ши не код ма ши на и про цес ха ба ња. Под
ма зи ва ње ра ди сма ње ња тре ња и не же ље них по сле ди ца, као што 
су: ха ба ње, ви со ке тем пе ра ту ре, бу ка, рав но мер но кре та ње и др. 
Си сте ми за под ма зи ва ње. Вр сте и ка рак те ри сти ке ма зи ва.

Тех но ло шки по ступ ци оправ ке де ло ва ма ши на: за ва ри ва ње, 
на ва ри ва ње, при ме на пла зме, ле пље ње, ме та ли зи ра ње, твр до хро
ми ра ње, об ра да пла стич них де фор ми са њем и ски да њем стру го ти
не (руч но и ма шин ски).

5. ЕЛЕ МЕН ТИ МА ШИ НА И ЊИ ХО ВО ОДР ЖА ВА ЊЕ (12)

За јед нич ки еле мен ти рад них ма ши на под ло жни оште ће њу:
Кли зне и ко тр ља ју ће ста зе (кон струк ци о ни об ли ци, тач ност 

из ра де, ха ба ње, оште ће ња и мо гу ће по прав ке);

Чвр сти виј ча ни па ро ви (кон струк ци о ни об ли ци), оси гу ра чи 
(оште ће ња и мо гу ће по прав ке), ва ђе ње по ло мље них ви ја ка;

По крет ни виј ча ни па ро ви – кли зни (ре гу ли са ње за зо ра, сте
пен ис ко ри шће ња, по прав ке и ре гу ли са ње);

По крет ни виј ча ни па ро ви са ре цир ку ла ци о ним ку гли ца ма 
(кон струк ци о ни об ли ци, ре гу ли са ње пред на пре за ња);

Кли но ви (гре шке при уград њи, кон струк ци о ни об ли ци, ре гу
ли са ње, по прав ке);

Ле тве за ре гу ли са ње за зо ра (ре гу ли са ње за зо ра, оште ће ња и 
по прав ке);

Сте зно ела стич ни пр сте но ви (ре гу ли са ње при те за ња);
Кли зни ле жа је ви, ка на ли за под ма зи ва ње (про ве ра ис тро ше

но сти и за зо ра, гре шке при уград њи);
Ко тр ља ју ћи ле жа је ви (кон струк ци о ни об ли ци, то ле ран ци је, про

ве ра хо да, оси гу ра ње, за зо ри, уград ња, пра ће ње по гон ског ста ња);
Ре ме ни це (оште ће ња, по прав ке, ре гу ли са ње за те за ња ре ме на);
Глав на вре те на и вра ти ла ме ња ча бр зи на (тач ност из ра де, 

кон тро ла, оште ће ња и мо гу ће по прав ке);
Зуп ча сти па ро ви (тач ност из ра де, ха ба ње, тро ше ње боч них по

вр ши на, тра го ви но ше ња, кон тро ла, мо гу ћа оште ће ња и по прав ке);
Лан ци и лан ча ни ци (ис те за ње лан ца, ха ба ње, про ве ра за зо ра 

и на ста вља ње ла на ца);
Спој ни це (кон струк ци о ни об ли ци, ре гу ли са ње за зо ра, ха ба ње 

и оште ће ња мо гу ће по прав ке);
Чи ви је за цен три ра ње и спа ја ње ускоч ни ци (кон струк ци о ни 

об ли ци то ле ран ци је, уград ња, оште ће ња и за ме на);
Ко манд не ви љу шке и ру чи це (кон струк ци о на ре ше ња ме ха

ни зма у ме ша чи ма, функ ци о ни са ње, ре гу ли са ње, про ве ра за зо ра, 
ха ба ње и оште ће ња, мо гу ће по прав ке);

Ин ста ла ци је за хла ђе ње (схе мат ски при каз ин ста ла ци је за 
хла ђе ње на стру гу или бу ши ли ци, мо гу ће не ис прав но сти и њи хо во 
от кла ња ње;

Си стем за под ма зи ва ње (кон струк ци о ни об ли ци, мо гу ћи ква
ро ви и по прав ке);

Зап ти ва чи (кон струк ци о ни об ли ци, тро ше ње, цу ре ње, при те
за ње за ме на).

6. ОДР ЖА ВА ЊЕ ХИ ДРА У ЛИЧ КИХ И ПНЕ У МАТ СКИХ  
КОМ ПО НЕ НА ТА (5)

Хи дра у лич ко ко ло (схе мат ски при каз, прин цип ра да, при ме
на, одр жа ва ње). Зуп ча сте пум пе (прин цип ра да, са ста ви ти де ло ви, 
мо гу ћи ква ро ви и њи хо во от кла ња ње). Ра ди јал не и ак си јал не пум
пе (прин цип ра да, са став ни де ло ви, мо гу ћи ква ро ви, по прав ке). 
Вен ти ли: прелив ни, про точ ни и за огра ни че ње при ти ска (прин цип 
ра да, мо гу ћи ква ро ви, по прав ке). Хи дра у лич ки мо то ри (прин цип 
ра да, мо гу ћи ква ро ви, по прав ке). Раз вод ни ци (прин цип ра да, мо
гу ћи ква ро ви, по прав ке). Пре чи стач уља (кон струк ци о на ре ше ња, 
одр жа ва ње). При прем на гру па (прин цип ра да, одр жа ва ње). Хи
дроп не у мат ска ко ла (при ме на на ма ши на ма, одр жа ва ње).

7. ДИ ЈАГ НО СТИ КА КВА РО ВА (5)

Ди јаг но сти ка ква ро ва као са став ни део тех нич ког одр жа ва ња 
ма ши на. Пре по зна ва ње тех нич ког ста ња ма ши не. Рад на спо соб
ност и ви до ви от ка за ма ши не. Ути ца ји на по ја ву от ка за. 

Ме то де тех нич ке ди јаг но сти ке: ви зу ел на кон тро ла, кон тро ла 
тер мич ког ста ња, кон тро ла тро ше ња де ло ва ма ши не, кон тро ла ви
бра ци ја и бу ке, кон тро ла ко ро зи је, стан дард на кон тро ла бро ја обр
та ја, при ти ска, про то ка, обрт ног мо мен та, сна ге и вре ме на. Апа ра
ти за ис пи ти ва ње и кон тро лу у ди јаг но сти ци.

Гру пи са ње еле ме на та под скло по ва, скло по ва, ме ха ни за ма и 
ин ста ла ци ја по слич но сти за раз ли чи те вр сте ма ши на.

Од ре ђи ва ње кри те ри ју ма о до тра ја ло сти ви тал них еле ме на та, 
скло по ва и уре ђа ја на ма ши на ма на осно ву пре по ру ка и сте че них 
ис ку ста ва пре ко во ђе ња еви ден ци је о ста њу.

8. ПО ПРАВ КА СТУБ НЕ БУ ШИ ЛИ ЦЕ (6)

Тех нич ке ка рак те ри сти ке и кон струк ци о на ре ше ња. Ки не мат
ска схе ма бу ши ли це. Са став ни де ло ви и мо гу ћи ква ро ви: рад ног сто
ла, по сто ља, ко мад них ру чи ца, ви љу шки, ме ња ча бр зи на и по ма ка.



9. ПО ПРАВ КА КРАТ КО ХОД НЕ РЕН ДИ САЉ КЕ (8)

Тех нич ке ка рак те ри сти ке и кон струк ци о на ре ше ња. Ки не мат
ска схе ма рен ди саљ ке (ме ха нич ки и хи дра у лич ки по гон). Са став ни 
де ло ви и мо гу ћи ква ро ви: по сто ља, но са ча ала та, др жа ча ала та, по
преч ног кли за ча са рад ним сто лом, на вој ног вре те на, зуп ча ни ка са 
ска кав цем, екс цен тар ског ме ха ни зма и спој ни це.

10. ПО ПРАВ КА УНИ ВЕР ЗАЛ НОГ СТРУ ГА (12)

Тех нич ке ка рак те ри сти ке и кон струк ци о на ре ше ња. Ки не мат
ска схе ма стру га. Са став ни де ло ви и мо гу ћи ква ро ви: во де ћих кли
зних по вр ши на, по сто ља, но са ча ала та, уз ду жног и по преч ног кли
за ча, др жа ча ала та, на вој них па ро ва и ко манд них ру чи ца, спој ни ца 
ме ња ча по ма ка вуч ног и на вој ног вре те на, зад њег но са ча шиљ ка, 
пум пе за уље, си сте ма за хла ђе ње.

11. МОН ТА ЖА У ПО ЈЕ ДИ НАЧ НОЈ И МА ЛО СЕ РИЈ СКОЈ  
ПРО ИЗ ВОД ЊИ (3)

Ор га ни за ци о ни об ли ци, схе ма ли ни је за мон та жу. Ала ти за 
мон та жу: кљу че ви, че гр таљ ка, мо мент ни кљу че ви, елек трич ни и 
пне у мат ски од ви ја чи, свла ка чи (ме ха нич ки и хи дра у лич ки).

Мон та жа виј ча них спо је ва, по сту пак за те за ња, уре ђа ји за за
те за ње. Спа ја ње де ло ва чи ви ја ма и осо ви ни ца ма. Спа ја ње де ло ва 
кли но ви ма и ле тва ма за ре гу ли са ње за зо ра. Спа ја ње де ло ва опру
га ма, при ме ри при ме не.

Спа ја ње пре со ва них скло по ва, при ме на уре ђа ја. Мон та жа 
кли зних и ко тр ља ју ћих ле жа је ва, мон та жни за зо ри.

Спа ја ње еле ме на та и ме ха ни за ма: спој ни ца са вра ти ли ма, 
клип них ком пле та (ком пре со ра и мо то ра СУС), мон та жа зуп ча ни
ка, лан ча ни ка и ла на ца, спа ја ње хи дроп не у мат ских је ди ни ца (пре
лив ног вен ти ла, за у љи ва ча, зуп ча сте пум пе итд.) Ма ши не за ауто
мат ско спа ја ње и сор ти ра ње.

12. МОН ТА ЖА НО ВИХ МА ШИ НА (4)

Упо зна ва ње тех нич ке до ку мен та ци је, уго вор ку по про да је 
(рок ис по ру ке, тех нич ке ка рак те ри сти ке, ка па ци тет, атест ма ши не, 
га рант ни рак итд.). Ана ли за ло ка ци је: про сто ра, те ме ља, енер гет
ских ин ста ла ци ја, одо бре ња за енер гет ске ин ста ла ци је и очу ва ња 
сре ди не. При јем ма ши не (по стро је ња) у де ло ви ма и це ли на ма.

По сту пак мон та же (стру га и сл.). По ста вља ње по сто ља, скла
па ње ма њих и ве ћих це ли на уз про ве ру њи хо ве функ ци о нал но сти. 
Ис пи ти ва ње функ ци о нал но сти ма ши не. Рад ма ши не у пра зном хо
ду, по де ша ва ње и фи но ре гу ли са ње. Из ра да проб них узо ра ка. Ате
сти ра ње ка па ци те та и пре ци зно сти об ра де у свим ре жи ми ма ра да. 
Га рант ни рок и сер ви си ра ње у га рант ном ро ку. Ре зер вни де ло ви. 
Ис пи ти ва ње ге о ме триј ске тач но сти и за пи сник о при је му ма ши не, 
ала та, упут ства за ру ко ва ње и одр жа ва ње. При ба вља ње сер ти фи ка
та и оста лих до зво ла.

IV РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 64 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ОДР ЖА ВА ЊА МА ШИ НА (6)

Ор га ни за ци о ни об ли ци одр жа ва ња: цен тра ли зо ва но, де цен
тра ли зо ва но и ком би но ва но одр жа ва ње, пред но сти и не до ста ци 
Слу жбе си сте ма одр жа ва ња, ток тех нич ке до ку мен та ци је.

Вр сте одр жа ва ња:
а) Са аспек та тро шко ва – те ку ће одр жа ва ње (пе ри о дич ни пре гле

ди, чи шће ње и под ма зи ва ње, ма шин ска и тер мин ска кар та под ма зи ва
ња, кон трол ни пре гле ди, за ме на уља от кла ња ње из не над них ква ро ва) 
и ин ве сти ци о но одр жа ва ње (ма ле, сред ње и ге не рал не по прав ке).

Струк ту ра и тер ми ни ра ње.
б) Са аспек та ду жи не тра ја ња: ин тер вент но и план скопре

вен тив но одр жа ва ње.
Стра те ги ја снаб де ва ња ре зер вним де ло ви ма и оп ти ми за ци ја 

за ли ха ре зер вних де ло ва. Тех нич ка до ку мен та ци ја у одр жа ва њу. 
При ме на ра чу на ра у одр жа ва њу.

2. ПО ПРАВ КА УНИ ВЕР ЗАЛ НЕ ГЛО ДА ЛИ ЦЕ (12)

Тех нич ке ка рак те ри сти ке и кон струк ци о на ре ше ња. Ки не мат
ска схе ма гло да ли це. Са став ни де ло ви и мо гу ћи ква ро ви: вер ти кал
ног сту ба, по преч ног кли за ча, рад ног сто ла, ме ња ча бр зи не и глав
ног вре те на. Про ве ра за зо ра у ко мад ним ру чи ца ма и ви љу шка ма 
и спој ни ца ма. За те за ње ре ме на елек тро мо то ра. Скла па ње ма ши не, 
про ве ра ки не мат ских ве за у пра зном хо ду. Про ве ра ге о ме триј ске 
тач но сти по ЈУСу М.ГО.140.

3. ПО ПРАВ КЕ БРУ СИ ЛИ ЦЕ ЗА РАВ НО ИЛИ КРУ ЖНО  
БРУ ШЕ ЊЕ (12)

Тех нич ке ка рак те ри сти ке и кон струк ци о на ре ше ња. Ки не
мат ска и хи дра у лич ка схе ма бру си ли це. Са став ни де ло ви и мо гу ћи 
ква ро ви: хи дра у лич ког ко ла, рад ног сто ла и но са ча рад ног сто ла, 
пум пе за хла ђе ње и чи шће ње фил те ра, и др.

4. ПО ПРАВ КА ЕКС ЦЕН ТАР, ФРИК ЦИ О НЕ  
И ХИ ДРА У ЛИЧ КЕ ПРЕ СЕ (10)

Тех нич ке ка рак те ри сти ке и кон струк ци о на ре ше ња. Ки не мат
ске схе ме пре са, Са став ни де ло ви и мо гу ћи ква ро ви: сту ба, екс
цен тар ског ме ха ни зма, вра ти ла и спој ни це, кли зних ме ха ни за ма 
и сте зноела стич них пр сте но ва. За тим, на вој ног па ра при ти ска ча 
хи дра у лич ког ци лин дра, фрик ци о них обло га и др.

5. ПО ПРАВ КА АГРЕ ГАТ НИХ БУ ШИ ЛИ ЦА (7)

Тех нич ке ка рак те ри сти ке и кон струк ци о на ре ше ња. Агре гат
не је ди ни це: ме ха нич ке, хи дра у лич ке, хи дроп не у мат ске, мо гу ћи 
ква ро ви.

6. ПО ПРАВ КА НУСТРУ ГО ВА (10)

При ме на ну ме рич ког упра вља ња код ма ши на. Струк ту ра НУ
стру га: при ла год ног де ла, упра вљач ке је ди ни це, ки не мат ска ше ма 
стру га. Глав но и по моћ но кре та ње, мо тор, мер ни си стем, тач ност 
об ра де. Ре гу ли са ње и пред на пре за ње ку гла стих вре те на са ре цир
ку ла ци о ним кре та њем ку гли ца за уз ду жно и по преч но кре та ње.

7. МЕР НИ ЛАН ЦИ У СИ СТЕ МУ МОН ТА ЖЕ (3)

Де фи ни ци ја, обе ле жа ва ње, по де ла мер них ла на ца, при ме на 
ме то де ап со лут не за мен љи во сти. Мер ни ла нац глав ног вре те на 
стру га, но са ча ала та. Мер ни ла нац стру га и гло да ли це.

8. ЕФЕК ТИВ НОСТ И ОДР ЖА ВА ЊЕ МА ШИ НА (4)

Вре мен ска сли ка ста ња ра да и от ка за ма ши не. Пра ће ње за
сто ја ма ши не и ин тен зи тет от ка за у рад ном ве ку ма ши не.

Основ на ефи ка сност си сте ма: го то вост, по у зда ност и функ ци
о нал на по доб ност си сте ма и њи хов од нос. По год ност одр жа ва ња.

При ме на ре до ва че ка ња у си сте му одр жа ва ња. Еко ном ска 
функ ци ја че ка ња.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ прак тич не на ста ве је сти ца ње зна ња, рад них ве шти на 
и на ви ка по треб них за оба вља ње по сло ва и са мо ста лан из вр ши
лач ки рад у окви ру обра зов ног про фи ла и оспо со бља ва ње за бр зо 
укљу чи ва ње у про цес кон крет не про из вод не тех но ло ги је.

Задаци прак тич не на ста ве су:
– овла да ва ње тех но ло шким по ступ ци ма и ме то да ма ра ста

вља ња и са ста вља ња под скло по ва, скло по ва и си сте ма рад них ма
ши на и њи хо вом одр жа ва њу;

– оспо со бља ва ње за пра вил ну упо тре бу, при ме ну и одр жа ва
ње сред ста ва ра да, њи хо во ра ци о нал но и еко но мич но ко ри шће ње 
уз са гле да ва ње њи хо ве ма те ри јал не вред но сти и ве ка тра ја ња;

– при ме на зна ња о пра вил ном по ста вља њу ди јаг но зе ква ро ва 
и на ста лих не до ста та ка у функ ци о ни са њу ма ши на;



– сти ца ње прак тич них зна ња и уме ња за ме ре ње и кон тро ли
са ње де ло ва у про це су ра да и оства ри ва ње ква ли тет ног функ ци о
ни са ња ма ши не;

– сти ца ње зна ња и на ви ка за пра вил но ко ри шће ње сред ста ва 
за шти те на ра ду.

II РАЗРЕД 
(7 ча со ва не дељ но, 259 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (2)

Упо зна ва ње про гра ма, струч не ли те ра ту ре и зах те ва рад ног 
под руч ја по гон ског тех ни ча ра – ме ха ни ча ра за рад не ма ши не, ра
ди о ни це и рад них ме ста. За ду жи ва ње рад ним ме стом, ала том и 
при бо ром. Рад на и тех но ло шка ди сци пли на. Упо зна ва ње ме ра и 
сред ста ва за шти те на ра ду. Чи шће ње и одр жа ва ње рад ног ме ста. 
Пра вил ник о кућ ном ра ду.

2. ОЦР ТА ВА ЊЕ И ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ (19)

Ана ли за ра ди о нич ког цр те жа. При пре ма ала та, при бо ра за 
оцр та ва ње и обе ле жа ва ње. При пре ма по вр ши не за оцр та ва ње (ма
њих и ве ћих де ло ва, глат ких и хра па вих по вр ши на). Оцр та ва ње уз 
упо тре бу па ра лел ног цр та ла, ви си но ме ра, при зме, уга о не пло че и 
по де о ног апа ра та. Оцр та ва ње и обе ле жа ва ње са цр те жа, по мо ћу 
ша бло на и по узор ку. Чу ва ње и одр жа ва ње ала та и при бо ра за оцр
та ва ње и обе ле жа ва ње.

3. ОБ РА ДА ТУР ПИ ЈА ЊЕМ (21)

Из бор тур пи ја за рад у за ви сно сти од вр сте об ра ђи ва ног ма
те ри ја ла, зах те ва не тач но сти об ра де и ква ли те та об ра ђе не по вр ши
не. Гру бо и фи но тур пи ја ње рав них по вр ши на. Тур пи ја ње об лих и 
ко сих по вр ши на. Из ра да отво ра раз ли чи тих про фи ла. Упа си ва ње и 
ме ђу соб но при ла го ђа ва ње де ло ва тур пи ја њем. Об ра да ли мо ва тур
пи ја њем. Чу ва ње и одр жа ва ње тур пи ја.

4. ОДВА ЈА ЊЕ МА ТЕ РИ ЈА ЛА (14)

При ме на по ступ ка одва ја ња ма те ри ја ла се че њем и ре за њем. 
Се че ње ма те ри ја ла пљо сна тим се ка чем и се ка чем са луч ним се чи
вом. Из ра да жле бо ва се ка чем. Се че ње шу пљим се ка чем. Се че ње 
ли ма руч ним и по лу жним ма ка за ма. Ре за ње руч ном те сте ром (од се
ца ње, ра се ца ње, се че ње це ви, се че ње ра зних про фи ла и др.). Рад на 
оквир ној ма шин ској те сте ри. Ре за ње шип ка стог ма те ри ја ла. Ме ре ње 
и кон тро ли са ње. Чи шће ње и одр жа ва ње ма ши на, ала та и при бо ра.

5. БУ ШЕ ЊЕ, УПУ ШТА ЊЕ И РАЗ ВР ТА ЊЕ (14)

При пре ма обрат ка за бу ше ње (оцр та ва ње и обе ле жа ва ње). 
Из бор ала та за бу ше ње и ре жи ма об ра де. Сте за ње об рад ка и по де
ша ва ње бу ши ли це. Рад са руч ном елек трич ном бу ши ли цом. Рад на 
сто ној, стуб ној и ра ди јал ној бу ши ли ци. Об ра да отво ра спи рал ним, 
врат ним и ко нач ним упу шта чем. Сред ства за хла ђе ње при бу ше њу 
и упу шта њу. Упо зна ва ње ки не мат ске схе ме руч не и сто не бу ши ли
це. Одр жа ва ње и ма ле по прав ке ових бу ши ли ца.

Руч но раз вр та ње ци лин дрич них и ко нич них отво ра (при ме
на, алат и по сту пак). Ме ре ње и кон тро ла из ра ђе них отво ра. Гре шке 
при бу ше њу и раз вр та њу.

6. ОБ РА ДА ГРЕ БА ЊЕМ (28)

При ме на по ступ ка. Алат и при бор за гре ба ње (руч ни и ме ха
нич ки гре ба чи, пло че и ле тве за ту ши ра ње. Бо ја, мер ни и кон трол
ни алат). Рад ни по сту пак при об ра ди гре ба њем рав них и кон кав них 
по вр ши на. Кон тро ла по вр ши на об ра ђе них гре ба њем. Де ко ра тив но 
гре ба ње и по ли ра ње.

7. ИЗ РА ДА НА ВО ЈА (7)

При пре ма отво ра за уре зи ва ње. на во ја. Рад ни по сту пак при 
руч ном уре зи ва њу на во ја. Уре зи ва ње на во ја у че ли ку, си вом ли ву, 

ме син гу и алу ми ни ју му. Уре зи ва ње на во ја у „сле пим” ру па ма. 
Сред ства за под ма зи ва ње. При пре ма ста бла за на ре зи ва ње на во ја. 
Рад ни по сту пак на ре зи ва ња на во ја на ре зни цом на ста бли ма и це
ви ма. Кон тро ла ис прав но сти из ра ђе ног на во ја.

8. ОБ РА ДА СПА ЈА ЊЕМ (21)

За да так и по ступ ци спа ја ња де ло ва. Раз во дљи ве и не раз дво
ји ве ве зе. Спа ја ње по мо ћу ви ја ка и на врт ки спа ја ње свор ња ци ма, 
кли но ви ма, спој ни ца ма и опру га ма (алат, при бор и по сту пак). Спа
ја ње де ло ва за ки ва њем пу ним и шу пљим за ков ци ма (алат при бор и 
по сту пак). Спа ја ње де ло ва ме ким и твр дим ле мље њем (при пре ма 
де ло ва чи шће ње за гре ва ње и по сту пак на но ше ња ле ма). Спа ја ње 
де ло ва елек тро луч ним за ва ри ва њем (опре ма, алат и при бор, елек
тро де, при пре ма де ло ва и по сту пак за ва ри ва ња у хо ри зон тал ном 
по ло жа ју). Об ра да за ва ра руч ном бру си ли цом. Кон тро ла ис прав
но сти об ра де спа ја њем.

9. ОБ РА ДА НА АЛАТ НИМ МА ШИ НА МА (28)

Рад на крат ко ход ној и ду го ход ној рен ди саљ ки (из бор ала та и 
ре жи ма об ра де, об ра да рав них хо ри зон тал них, вер ти кал них и ко
сих по вр ши на).

Рад на уни вер зал ном стру гу, гло да ли ци и бру си ли ци за рав но 
и окру гло бру ше ње (из бор ала та и ре жи ма об ра де, по де ша ва ње ма
ши не, по ста вља ње и сте за ње ала та и обрат ка, из во ђе ње јед но став
них опе ра ци ја). Ме ре ње и кон тро ла из ра да ка.

10. ОШТРЕ ЊЕ АЛА ТА (7)

Зна чај и за да так оштре ња ала та. Из бор то ци ла у за ви сно
сти од ала та ко ји се оштри. Оштре ње (по рав на ње) то ци ла. Руч но 
оштре ње ала та и при бо ра за оцр та ва ње и обе ле жа ва ње, се ка ча, 
спи рал них бур ги ја, гре ба ча, ма шин ских но же ва и др. Ме ре ње и 
кон тро ла на о штре ног ала та.

11. РА СТА ВЉА ЊЕ И СА СТА ВЉА ЊЕ МА ШИН СКИХ  
СКЛО ПО ВА (98)

Тех но ло шки по сту пак ра ста вља ња и са ста вља ња ма шин ских 
скло по ва. Вр сте ала та за ра ста вља ње и са ста вља ње, ње го ва на ме на 
и на чин упо тре бе. Де мон стра ци је ру ко ва ња: кљу чем, од вр та чем, 
мо мент ним кљу чем, кле шти ма, се ка чем, из би ја чем, из вла ка чем, 
по моћ ним елек трич ним и хи дра у лич ним уре ђа ји ма за ко ри шће ње 
ала та и др.

Ра ста вља ње и са ста вља ње скло по ва под скло по ва и де ло ва 
ко ји су нај че шћи са став ни еле мен ти рад них ма ши на, као што су: 
ре дук то ри, ра зни ме ња чи и пре но сни ци, зуп ча сти па ро ви, вра ти
ла, ре ме ни це и ре ме ни, лан ча ни ци и лан ци, ле жа је ви, ви љу шке и 
др. За тим, зуп ча сте или крил не пум пе, руч не и сто не бу ши ли це, 
јед но став ни је ма шин ске те сте ре и сл. Ре до след ра ста вља ња, на чин 
одва ја ња спо ји вих ве за (ви ја ка, на врт ки, кли но ва, спој ни ца, опру га 
и др.). Пра ње и од ма шћи ва ње де ло ва, њи хо во су ше ње, по по тре би 
кон зер ва ци ја, од ла га ње и чу ва ње.

Пре глед оште ће но сти и ис прав но сти де ло ва. До ра да оште ће
них де ло ва или за ме на до тра ја лих. Са ста вља ње де ло ва, под скло
по ва или скло по ва и про ве ра њи хо ве функ ци о нал но сти.

III РАЗРЕД 
(7 ча со ва не дељ но, 259 го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. ОДР ЖА ВА ЊЕ ПРИ БО РА МА ШИ НА АЛАТ КИ (28)

Одр жа ва ње при бо ра за стру га ње, уре ђа ја за хла ђе ње, уре ђа ја 
за ка пи ра ње и др. Одр жа ва ње при бо ра за гло да ли це, вер ти кал не 
гла ве, по де о них апа ра та. Одр жа ва ње уре ђа ја и при бо ра за ме ха
нич ко, хи дра у лич но и хи дроп не у мат ско сте за ње. Одр жа ва ње при
бо ра и уре ђа ја за бру ше ње, уре ђа ја за сте за ње, уре ђа ја за урав но
те же ње то ци ла, бр зо ход не гла ве. Ме ре ње и кон тро ла ис прав но сти.



2. ОДР ЖА ВА ЊЕ ХИ ДРА У ЛИЧ НИХ И ПНЕ У МАТ СКИХ  
КОМ ПО НЕН ТИ (49)

Ра ста вља ње, са ста вља ње и от кла ња ње за сто ја и ква ро ва код: 
хи дра у лич ког ко ла, зуп ча сте пум пе, ра ди јал не и ак си јал не пум пе, 
вен ти ла пре лив ног, про точ ног и за огра ни че ње при ти ска, хи дра у
лич ког мо то ра, раз вод ни ка, пре чи ста ча уља при прем не гру пе и хи
дроп не у мат ског ко ла.

3. ПО ПРАВ КА СТУБ НЕ БУ ШИ ЛИ ЦЕ (42)

Про ве ра ге о ме триј ске тач но сти по ЈУСу. Рас кла па ње на 
окло по ве, под скло по ве и де ло ве. Кла си фи ка ци ја де ло ва на ис
прав не и не ис прав не. Оправ ка: рад ног сто ла, по сто ља, ко манд них 
ру чи ца, ви љу шки, ме ња ча бр зи на и по ма ка. Скла па ње и про ве ра 
функ ци о нал но сти ки не мат ских ве за. Про ве ра ге о ме триј ске тач но
сти по ЈУСу. При ме на ки не мат ске схе ме.

4. ПО ПРАВ КА КРАТ КО ХОД НЕ РЕН ДИ САЉ КЕ (49)

Про ве ра ге о ме триј ске тач но сти. Ре до след рас кла па ња на 
скло по ве, под скло по ве и еле мен те. Чи шће ње и кла си фи ка ци ја 
де ло ва по скло по ви ма на ис прав не – не ис прав не. По прав ка: по
сто ља, но са ча ала та, др жа ча ала та, по преч ног кли за ча са рад ним 
сто лом, на вој ног вре те на, зуп ча ни ка са ска кав цем, екс цен тар ског 
ме ха ни зма и спој ни це. Скла ња ње и про ве ра ге о ме триј ске тач но сти 
по ЈУСу. При ме на ки не мат ске схе ме.

5. ПО ПРАВ КА УНИ ВЕР ЗАЛ НОГ СТРУ ГА (91)

Рас кла па ње на скло по ве, под скло по ве и де ло ве и кла си фи ка
ци ја на ис прав не и не ис прав не. По прав ка: во де ћих кли зних по вр
ши на, по сто ља но са ча ала та уз ду жног и по преч ног кли за ча, др жа
ча ала та, на вој них па ро ва и ко манд них ру чи ца. Ре гу ли са ње за зо ра 
код ме ња ча бр зи на, глав ног вре те на спој ни це и коч ни це; ис пи ти ва
ње спој ни ца. По прав ка ме ња ча по ма ка вуч ног и на вој ног вре те на, 
по прав ка зад њег но са ча шиљ ка, пум пе за уље у ме ња чу бр зи на. 
Скла па ње и про ве ра ге о ме триј ске тач но сти по ЈУСу. При ме на ки
не мат ске схе ме.

IV РАЗРЕД 
(14 ча со ва не дељ но, 448 ча со ва го ди шње + 60 ча со ва у бло ку)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. ПО ПРАВ КА УНИ ВЕР ЗАЛ НЕ ГЛО ДА ЛИ ЦЕ (98)

Рас кла па ње на скло по ве, под скло по ве и еле мен те; чи шће ње и 
кла си фи ка ци ја де ло ва на ис прав не и не ис прав не. Ве ли ка по прав
ка: вер ти кал ног сту ба, кон зо ле, по преч ног кли за ча, рад ног сто ла, 
ме ња ча бр зи не и глав ног вре те на. Про ве ра за зо ра у ко манд ним ру
чи ца ма, ви љу шка ма и спој ни ца ма. За те за ње ре ме на елек тро мо то
ра. Скла па ње ма ши не, про ве ра ки не мат ских ве за и рад у пра зном 
хо ду. Про ве ра ге о ме триј ске тач но сти по ЈУСу. При ме на ки не мат
ске схе ме.

2. ПО ПРАВ КА БРУ СИ ЛИ ЦЕ ЗА РАВ НО ИЛИ КРУ ЖНО  
БРУ ШЕ ЊЕ (98)

Рас кла па ње на скло по ве и де ло ве. Чи шће ње и кла си фи ка ци ја 
де ло ва на ис прав не и не ис прав не. Те ку ће одр жа ва ње по пре по ру ци 
про из во ђа ча, одр жа ва ње хи дра у лич ног ко ла. По прав ка рад ног сто
ла и но са ча рад ног сто ла. По прав ка пум пе за хла ђе ње и чи шће ње 
фил те ра. Скла па ње бру си ли це и про ве ра ге о ме триј ске тач но сти по 
ЈУСу. При ме на ки не мат ске и хи дра у лич не схе ме.

3. ПО ПРАВ КА ЕКС ЦЕН ТАР СКЕ ПРЕ СЕ (56)

Рас кла па ње и кла си фи ка ци ја на ис прав не и не ис прав не де
ло ве. Ве ли ка ис прав ка: сту ба, екс цен тар ског ме ха ни зма, вра ти ла 
и спој ни ца. Ре гу ли са ње за зо ра у кли зним ме ха ни зми ма. Скла па ње 
пре се и про ве ра ге о ме триј ске тач но сти по ЈУСу. При ме на ки не
мат ске схе ме.

4. ПО ПРАВ КА ФРИК ЦИ О НЕ ПРЕ СЕ (35)

Рас кла па ње и кла си фи ка ци ја на ис прав не и не ис прав не де ло
ве. По прав ка на вој ног па ра, при ти ска ча, хи дра у лич ног ци лин дра, 
фрик ци о них обло га.

5. ПО ПРАВ КА ХИ ДРА У ЛИЧ КЕ ПРЕ СЕ (35)

Те ку ће одр жа ва ње по пре по ру ци про из во ђа ча.

6. ПО ПРАВ КА АГРЕ ГАТ НИХ БУ ШИ ЛИ ЦА (70)

Агре гат не је ди ни це: ме ха нич ке, хи дра у лич ке и хи дроп не у
мат ске. Те ку ће одр жа ва ње.

7. ПО ПРАВ КА НУ СТРУ ГА (56)

Ре гу ли са ње за зо ра у на вој ноку глич ном па ру за уз ду жно и 
по преч но кре та ње гра нич ни ка. Те ку ће одр жа ва ње по пре по ру ци 
про из во ђа ча.

8. НА СТА ВА У БЛО КУ (60)

Рад на одр жа ва њу ма ши на пре ма усло ви ма зах те ви ма те ку ће 
тех но ло ги је пред у зе ћа.

Образовни профил: МА ШИН СКИ ТЕХ НИ ЧАР 
ЗА КОМ ПЈУ ТЕР СКО КОН СТРУ И СА ЊЕ

ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА ГРУПЕ

Оде ље ње се де ли на две гру пе (од 12 до 16 уче ни ка у гру пи) 
при ре а ли за ци ји ве жби из пред ме та:

Ра чу на ри и про гра ми ра ње;
Тех нич ко цр та ње са на црт ном ге о ме три јом;
Ком пју тер ска гра фи ка;
Ауто ма ти за ци ја и ро бо ти ка;
Кон стру и са ње;
Мо де ли ра ње ма шин ских еле ме на та.
Оде ље ње се де ли на три гру пе (од 8 до 12 уче ни ка у гру пи ) 

при ре а ли за ци ји прак тич не на ста ве у тре ћем раз ре ду.

РАЧУНАРИ И ПРОГРАМИРАЊЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та ра чу на ри и про гра ми ра ње је сти ца
ње основ них зна ња о ра чу нар ском си сте му и про гра ми ра њу, као и 
оспо со бља ва ње уче ни ка да ефи ка сно и ра ци о нал но ко ри сте ра чу на
ре на на чин ко ји не угро жа ва њи хо во фи зич ко и мен тал но здра вље.

Задаци на ста ве пред ме та ра чу на ри и про гра ми ра ње су:
– Сти ца ње основ них зна ња о ра чу нар ском си сте му;
– Сти ца ње основ них зна ња о про гра ми ра њу;
– Сти ца ње основ них зна ња о опе ра тив ним си сте ми ма и ко ри

снич ким про гра ми ма;
– Увид у при ме ну ра чу нар ске тех ни ке у на у ци и ис тра жи ва њу;
– Оспо со бља ва ње за са мо стал но ре ша ва ње тех нич ких про

бле ма и за да та ка;
– При ви ка ва ње и овла да ва ње пра вил ном тех ни ком ра да на ра

чу на ру као основ ном алат ком за ре ша ва ње за да та ка.

ПР ВИ РАЗРЕД 
(0 + 4 ча са не дељ но, 0 + 148 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (10)

Струк ту ра ра чу на ра. Про це сор, ме мо ри је и њи хо ва за ви сност. 
Би нар но пред ста вља ње ин фор ма ци ја. Бит, бајт, знак и реч. Опис и 
де ло ви пер со нал ног, IBM ком па ти бил ног ра чу на ра. При ме ри при
ме не ра чу на ра у тех ни ци. Ко му ни ка ци ја из ме ђу ви ше ра чу на ра. 
Прак ти чан рад на ра чу на ру.



ОПЕ РА ТИВ НИ СИ СТЕМ (20)

Основ на уло га опе ра тив них си сте ма. Вр сте опе ра тив них си
сте ма. Основ не ко ман де опе ра тив них си сте ма. Опе ра тив ни си стем 
MS DOS: струк ту ра и основ не ко ман де. Прак ти чан рад на ра чу на ру.

WIN DOWSи (10)

Гра фич ке сре ди не. Основ на кон цеп ци ја про зо ра. Раз ли ка из
ме ђу опе ра тив них сре ди на и опе ра тив ног си сте ма.

Прак ти чан рад на ра чу на ру.

ПРО ГРА МИ ЗА ОБ РА ДУ ТЕК СТА (20)

Упо зна ва ње са текст еди то ри ма и текст – про це со ри ма. До ме
ни при ме не. Основ не ко ман де. Из ра да про јект них за да та ка, при
пре ма по да та ка и прак ти чан рад на ра чу на ру.

ПРО ЈЕКТ НИ ЗА ДА ТАК, АЛ ГО РИ ТАМ (20) 

По сту пак де фи ни са ња за дат ка и про јект ног за дат ка. Де фи ни
ци ја ал го рит ма. Ве за из ме ђу за да та ка и ал го рит ма. Ал го ри там ске 
струк ту ре. Про ве ра ис прав но сти ал го рит ма. До ку мен то ва ње ал го
рит ма и про јект ног за дат ка. Из ра да про јект них за да та ка, при пре ма 
по да та ка и прак ти чан рад на ра чу на ру.

ПРО ГРАМ СКИ ЈЕ ЗИК BA SIC ИЛИ FOR TRAN (30)

По де ла про грам ских је зи ка. Пре во ди о ци и ин тер пре те ри. 
Основ но о се ман ти ци и син так си про грам ских је зи ка. Сим бо ли про
грам ских је зи ка. Основ не струк ту ре по да та ка. Еле мен тар не функ ци
је. На ред бе ула за и из ла за. На ред бе ци клу са. На ред бе без у слов ног 
пре ла ска. Де фи ни ци ја функ ци ја и пот про гра ма. Из ра да про јект них 
за да та ка, при пре ма по да та ка и прак ти чан рад на ра чу на ру.

ТА БЕ ЛАР НА ИЗ РА ЧУ НА ВА ЊА (18)

Осно ве у ра ду са та бе ла ма. Ме ни ји, ко ман де и функ ци је. Та
бе лар ни про ра чу ни. Гра фи ка. Штам па ње. Упо тре ба бан ке по да та
ка. Мо гућ ност про гра ми ра ња. Из ра да про јект них за да та ка, при
пре ма по да та ка и прак ти чан рад на ра чу на ру.

БА ЗЕ ПО ДА ТА КА (20)

Основ но о ба за ма по да та ка. Основ но о ре ла ци о ним ба за ма 
по да та ка. Де фи ни са ње струк ту ре ба зе по да та ка. Кре и ра ње та бе ла, 
упи та, фор му ла ра, из ве шта ја, као и њи хо во еди то ва ње, кре и ра ње 
ре ла ци ја ме ђу та бе ла ма, на ла же ње по да та ка у ба зи. Из ра да про
јект них за да та ка, при пре ма по да та ка и прак ти чан рад на ра чу на ру.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(0 + 4 ча са не дељ но, 0 + 148 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

РА ЧУ НАР СКИ СИ СТЕ МИ (2)

ЗА ДА ТАК ПРО ГРА МИ РА ЊА, АЛ ГО РИ ТАМ, ПРО ГРАМ (2)

ОСНОВ НИ ПОЈ МО ВИ О ЈЕ ЗИ КУ(2)

Основ ни пој мо ви о је зи ку. Ко мен та ри иден ти фи ка то ри. Про
мен љи ве и кон стан те. Струк ту ра про гра ма.

СТАН ДАРД НИ ТИ ПО ВИ ПО ДА ТА КА (2)

Це ло број ни и ре ал ни тип по да та ка. Зна ков ни тип по да та ка.

КОН СТАН ТЕ И ПРЕД ПРО ЦЕ СОР (2)

Кон стан те у Су. Пред про це сор.

УЧИ ТА ВА ЊЕ И ИЗ ДА ВА ЊЕ ПО ДА ТА КА (2)

Из ла зна printf функ ци ја. Ула зна scanf функ ци ја.

ОПЕ РА ЦИ ЈЕ, ИЗ РА ЗИ И ОПЕ РА ТО РИ (4)

Арит ме тич ке опе ра ци је. Опе ра ци је по ре ђе ња. Опе ра ци је до
де љи ва ња. Ло гич ке опе ра ци је. Опе ра ци је ума њи ва ња и по ве ћа ва
ња. Опе ра ци је сло же ног до де љи ва ња. Кон вер зи ја ти по ва по да тка.

ОПЕ РА ЦИ ЈЕ НАД БИ ТО ВИ МА (2)

Опе ра то ри не га ци је, ко њук ци је, дис јунк ци је и екс клу зив не 
дис јунк ци је. Опе ра то ри по ме ра ња уле во и уде сно.

ГРА НА ЊЕ У ПРО ГРА МУ (6)

Услов ни опе ра тор (IF). Про гра ми раз гра на те струк ту ре. Опе
ра тор ви ше стру ког из бо ра.

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ЦИ КЛУ СА (10)

WHI LE ци клус. FOR ци клус. OD WHI LE ци клус.

ФУНК ЦИ ЈЕ И ПО КА ЗИ ВА ЧИ (12)

Де фи ни ци ја функ ци је. Опе ра ци ја адре си ра ња (&). По ка зи
вач ке про мен љи ве. Ве зе из ме ђу функ ци ја ко ри шће њем по ка зи ва ча. 
Ре кур зив не функ ци је.

МЕ МО РИЈ СКЕ КЛА СЕ (2)

Ауто мат ске, ста тич ке про мен љи ве. Спољ не и ре ги стар ске 
про мен љи ве.

СТРУК ТУ И РА НИ ТИ ПО ВИ ПО ДА ТА КА, НИЗ (8)

Јед но ди мен зи о ни ни зо ви. Ни зо ви и по ка зи ва чи. Сор ти ра ње 
ни зо ва. Функ ци је и ни зо ви.

ДВО ДИ МЕН ЗИ О НИ НИ ЗО ВИ (10)

Дво ди мен зи о ни ни зо ви. Опе ра ци је са дво ди мен зи о ним ни зо
ви ма.

СТРИН ГО ВИ (8)

Стрин го ви у Су. Опе ра ци је са стрин го ви ма.

СТРУК ТУ РЕ (6)

Струк ту ре – де кле ра ци ја. Струк ту ре про мен љи ве и по ка зи ва
чи. Уни је.

ДА ТО ТЕ КЕ И ОПЕ РА ЦИ ЈЕ СА ДА ТО ТЕ КА МА (12)

Да то те ке, ор га ни за ци ја. Отва ра ње и за тва ра ње да то те ка. Опе
ра ци је са да то те ка ма.

ДИ НА МИЧ КЕ СТРУК ТУ РЕ ПО ДА ТА КА (12)

Ди на мич ка струк ту ре, ли сте. Јед но стру ко по ве за не ли сте. Би
нар но др во. Фор ми ра ње би нар но др во. Пре тра жи ва ње др ве та. Уба
ци ва ње еле ме на та у др во, ли сту.

ГРА ФИ КА И ГРА ФИЧ КЕ ФУНК ЦИ ЈЕ (20)

Екран ска гра фи ка (ли ни је, хи сто гра ми...).

ИС ПИС ТЕК СТА НА ЕКРА НУ (8)

Опе ра ци је са тек стом и ис пис тек ста.

ИЗ РА ДА КОМ ПЛЕК СНИХ ПРО ГРА МА (16)

Из ра да про гра ма пре ма по тре ба ма за ни ма ња.

О ЈЕ ЗИ КУ – С ++ (2)

Из ра да про гра ма, О је зи ку С ++, Раз ли ка из ме ђу С ++ и Са.



НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

При ре а ли за ци ји на став не гру пе не мо гу би ти ве ће од 16 уче
ни ка. При ли ком ре а ли за ци је на ста ве сва ки уче ник мо ра има ти свој 
ра чу нар и на ње му са мо стал но ра ди ти уз аси стен ци ју на став ни ка.

При ли ком ра да на став ник мо ра осми сли ти што ви ше кон
крет них за да та ка ко ји ће се ре ша ва ти на ра чу на ру. На став ник тре
ба да на ђе ко ре ла ци ју са дру гим пред ме ти ма и да за дат ке и про бле
ме из тих пред ме та уче ни ци ре ше пу тем ра чу на ра.

На став ник тре ба да ода бе ре софт вер ску по др шку на ко јој ће 
ре а ли зо ва ти на став ни план, во де ћи ра чу на о тех ни ци са ко јом рас
по ла же и о бр зим про ме на ма и раз во ју истих. 

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

МАШИНСКИМАТЕРИЈАЛИ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та ма шин ски ма те ри ја ли је про ши ри ва
ње и про ду бљи ва ње зна ња уче ни ка, на осно ву ода бра них на уч них 
са др жа ја о струк ту ри суп стан ци и за ви сно сти осо би не суп стан це 
од струк ту ре и упо зна ва ње осо би не тех нич ких ма те ри ја ла и мо
гућ но сти њи хо ве при ме не у ма шин ству.

Задаци на ста ве пред ме та ма шин ски ма те ри ја ли су:
– оспо со бља ва ње за пра ви лан и ра ци о нал ни из бор ма те ри ја ла;
– упо зна ва ње на чи на обе ле жа ва ње по ЈУСу ма шин ских ма

те ри ја ла;
– упо зна ва ње по је ди них вр ста тер мич ке об ра де, њи хо ву при

ме ну и зна чај код од го ва ра ју ћих вр ста ма те ри ја ла;
– оспо со бља ва ње уче ни ка да ко ри сте при руч ни ке, стан дар де, 

та бе ле и дру ге вр сте струч них тек сто ва;
– при пре ма ње за из у ча ва ње дру гих тех нич ких ди сци пли на.

ПР ВИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (2)

Раз вој, по де ла и зна чај на у ке о ма те ри ја ли ма за раз вој дру
штва.

ФИ ЗИЧ КОМЕ ХА НИЧ КЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ  
МА ТЕ РИ ЈА ЛА (10)

За те зна чвр сто ћа. Мо дул ела стич но сти. Твр до ћа. Жи ла вост. 
Ди на мич ка чвр сто ћа. Ела стич не и пла стич не де фор ма ци је. Ути цај 
хе миј ске ве зе на фи зич коме ха нич ке ка рак те ри сти ке ма те ри ја ла. 
Ути цај струк ту ре ма те ри ја ла на фи зич коме ха нич ке ка рак те ри сти
ке ма те ри ја ла. Ути цај гре шка у струк ту ри ма те ри ја ла на фи зич ко
ме ха нич ке ка рак те ри сти ке ма те ри ја ла.

КРИ СТАЛ НИ МА ТЕ РИ ЈА ЛИ (2)

По ја ва кри стал не фа зе. Про цес кри ста ли за ци је: раст, об лик и 
ве ли чи на кри стал них зр на.

ДИ ЈА ГРАМ СТА ЊА (9)

По јам рас тва ра ња ме та ла у ме та лу у чвр стом ста њу. Ди ја грам 
ста ња два ме та ла ко ји се пот пу но рас тва ра ју у чвр стом ста њу. Ди ја
грам ста ња два ме та ла ко ји се де ли мич но рас тва ра ју у чвр стом ста њу.

МЕ ТА ЛИ (5)

Основ не ка рак те ри сти ке и до мен при ме не: гво жђа, ба кра, 
цин ка, ни кла, алу ми ни ју ма, маг не зи ју ма и ти та на.

ЛЕ ГУ РЕ (5)

Ле гу ре ба кра. Ле гу ре ни кла. Ле гу ре алу ми ни ју ма. Ле гу ре 
маг не зи ју ма. Ле гу ре ти та на. Твр де ле гу ре.

ЧЕ ЛИК (10)

Ди ја грам ста ња FеFе3C. Угље нич ни и ле ги ра ни че ли ци. 
Кон струк тив ни, бр зо ре зни и алат ни че ли ци. Обе ле жа ва ње че ли ка 
по ЈУСу.

ЛИ ВЕ НА ГВО ЖЂА (5)

Си во ли ве но гво жђе. Бе ло ли ве но гво жђе. Мо ду лар но ли ве но 
гво жђе. Мо ди фи ко ва но ли ве но гво жђе. Тем пе ро ва но ли ве но гво жђе.

ТЕР МИЧ КА ОБ РА ДА (10)

Зна чај и вр сте. Ка ле ње. От пу шта ње. Нор ма ли зо ва ње. Ста ре
ње. Хе миј скотер мич ка об ра да. Це мен та ци ја, ни три ра ње, бо ри ра
ње. По вр шин скотер мич ка об ра да, по вр шин ско ка ле ње (га снопла
ме но и ин дук ци о но).

КЕ РА МИ КА, СТА КЛО И ДР ВО (3)

Основ не ка рак те ри сти ке и при ме на.

ПО ЛИ МЕР НИ МА ТЕ РИ ЈА ЛИ (5)

Ела сто ме ри, пла сто ме ри, ду ро ме ри и ком по зи ти. Вр сте, 
основ не ка рак те ри сти ке и при ме на.

ТРИ БО ЛО ГИ ЈА (3)

Фи зич ке и хе миј ске осо би не ма зи ва. Ре о ло ги ја ма зи ва. Ха ба
ње: основ ни пој мо ви и вр сте.

КО РО ЗИ ЈА МЕ ТА ЛА И ЗА ШТИ ТА (4)

Вр сте ко ро зи ја. Зна чај за шти те од ко ро зи је. Тех ни ка и на чин 
за шти те.

ИЗ БОР МА ТЕ РИ ЈА ЛА ЗА ЕКС ПЛО А ТА ЦИ ЈУ (2)

Основ не смер ни це код из бо ра ма те ри ја ла.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Кон цеп ци ја овог про гра ма омо гу ћа ва да уче ни ци про ши ре и 
про ду бе зна ња у обла сти ин же њер ских ма те ри ја ла и да на осно ву 
сте че них зна ња вр ше пра ви лан из бор ових ма те ри ја ла за угра ђи
ва ње у ма шин ске кон струк ци је (у ма шин ству и у дру гим гра на ма 
тех ни ке).

Тре ба об ја сни ти за ви сност ме ха нич ких осо би на ма те ри ја ла од 
ти па хе миј ске ве зе. Об ра ди ти тех нич ко гво жђе, тех но ло ги ју до би ја
ња си ро вог гво жђа и че ли ка у нај кра ћим цр та ма, при че му је бит но 
да уче ник схва ти њи хо ве осо би не и да их раз ли ку је. По себ ну па
жњу обра ти ти на ди ја грам FеFе3C, ра ди схва та ња обра зо ва ња кри
стал них струк ту ра (аусте нит, фе рит, пер лит, це мен тит, ле де бу рит) и 
ути цај ових струк ту ра на по на ша ње ле гу ра гво жђа. Осо би не че ли ка 
тре ба де фи ни са ти у за ви сно сти од са др жа ја угље ни ка. 

У окви ру са др жа ја о обо је ним ме та ли ма и ле гу ра ма на сто ја ти 
да се схва ти ред ве ли чи на ле ги ра ју ћих еле ме на та у са ста ву ле гу ре 
и ка рак те ри стич не осо би не ле гу ра. По ред об ја шње ња ста рог на чи
на обе ле жа ва ња ле гу ра по ЈУСу, ко ји да је и њи хов ква ли та ти ван и 



кван ти та ти ван са став, илу стра ци је ра ди, тре ба да ти и при мер обе
ле жа ва ња по јед не ле гу ре по но вом на чи ну обе ле жа ва ња, ко ји је 
зна чај за њи хо ву ком пју тер ску об ра ду.

Вр ста и обим са др жа ја про гра ма упу ћу ју да тре ба при из
во ђе њу на ста ве ко ри сти ти, по ред оста лих, и на став на сред ста ва: 
ки да ли цу, Шар пи је во клат но, апа рат за ис пи ти ва ње твр до ће и др. 
Та ко ђе, тре ба ко ри сти ти и се ри ју ди ја по зи ти ва (са чи ње ну пре ма 
на став ном про гра му у За во ду за уџ бе ни ке и на став на сред ства).

При ро да са др жа ја пред ме та упу ћу је да се на ста ва из во ди у 
спе ци ја ли зо ва ној учи о ни ци.

Са др жај овог пред ме та тре ба ре а ли зо ва ти уз ап со лут ну ко ре
ла ци ју са са др жа ји ма пред ме та: хе ми ја, фи зи ка, от пор ност ма те ри
ја ла и тех но ло ги ја об ра де. 

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ СА НАЦРТНОМ ГЕОМЕТРИЈОМ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та Тех нич ко цр та ње са на црт ном ге о ме
три јом је сти ца ње зна ња о прин ци пи ма тех нич ког цр та ња и на црт
не ге о ме три је и њи хо ве при ме не у ма шин ству.

Задаци на ста ве пред ме та тех нич ко цр та ње са на црт ном ге о
ме три јом су:

– оспо со бља ва ње уче ни ка за схва та ње про сто ра и про стор не 
пред ста ве ма шин ских де ло ва, скло по ва, ма ши на и по стро је ња;

– оспо со бља ва ње уче ни ка за раз у ме ва ње и чи та ње тех нич ке 
до ку мен та ци је, ко му ни ци ра ње и спо ра зу ме ва ње у про це су про из
вод ње;

– раз ви ја ње осе ћа ја за тач ност, пре ци зност, уред ност, еко но
мич ност, есте ти ку и од го вор ност;

– раз ви ја ње ства ра лач ког од но са и од го вор но сти уче ни ка 
пре ма ра ду, као и ин те ре со ва ње за уса вр ша ва ње у овој обла сти.

ПР ВИ РАЗРЕД 
(2 + 2 ча са не дељ но, 74 + 74 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД У ТЕХ НИЧ КО ЦР ТА ЊЕ СА НА ЦРТ НОМ  
ГЕ О МЕ ТРИ ЈОМ (1)

Ци ље ви и за да ци на ста ве тех нич ко цр та ње са на црт ном ге
о ме три јом. Ма те ри јал и при бор за тех нич ко цр та ње, ру ко ва ње и 
одр жа ва ње. Ор га ни за ци ја рад ног ме ста.

СТАН ДАР ДИ И ЊИ ХО ВА ПРИ МЕ НА У МА ШИН СТВУ (9)

Стан дар ди за ци ја. Кла си фи ка ци ја и озна ча ва ње стан дар да. 
Вр сте тех нич ких цр те жа. Фор ма ти цр те жа. Пре ви ја ње цр те жа. Раз
ме ра. Ти по ви и де бљи не ли ни ја. Тех нич ко пи смо. За гла вља тех
нич ких цр те жа. Са став ни це. Озна ча ва ње цр те жа.

Пр ви гра фич ки рад (4)

Дру ги гра фич ки рад (6)

ГЕ О МЕ ТРИЈ СКО ЦР ТА ЊЕ (12)

Основ не ге о ме триј ске кон струк ци је: Цр та ње па ра лел них пра
ва. Нор ма ла на пра ву. Де ље ње ду жи на два јед на ка де ла. Де ље ње 
ду жи на же ље ни број ме ђу соб но јед на ких де ло ва. Цр та ње угло ва 
по мо ћу ле њи ра и тро у гло ва. Де ље ње угла. Од ре ђи ва ње сре ди шта 
кру жног лу ка. Кон струк ци ја тан ген те из да те тач ке на кру жни цу. 
Кон струк ци ја тан ген те на две кру жни це.

Сло же не ли ни је: по ве зи ва ње кра ко ва угла лу ком да тог по лу
преч ни ка. По ве зи ва ње за да те пра ве и кру жни це лу ком да тог по лу
преч ни ка. По ве зи ва ње два ју кру жни ца лу ком да тог по лу преч ни ка.

Кон струк ци ја пра вил них мно го у гло ва: По де ла кру жни це на 
че ти ри и осам јед на ких де ло ва. По де ла кру жни це на три, шест и 
два на ест јед на ких де ло ва. По де ла кру жни це на пет и де сет јед на
ких де ло ва. По де ла кру жни це на се дам јед на ких де ло ва. Де ље ње 
кру жни це на (n) јед на ких де ло ва уз по моћ та бе ле.

Кри ве ли ни је: Елип са (кон струк ци ја елип се по де фи ни ци ји, 
цр та ње елип се по мо ћу кон цен трич них кру жни ца). Па ра бо ла. Хи
пер бо ла. Евол вен та. Ар хи ме до ва спи ра ла. Си ну со и да. Ци кло и да.

ОСНО ВИ НА ЦРТ НЕ ГЕ О МЕ ТРИ ЈЕ (26)

Вр сте про ји ци ра ња. Пра во у гло про ји ци ра ње. Ори јен та ци ја у 
про сто ру, ква дран ти и ок тан ти. Про ји ци ра ње тач ке. Про ји ци ра ње 
ду жи (пра ве). Про ји ци ра ње ра ван ских сли ка. Ра ван, тра го ви рав
ни. Тран сфор ма ци ја тач ке. Тран сфор ма ци ја ду жи. Обр та ње тач ке. 
Обр та ње ду жи. Обр та ње (оба ра ње) рав ни око тра га, ге о ме триј ска 
сли ка у рав ни и ње на пра ва ве ли чи на.

Пра во у гло про ји ци ра ње ге о ме триј ских те ла и њи хо ве мре же 
(при зма, пи ра ми да, об ли ца и ко нус).

Тре ћи гра фич ки рад (4)

АК СО НО МЕ ТРИЈ СКО ПРО ЈИ ЦИ РА ЊЕ (4)

Пра во у гла ак со но ме три ја. Изо ме три ја. Ко ор ди нат ни по сту
пак. Фрон тал на ак со но ме три ја.

ПРЕ СЕ ЦИ ГЕ О МЕ ТРИЈ СКИХ ТЕ ЛА И МРЕ ЖЕ ЊИ ХО ВИХ  
ПО ВР ШИ (4)

Ко си пре сек пи ра ми де. Ко си пре сек ко ну са.

ОСНО ВИ ТЕХ НИЧ КОГ ЦР ТА ЊА (24)

Пра во у гло про ји ци ра ње, по гле ди, из гле ди и њи хов рас по ред. 
Од ре ђи ва ње по треб ног бро ја из гле да. До пу на не до вр ше них из гле
да. Цр та ње ак со но ме триј ског из гле да на осно ву пра во у глих из гле да.

Че твр ти гра фич ки рад (4)

Ко ти ра ње: Основ на на че ла ко ти ра ња. Еле мен ти ко ти ра ња. 
Кот ни за вр шет ци и по чет на тач ка. Озна ча ва ње вред но сти ко та на 
цр те жу. Ко ти ра ње с об зи ром на кон струк циј ске зах те ве (лан ча но, 
па ра лел но, ком би но ва но и ко ти ра ње ко ор ди на та ма). По себ не озна
ке: те ти ве, лу ко ви и угло ви. Јед на ко уда ље ни де та љи. По на вља ње 
де та ља. За ко ше ња и упу шта ња. Та бе лар но ко ти ра ње. Из ме не и ис
прав ке. Ко ти ра ње ко ну са и на ги ба.

То ле ран ци је ду жи на и угло ва. То ле ран ци ја об ли ка и по ло жа
ја. То ле ран ци ја сло бод них ме ра.

Озна ча ва ње ста ња по вр ши.
Пре се ци ма шин ских де ло ва: Оп шти по јам. Шра фи ра ње пре

се ка. Вр сте пре се ка. Пун си ме три чан пре сек. По лу пре сек. За о кре
ну ти пре сек. Пре сек са ви ше па ра лел них рав ни. Де ли мич ни пре
сек. Уза стоп ни ме сти мич ни по преч ни пре сек.

По себ ни и де ли мич ни из гле ди. Пре ки ди и скра ће ња. Оста ла 
пра ви ла пред ста вља ња де ло ва и њи хо вих де та ља.

Пе ти гра фич ки рад (12)

ЦР ТА ЊЕ МА ШИН СКИХ ЕЛЕ МЕ НА ТА (8)

Ве зе ма шин ских еле ме на та. На вој не ве зе. Цр та ње, ко ти ра ње 
и озна ча ва ње на во ја. Ви јак и на врт ка. Под ло шке.



Ве зе кли ном. Упро шће но при ка зи ва ње за ва ре них спо је ва. 
Опру ге. Зуп ча ни ци и зуп ча сти пре нос. Лан ча ни ци и лан ча ни пре нос.

ИЗ РА ДА ЦР ТЕ ЖА МА ШИН СКИХ ДЕ ЛО ВА И СКЛО ПО ВА (8)

Ме ре ње и кон тро ла у ма шин ству. Ски ци ра ње ма шин ских де
ло ва (из ра да ски це). Из ра да цр те жа де та ља. Из ра да и раз ра да цр
те жа скло па. Чи та ње цр те жа. Ко пи ра ње и ар хи ви ра ње тех нич ке 
до ку мен та ци је.

Ше сти гра фич ки рад (22)

ВЕ ЖБЕ (74)

На ча со ви ма ве жби оде ље ње се де ли у две гру пе. Због спе
ци фич но сти пред ме та не мо гу ћа је стрикт на по де ла на ча со ве пре
да ва ња и ча со ве ве жби. Због то га ће на став ни ци на по је ди ним ча
со ви ма ве жби би ти при мо ра ни да из во де и пре да ва ња и обр ну то.

У то ку школ ске го ди не про грам пред ви ђа из ра ду шест (6) 
гра фич ких ра до ва, од че га три у пр вом и три у дру гом по лу го ди
шту. Гра фич ке ра до ве кон ци пи ра ти та ко да их уче ни ци мо гу за вр
ши ти на ча со ви ма у шко ли.

Пре по ру чу је се сле де ћи са др жај гра фич ких ра до ва:

Графички рад број 1 (4 часа)

Ли ни је, упо тре ба ли ни ја (фор мат А4 – ха мер хар ти ја)

Графички рад број 2 (6 часова)

Тех нич ко пи смо (фор мат А4 – ха мер хар ти ја). Ис пи си ва ње 
тех нич ког пи сма у мре жи и из ме ђу хо ри зон тал них ли ни ја.

Графички рад број 3 (4 часа)

Од ре ђи ва ње пра ве ве ли чи не сли ке (оба ра ње рав ни), фор мат 
А4 ха мер хар ти ја.

Про ји ци ра ње ге о ме триј ског те ла (1 те ло), фор мат А4 ха мер 
хар ти ја.

Графички рад број 4 (4 часа)

Цр та ње изо ме триј ског из гле да на осно ву пра во у глих из гле да 
(2 фор ма та А4 – ха мер, хар ти ја). Цр та ју се два мо де ла, од ко јих је 
је дан оме ђен рав ним, ци лин дрич ним и ко нич ним по вр ши ма, а дру
ги на стао из обрт них те ла.

Графички рад број 5 (12 часова)

Пра во у гло про ји ци ра ње мо де ла (ма шин ских де ло ва), са при
ме ном пре се ка, ко ти ра ња, то ле ран ци ја и озна ча ва ња ста ња по вр ши 
с об зи ром на ква ли тет хра па во сти (4 фор ма та А4, ха мер хар ти ја). 
Цр та ју се 4 мо де ла (ма шин ска де ла) од ко јих су два оме ђе на рав
ним ци лин дрич ним и ко нич ним по вр ши ма, а дру га два на ста ла из 
обрт них те ла.

Два од цр те жа ура ди ти на ра чу на ру.

Графички рад број 6 (22 часова)

Из ра да два склоп на цр те жа (2 фор ма та А3, ха мер (па ус) хар
ти ја) као и из ра да два пу та по 4 цр те жа де та ља да тих скло по ва (8 
фор ма та А4, ха мер (па ус) хар ти ја).

Вре ме ис ко ри сти ти и за чи та ње тех нич ких цр те жа. Два од цр
те жа де та ља ура ди ти на ра чу на ру.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

а) Бит не ка рак те ри сти ке про гра ма

Про грам се за сни ва на прет по став ци да су уче ни ци у основ
ној шко ли сте кли основ на зна ња из обла сти пра во у глог про ји
ци ра ња и ко ти ра ња, што се ви ди из са др жа ја пред ме та тех нич ко 
обра зо ва ње. Та ко ђе се под ра зу ме ва да су уче ни ци упо зна ти са еле
мен тар ним ге о ме триј ским кон струк ци ја ма као и ге о ме триј ским те
ли ма из пред ме та ма те ма ти ка.

б) Ор га ни за ци ја на ста ве и ре а ли за ци ја про гра ма

Због спе ци фич но сти са др жа ја овог на став ног пред ме та за ње
го во оства ри ва ње нео п ход на је учи о ни ца, са од го ва ра ју ћим бро јем 
рад них ме ста (за сва ког уче ни ка по себ но рад но ме сто). Осим то га, 
учи о ни цу је нео п ход но опре ми ти од го ва ра ју ћим на став ним сред
стви ма као што су: мо дел ок тан та, мо дел пра во у гле тро рав ни (ор то
го нал ни три је дар), мо де ли ма за тех нич ко цр та ње, узро ци ма раз ли
чи тих ма шин ских еле ме на та и скло по ва из про из вод ње, ком пле том 
ЈУСа за тех нич ко цр та ње, ра ди о нич ким и склоп ним цр те жи ма из 
не по сред не про из вод ње, гра фо фо ли ја ма и зи да ним схе ма ма.

На ста ва се из во ди у два об ли ка: 1. Фрон тал но – пре да ва њем 
це лом оде ље њу и 2. Одр жа ва њем ве жби гру па ма до би је ним де о
бом оде ље ња на два де ла (гру пе).

ц) Об ја шње ње про грам ских са др жа ја и струк ту ре про гра ма

Про грам је кон ци пи ран та ко да се на по чет ку уче ни ци оспо
со бе да пра вил но и ра ци о нал но ко ри сте и одр жа ва ју при бор за тех
нич ко цр та ње, на у че да при пре ма ју цр те же, са вла да ва ју тех нич ко 
пи смо и овла да ва ју основ ним пој мо ви ма о стан дар ди ма и ко ри
шће њу ЈУСа. За тим из у ча ва ју ода бра на по гла вља из на црт не ге о
ме три је у оби му ко ји је по тре бан за успе шно са вла ђи ва ње гра ди ва 
из тех нич ког цр та ња.

Тех нич ко цр та ње са на црт ном ге о ме три јом као и дру ги на
став ни пред ме ти у сред њој шко ли, тре ба да фор ми ра ју код уче ни
ка зна ња, уме ња и на ви ке, нео п ход не ка ко за прак тич ну де лат ност 
уче ни ка у сфе ри ма те ри јал не про из вод ње, та ко и за да ље обра зо
ва ње и са мо о бра зо ва ње. С об зи ром да пред ста вља је зик тех ни ке, 
тех нич ко цр та ње има из у зет но ва жан зна чај за схва та ње основ них 
за ко ни то сти са вре ме не про из вод ње. Осим то га, тех нич ко цр та ње 
са на црт ном ге о ме три јом као на став ни пред мет до при но си раз во ју 
ин те ре со ва ња за кон стру и са ње, мо де ли ра ње итд.

Уза јам на по ве за ност по је ди них пред ме та у на ста ви је нео п
хо дан услов успе шног пре да ва ња. Она је на ро чи то ва жна у на ста
ви тех нич ког цр та ња са на црт ном ге о ме три јом, прак тич не на ста
ве, ин фор ма ти ке, ма те ма ти ке, ме ха ни ке и фи зи ке, по што се зна ња, 
уме ња и на ви ке усво је не из јед ног од ових пред ме та ко ри сте не по
сред но на ча со ви ма из дру гог пред ме та.

Из ме ђу на став ни ка тех нич ког цр та ња са на црт ном ге о ме три
јом, ин фор ма ти ке и прак тич не на ста ве тре ба да по сто ји стал на 
ко ор ди на ци ја ко ја се са сто ји у по ве зи ва њу ових ча со ва, што ни у 
ком слу ча ју не би сме ло да на ру ша ва ло гич но из у ча ва ње на ве де
них пред ме та, већ са мо да до при но си по бољ ша њу рад не ак тив но
сти, раз во ју тех нич ког ми шље ња и кон струк тор ских спо соб но сти 
уче ни ка. На прак тич ној на ста ви уче ни ци на ро чи то раз ви ја ју уме ће 
чи та ња тех нич ких цр те жа и тех нич ке до ку мен та ци је у то ку рад ног 
про це са.

Пре по ру чу је се на став ни ци ма да уче ни ци код ку ће цр та ју ок
вир и за гла вље фор ма та, за све гра фич ке ра до ве из у зев пр вог.

По ред на ве де них гра фич ких ра до ва, пре по ру чу је се и из ра да 
до ма ћих за да та ка на кон об ра де од го ва ра ју ћих на став них те ма и то:

1. Пре ви ја ње фор ма та А2 и А3 за ма пе са и без ме ха ни зма.
2. Кри ве ли ни је (4 по из бо ру на став ни ка)
3. Кон ту ре ма шин ских де ло ва (два при ме ра по из бо ру на став

ни ка)
4. Ок тан ти, мо дел од кар то на.
5. Про ји ци ра ње ге о ме триј ских те ла и њи хо ве мре же (2 те ла 

по из бо ру).
6. Цр та ње изо ме триј ског из гле да на осно ву пра во у глих из гле

да (2 за дат ка).
7. Цр та ње пра во у глих из гле да на осно ву изо ме триј ског из гле

да (2 за дат ка).
8. Ски ци ра ње и из ра да цр те жа де та ља (2 за дат ка).
9. Цр теж скло па је дан за да так и два цр те жа де та ља да тог 

скло па.
До ма ће ра до ве уче ни ци ра де у све сци. На став ник је ду жан да 

вр ши кон тро лу до ма ћих ра до ва.
На став ник ра ди са уче ни ци ма фрон тал но, груп но и ин ди ви

ду ал но, ка ко на пре да ва њи ма та ко и на ве жба ма. При то ме да је 



упут ства оп штег и по себ ног зна ча ја за од ре ђе ну на став ну је ди ни
цу, од но сно те му. У то ку из ра де гра фич ких ра до ва на став ник са ве
ти ма и упут стви ма уче ству је у про це су из ра де, што му омо гу ћу је 
да про ве ри и оце ни до стиг ну ти ни во ве шти на и зна ња уче ни ка. 
Гра фич ке ра до ве тре ба оце њи ва ти у при су ству уче ни ка и ука за ти 
му на од го ва ра ју ће гре шке.

Ве о ма је упут но да на став ник по вре ме но да је те сто ве зна ња 
ра зно ли ког об ли ка, ко ји омо гу ћа ва ју нај бо љи увид у сте че на зна ња 
уче ни ка.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

КОМПЈУТЕРСКА ГРАФИКА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на став ног пред ме та је гра фич ко при ка зи ва ње ли ко ва 
по мо ћу ком пју те ра, као и оспо со бља ва ње уче ни ка да ефи ка сно и 
ра ци о нал но ко ри сте ра чу на ре на на чин ко ји не угро жа ва њи хо во 
фи зич ко и мен тал но здра вље.

Задаци на став ног пред ме та ком пју тер ска гра фи ка су:
– оспо со бља ва ње за раз у ме ва ње и ко ри шће ње мо гућ но сти 

пред ста вља ња ге о ме триј ских ли ко ва по мо ћу ра чу на ра;
– овла да ва ње прин ци пи ма ор га ни за ци је CAD па ке та и уве

жба ва ње њи хо вог ко ри шће ња;
– при пре ма за да ље обра зо ва ње из обла сти мо де ли ра ња ма

шин ских де ло ва и скло по ва и ме то ди ке кон стру и са ња;
– при ме на зна ња из тех нич ког цр та ња и на црт не ге о ме три је 

на гра фич ким за да ци ма уз ко ри шће ње ра чу на ра.

ДРУ ГИ РАЗРЕД 
(0 + 3 ча са не дељ но, 111 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (8)

Упо зна ва ње са пред ме том.
Основ ни чи ни о ци гра фич ког при ка зи ва ња ли ко ва по мо ћу 

ком пју те ра: гра фич ки тер ми нал, про це сор ска је ди ни ца, гра фич ка 
ме мо ри ја, уре ђа ји за ко му ни ка ци ју ко ри сник – ра чу нар (та ста ту ра, 
миш, гра фич ка та бла итд.). 

Основ ни еле мен ти ком пју тер ске гра фи ке: ком пју тер ски за
пис ли ко ва: адре си ра ње та ча ка на екра ну, по пу ња ва ње гра фич ке 
ме мо ри је, век тор ски и ра стер екра ни, ме ња ње са др жа ја ме мо ри је, 
гра фич ки мо де ли ли ко ва, ма те ма тич ки мо де ли ли ко ва, ко ри снич ки 
про грам (userin ter fa ce).

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА USERIN TER FA CEа (6)

По врат не спре ге: ра чу нар – екран, та ста ту ра – ра чу нар, ко ри
сник – та ста ту ра, екран – ко ри сник. Гра фич ки про зор, про зор ко
ман ди, про зор ин фор ма ци ја, кур сор, ме ни, мо до ви и под мо до ви. 

ГРА ФИЧ КЕ ИН СТРУК ЦИ ЈЕ, НА РЕД БЕ И ОПЕ РА ЦИ ЈЕ (14)

Гра фич ке опе ра ци је:
– тран сфор ма ци је (ро та ци је, тран сла ци је), ска ли ра ње, ко ор

ди нат ни си сте ми, сце на, гру пи са ње, бри са ње. 

Гра фич ке ин струк ци је:
– зу ми ра ње, кли по ва ње, про зо ри, бо је ње, скри ве не ли ни је и 

по вр ши. 
Гра фич ке на ред бе:
– ко манд ни је зик, еди тор ске на ред бе, пи са ње и сто ри ра ње 

про гра ма, син так са и про мен љи ве, из вр шне и кон трол не на ред бе.

CAD ПА КЕ ТИ ОП ШТЕ НА МЕ НЕ – 2 D ГРА ФИ КА (42)

Прин цип ор га ни за ци је. На ме на и мо гућ но сти. Из глед екра на 
у CAD па ке ту. Рас по ло жи ви ме ни ји. Ор га ни за ци ја про сто ра за цр
та ње. Ко ор ди нат ни си сте ми. 

При пре ма про сто ра за рад (де фи ни са ње гра ни ца цр те жа, по
ста вља ње по моћ не мре же и ко ра ка кре та ња ми ша).

Основ ни 2D ли ко ви: тач ка, дуж, кру жни ца, лу ко ви, елип са, 
по ли го ни. Рад са сло же ним ли ни ја ма (полyли не). 

Опе ра ци је над објек ти ма: по ме ра ње, ко пи ра ње, ви ше стру ко 
ко пи ра ње, ро ти ра ње, осно пре сли ка ва ње итд. Зу ми ра ње, бри са ње 
(по је ди нач но и груп но), три мо ва ње. 

Рад са тек стом: на ред бе за пи са ње пра те ћег тек ста, вр сте фон
то ва, про ме на ве ли чи не, угла и вр сте фон та. 

Рас по ло жи ве вр сте ли ни ја, из ме на и де фи ни са ње раз ме ре. 
Рас по ло жи ве вр сте бо ја (основ не и из ве де не). Про ме на бо је. 
Шра фи ра ње – вр сте шра фу ра. Ма шин ска шра фу ра. По де ша

ва ње. 
Рад у ви ше сло је ва (layerи). Де фи ни са ње но вих сло је ва и њи

хо вих осо би на (бо је, вр сте ли ни је, ста ња итд.). Из ме на сло је ва. 
Ко ти ра ње. Па ра ме три ко ти ра ња. Вр сте ко та. 
Рад са бло ко ви ма – фор ми ра ње, ме мо ри са ње по зи ва ње и бри

са ње.
Из ра да пр вог гра фич ког ра да.
Рад са атри бу ти ма. Из ра да атри бу та. Из ме не атри бу та. Увод 

ин фор ма ци ја о атри бу ти ма. при ступ спољ ним ба за ма по да та ка. 
Пло те ри. Де фи ни са ње па ра ме та ра. при пре ма цр те жа за пло

то ва ње. 
Пре нос по сто је ћих цр те жа у CAD па кет. Пре цр та ва ње по мо

ћу та бле за ди ги та ли за ци ју. Ске ни ра ње цр те жа. Раз ме на CAD по
да та ка са дру гим про гра ми ма. Ко ри шће ње да то те ка фор ма та. DXF.

CAD ПА КЕ ТИ ОП ШТЕ НА МЕ НЕ – 3D ГРА ФИ КА (25)

На чин фор ми ра ња обје ка та у 3D:
– Ис те за ње дво ди мен зи о нал них обје ка та из над основ не рав ни;
– Жи ча ни мо де ли;
– Мре жни мо де ли;
– Рад са со ли ди ма;
При каз тро ди мен зи о нал них цр те жа.
Ви зу е ли за ци ја мо де ла: Укла ња ње скри ве них ли ни ја, бо је ње и 

сен че ње по вр ши на.
Бу ло ве опе ра ци је над објек ти ма. Пре се ца ње 3D обје ка та и 

фор ми ра ње по гле да и про јек ци ја.
Из ра да и упо тре ба слај до ва. 
По ве зи ва ње са про грам ским па ке том 3D Stu dio и ко ор ди на

ци ја. Екс пор то ва ње цр те жа.
Из ра да дру гог гра фич ког ра да. 

ГРА ФИЧ КИ ПРО ГРАМ СКИ ЈЕ ЗИ ЦИ (8)

Ин тер прин тер ски је зи ци, ар гу мен ти на ред би, из ме не про гра
ма ван па ке та. Ком пај лер ски је зи ци, гра фич ке про це ду ре (про зо ри, 
тек сто ви, фон то ви...)

ПРО ГРА МИ РА ЊЕ У CAD ПА КЕ ТУ (8)

Упо тре ба од го ва ра ју ћег про грам ског је зи ка у CAD па ке ту. 
Учи та ва ње и по кре та ње про гра ма. Нај фре квент ни ји ала ти. Из ра да 
ма кроа. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

1. Што ком плет ни јем оства ре њу ци ље ва и за да та ка на став ног 
пред ме та;



2. При ла го ђа ва њу ни воа ком плек сно сти на став ног пред ме та 
ни воу зна ња уче ни ка из оста лих на став них обла сти;

3. Ко ре ла ци ји са оста лим на став ним са др жа ји ма (на чин на 
ко ји су рас по ре ђе ни на став ни са др жа ји у то ку школ ске го ди не 
обез бе ђу је па ра лел ност гра фич ких ра до ва са гра фич ким ра до ви ма 
из пред ме та От пор ност ма те ри ја ла и Ма шин ски еле мен ти, и тре ба 
ин си сти ра ти на ве зи тих гра фич ких ра до ва, уз ви ше стру ку упо тре
бу зна ња из пред ме та Тех нич ко цр та ње са на црт ном ге о ме три јом);

4. Упо зна ва њу са нај но ви јим про грам ским CAD па ке ти ма 
при че му се во ди ло ра чу на о уз ра сту и мо гућ но сти ма уче ни ка (по
себ но тре ба обра ти ти па жњу на пред зна ње уче ни ка, оства ре но на 
ча со ви ма ин фор ма ти ке у прет ход ној го ди ни, до по зна ва ња ра да у 
CAD про грам ским па ке ти ма).

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

МЕХАНИКА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та ме ха ни ка је сти ца ње но вих и про ду
бљи ва ње зна ња ме ха ни ке, као и фун да мен тал не тех нич ке на у ке, 
ра ди ту ма че ња по ја ва и ме ха нич ких за ко ни то сти у при ро ди и њи
хо ве при ме не у прак си и сва ко днев ном жи во ту и као под ло га за 
са вла да ва ње и раз у ме ва ње дру гих срод них ди сци пли на.

Задаци на ста ве пред ме та ме ха ни ка су:
– сти ца ње зна ња о ме то да ма и по ступ ци ма ре ша ва ња про бле

ма у тех ни ци;
– сти ца ње зна ња о ак си о ми ма ста ти ке, си сте ми ма си ла у рав

ни и усло ви ма рав но те же, те жи шту и ра ван ским и ре шет ка стим 
но са чи ма;

– сти ца ње зна ња о гра фич ком ре ша ва њу про бле ма ста ти ке;
– сти ца ње зна ња о вр ста ма и за ко ни то сти ма кре та ња ма те ри

јал не тач ке;
– сти ца ње зна ња о ки не ма ти ци кру тог те ла, тран сла тор ном 

кре та њу, обр та њу и ра ван ском кре та њу;
– сти ца ње зна ња о оп штим за ко ни ма ди на ми ке тач ке, де фи

ни ци ја ра да и сна ге;
– сти ца ње зна ња о ди на ми ци кру тог те ла;
– оспо со бља ва ње за при ме ну за ко на ки не ма ти ке и ди на ми ке 

у ре ша ва њу за да та ка и про бле ма ма шин ске прак се;
– раз ви ја њу ло гич ког ми шље ња и ра су ђи ва ња и си сте ма тич

но сти у ре ша ва њу тех нич ких про бле ма.

ПР ВИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

СТА ТИ КА
УВОД (1)

За да так, зна чај, по де ла и при ме на ме ха ни ке у прак си.

ОСНОВ НИ ПОЈ МО ВИ И АК СИ О МЕ СТА ТИ КЕ (3)

По јам и по де ла си ла, гра фич ко пред ста вља ње си ле. Ак си о ме 
ста ти ке. Ве зе, ре ак ци је ве за и ак си о ма о ве за ма.

СИ СТЕ МИ СУ ЧЕЉ НИХ СИ ЛА У РАВ НИ (8)

Гра фич ке ме то де сла га ња си ла, гра фич ки усло ви рав но те же 
си сте ма су чељ них си ла. Усло ви рав но те же три си ле. Гра фич ке ме
то де раз ла га ња си ла на две ком по нен те. Про јек ци је си ле на ко ор
ди нат не осе, пра ви ло про јек ци је.

Ана ли тич ки на чин пред ста вља ња и сла га ња си ла. Ана ли тич
ки усло ви рав но те же си сте ма су чељ них си ла. Мо мент си ле за тач ку.

Ва ри њо но ва те о ре ма о мо мен ту ре зул тан те.

СИ СТЕМ ПРО ИЗ ВОЉ НИХ СИ ЛА У РАВ НИ (20)

Сла га ње две па ра лел не си ле, раз ла га ње си ле на две па ра лел
не ком по нен те. Спрег и мо мент спре га, усло ви рав но те же спре го
ва. Сла га ње си ле и спре га. Ре дук ци ја си ле на да ту тач ку. Ре дук ци ја 
про из вољ ног ра ван ског си сте ма си ла на тач ку глав ни век тор и глав
ни мо мент. Од ре ђи ва ње ре зул тан те ра ван ског си сте ма си ла. Ана ли
тич ки усло ви рав но те же про из вољ ног ра ван ског си сте ма си ла.

Ве ри жни по ли гон. Гра фич ко од ре ђи ва ње ре зул тан те си сте ма 
ра ван ских си ла. Гра фич ки усло ви рав но те же си сте ма ра ван ских си
ла. Раз ла га ње си ле у две па ра лел не ком по нен те (гра фич ких ме то да).

ЦЕН ТАР (сре ди ште) МА СА (8)

Сре ди ште си сте ма па ра лел них си ла, по јам те жи шта те ла. Од
ре ђи ва ње те жи шта хо мо ге ног те ла, хо мо ге не ра ван ске фи гу ре и 
хо мо ге не ли ни је. Те жи ште ду жи, лу ка, и сло же не ли ни је. Те жи ште 
па ра ле ло гра ма, тро у гла, кру жног исеч ка и сло же не рав не фи гу ре. 
Те жи ште при зме, ваљ ка, пи ра ми де, ку пе, лоп те, по лу лоп те и сло
же них те ла. Па посГул де но ве те о ре ме.

РА ВАН СКИ НО СА ЧИ (22)

Вр сте но са ча, вр сте оп те ре ће ња, ста тич ки од ре ђе ни ра ван
ски пу ни но са чи. Од ре ђи ва ње ре ак ци је ве за гра фич ки и ана ли тич
ки код пу них ра ван ских но са ча оп те ре ће них вер ти кал ним ко сим и 
екс цен трич ним кон цен три са ним си ла ма, кон ти ну ал ним рав но мер
ним оп те ре ће њем, спре го ви ма и ком би на ци јом ових оп те ре ће ња 
(илу стро ва ти ове слу ча је ве на при ме ри ма про сте гре де, гре де са 
пре пу сти ма и кон зо ле). Основ не ста тич ке ве ли чи не у по преч ним 
пре се ци ма пу них ра ван ских но са ча. Кон струк ци ја ста тич ких ди ја
гра ма гра фич ком и ана ли тич ком ме то дом за пу не ра ван ске но са че 
оп те ре ће не вер ти кал ним, ко сим и екс цен трич ним кон цен три са
ним си ла ма, кон ти ну ал ним рав но мер ним оп те ре ће њем спре го ви
ма и ком би на ци јом ових оп те ре ће ња (илу стро ва ти ове слу ча је ве на 
при ме ри ма про сте гре де са пре пу сти ма и кон зо ле).

РЕ ШЕТ КА СТИ НО СА ЧИ (8)

Кон стру и са ње ре шет ка стог но са ча. Од ре ђи ва ње си ла у шта
по ви ма ме то дом чво ро ва (Кре мо нин план си ла). Од ре ђи ва ње си ла 
у шта по ви ма ме то дом пре се ка (Пи те ро ва ме то да).

ТРЕ ЊЕ (4)

По јам и вр ста тре ња. Тре ње кли за ња. Ку ло но ви за ко ни. Тре ње 
на стр мој рав ни, тре ње на коч ни ци са па пу чом, тре ње ко тр ља ња.

ПИ СМЕ НИ ЗА ДА ЦИ

У то ку школ ске го ди не ура ди ти два дво ча сов на пи сме на за
дат ка са јед но ча сов ним ис прав ка ма.

ГРА ФИЧ КИ ЗА ДА ЦИ

У то ку школ ске го ди не ура ди ти два до ма ћа гра фич ка ра да на 
фор ма ту А4: 

– пр ви гра фич ки рад – те жи ште сло же не гру пе;
– дру ги гра фич ки рад – кон струк ци ја ста тич ких ди ја гра ма код 

рав них но са ча.

ПРО БЛЕМ СКИ ЗА ДА ЦИ

По сле сва ке на став не обла сти ура ди ти од ре ђе ни број про
блем ских за да та ка.



ДРУ ГИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

КИ НЕ МА ТИ КА (37)

УВОД (2)

Основ ни пој мо ви и пред мет ки не ма ти ке. Си сте ми ре фе рен
ци је и од ре ђи ва ње по ло жа ја тач ке у рав ни и про сто ру.

КИ НЕ МА ТИ КА ТАЧ КЕ (10)

Пој мо ви кру тог те ла и ма те ри јал не тач ке. Ко нач не јед на чи не 
кре та ња тач ке. Пу та ња, ли ни ја пу та ње, за кон пу та, вр сте кре та ња 
тач ке. Јед но ли ко и јед но ли ко про мен љи во кре та ње тач ке. Кру жно 
кре та ње тач ке.

КИ НЕ МА ТИ КА КРУ ТОГ ТЕ ЛА (1)

Од ре ђи ва ње по ло жа ја кру тог те ла у про сто ру.

ТРАН СПОРТ НО КРЕ ТА ЊЕ КРУ ТОГ ТЕ ЛА (2)

Ко нач не јед на чи не кре та ња, ли ни је пу та ња, бр зи не и убр за ња 
тач ке те ла.

ОБР ТА ЊЕ КРУ ТОГ ТЕ ЛА ОКО НЕ ПО КРЕТ НЕ ОСЕ (7)

Ко нач не јед на чи не обр та ња, ли ни је пу та ња та ча ка те ла, уга о
на бр зи на и број обр та ја те ла, уга о но убр за ње те ла, бр зи не и убр за
ња та ча ка те ла. Обр та ње спрег ну тих кру тих те ла (ка и шни ка, фрик
ци о них точ ко ва, зуп ча ни ка) око не по крет них оса. Пре но сни од нос.

РА ВАН СКО КРЕ ТА ЊЕ КРУ ТОГ ТЕ ЛА (12)

Ко нач не јед на чи не кре та ња те ла. Ко нач не јед на чи не кре та ња, 
бр зи не и убр за ња та ча ка те ла.

КИ НЕ МА ТИ КА СЛО ЖЕ НОГ КРЕ ТА ЊА ТАЧ КЕ (3)

Ап со лут но, ре ла тив но и пре но сно кре та ње тач ке. Од ре ђи ва
ње бр зи не и убр за ња тач ке при сло же ном кре та њу.

ПИ СМЕ НИ ЗА ДА ЦИ

У то ку школ ске го ди не ура ди ти два дво ча сов на пи сме на за
дат ка са јед но ча сов ним ис прав ка ма.

ГРА ФИЧ КИ ЗА ДА ЦИ

У то ку школ ске го ди не уче ни ци тре ба да ура де че ти ри до ма
ћа – гра фич ка за дат ка.

ПРО БЛЕМ СКИ ЗА ДА ЦИ

По сле сва ке на став не обла сти ура ди ти од ре ђе ни број про
блем ских за да та ка.

ДИ НА МИ КА (37)

УВОД (2)

Основ ни пој мо ви и пред мет ди на ми ке. Њи хо ви за ко ни.

ДИ НА МИ КА МА ТЕ РИ ЈАЛ НЕ ТАЧ КЕ (6)

Пра во ли ниј ско кре та ње ма те ри јал не тач ке. Кри во ли ниј ско 
кре та ње ма те ри јал не тач ке. Хи тац.

ОП ШТИ ЗА КО НИ ДИ НА МИ КЕ ТАЧ КЕ (7)

За кон ко ли чи не кре та ња и за кон одр жа ња ко ли чи не кре та ња 
ма те ри јал не тач ке. За кон мо мен та ко ли чи не кре та ња ма те ри јал не 
тач ке. Рад. Сна га. За кон о про ме ни ки не тич ке енер ги је и за кон о 
одр жа њу ме ха нич ке енер ги је.

ВЕ ЗА НА ТАЧ КА (3)

Ве за. Кре та ње те шке тач ке по глат кој и хра па вој рав ни. Ма те
ма тич ко клат но.

ДИ НА МИ КА СЛО ЖЕ НОГ КРЕ ТА ЊА МА ТЕ РИ ЈАЛ НЕ 
ТАЧ КЕ (4)

Инер ци о ни и не и нер ци о ни си сте ми ре фе рен ци је. Инер ци о не 
си ле.

ГЕ О МЕ ТРИ ЈА МА СА (5)

Сре ди ште ма са. Хај генсШтај не ро ва те о ре ма. Ква драт ни ак
си јал ни мо мент инер ци је.

ДИ НА МИ КА КРУ ТОГ РЕ ЛА (10)

Јед на чи не ди на ми ке кру тог те ла. Обр та ње кру тог те ла око не
по крет не осе. Ра ван ско кре та ње кру тог те ла.

ПИ СМЕ НИ ЗА ДА ЦИ

У то ку школ ске го ди не ура ди ти два дво ча сов на пи сме на за
дат ка са јед но ча сов ним ис прав ка ма.

ГРА ФИЧ КИ ЗА ДА ЦИ

У то ку школ ске го ди не уче ни ци тре ба да ура де че ти ри до ма
ћа – гра фич ка за дат ка.

ПРО БЛЕМ СКИ ЗА ДА ЦИ

По сле сва ке на став не обла сти ура ди ти од ре ђе ни број про
блем ских за да та ка.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

СТА ТИ КА

У увод ном де лу об ра ђу ју се пој мо ви ко је су уче ни ци сте кли 
у окви ру фи зи ке у основ ној шко ли, те је по треб но осла ња ти се на 
ова сте че на зна ња и гра ди во утвр ди ти и про ши ри ти.

У ре а ли за ци ји те ме ста ти ка тач ке уче ни ци тре ба пр во да 
прак тич но упо зна ју гра фич ко пред ста вља ње си ла и од ре ђи ва ње 
ре зул тан те си сте ма си ла. При ме ри из ове обла сти мо гу се иза бра ти 
из ма шин ске прак се.

За об ра ду ста ти ке кру тог те ла, по себ ну па жњу по све ти ти но
вим пој мо ви ма као што су ста тич ки мо мент си ле и спрег си ла. Ну
жно је уочи ти раз ли ку основ них ве ли чи на: си ле, мо мен та си ле и 
спре га си ле. Ре дук ци ја си ле у да ту тач ку, сла га ње си ле и спре га, 
сла га ње ви ше спре го ва ко ри сно је ра ди очи глед ни је пред ста ве, ре
ша ва ти пр во гра фич ким по ступ ком. 

Рав ни и ре шет ка сти но са чи об ра ђу ју се кон цен трич ним и 
кон ти ну ал ним оп те ре ће њи ма.

По сту пак од ре ђи ва ња ко ор ди на та те жи шта вр ши ти гра фич ки и 
ана ли тич ки, али по себ ну па жњу по све ти ти ана ли тич ком по ступ ку ко
ји се ка сни је, због сво је тач но сти, ко ри сти у от пор но сти ма те ри ја ла.

При из ла га њу и утвр ђи ва њу гра ди ва тре ба ин си сти ра ти на 
тер ми но ло шкој пре ци зно сти ко ја игра по себ ну уло гу. При об ра ди 
сва ког обра сца из вр ши ти ана ли зу фи зич ког зна че ња по је ди них ве
ли чи на ко је ула зе у обра зац.

КИ НЕ МА ТИ КА

У увод ном де лу тре ба на гла си ти зна чај од ре ђи ва ња по ло жа ја 
тач ке у рав ни и про сто ру јер је то осно ва за из у ча ва ње ки не ма ти ке 
и ди на ми ке. Свим уче ни ци ма мо ра ју би ти пот пу но ја сни пој мо ви 
кру тог те ла и ма те ри јал не тач ке, као и то што су ко нач не јед на чи не 
кре та ња тач ке, пу та ња, ли ни ја пу та ње, за кон пу та.

Ра ван ско кре та ње кру тог те ла уче ни ци тре ба по ступ но да 
упо зна ју и уве жба ју, а тек на са мом кра ју у це ли ни да уве жба ју 
не ко ли ко по год них при ме ра. С об зи ром на зна чај овог де ла ки не
ма ти ке по треб но је че шће про ве ра ва ти у ко јој ме ри су уче ни ци са
вла да ли ма те ри ју.



ДИ НА МИ КА

Осци ла тор но кре та ње, због сво је сло же но сти, тре ба об ра ди ти 
на нај јед но став ни јим при ме ри ма.

Те жи ште из ла га ња у ди на ми ци тре ба да бу де на са др жа ји
ма: рад, сна га, сте пен ко ри сног деј ства, ки не тич ка и по тен ци јал на 
енер ги ја, ко ли чи на кре та ња и сл. а за ко је тре ба ура ди ти ве ћи број 
при ме ра бу ду ћи да је њи хо ва при ме на у ма шин ству мно го стру ка. 
Ди на ми ку си сте ма об ја сни ти про стим при ме ри ма.

Мо мен ти инер ци је се ко ри сте код прак тич них про бле ма а ма
ње се ин си сти ра на њи хо вом из во ђе њу.

Уче ни ци ма да ва ти за до ма ће за дат ке при ме ре из тех нич ке 
прак се.

По зна то је да уче ни ци при ре ша ва њу за да та ка из ме ха ни ке 
на и ла зе на знат не те шко ће, ма да се за да ци те ме ље на не ко ли ко јед
но став них основ них за ко на и прин ци па. Због то га уче ни ка тре ба 
уво ди ти у ме то до ло ги ју ре ша ва ња за дат ка.

Обра ти ти па жњу на ко ре ла ци ју са струч ним пред ме ти ма, фи
зи ком и ма те ма ти ком.

ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та от пор ност ма те ри ја ла је да, за јед но са 
ста ти ком, фи зи ком и ма те ма ти ком ство ри по треб ну осно ву за да ље 
про у ча ва ње тех нич ких ди сци пли на, да уче ни ке упо зна са ме ха нич
ким свој стви ма ма те ри ја ла и да их оспо со би за про ра чу не ма ње 
сло же них но са ча.

Задаци на ста ве пред ме та от пор ност ма те ри ја ла су:
– упо зна ва ње вр сте и ка рак те ри сти ке ра зних на пре за ња;
– сти ца ње зна ња о по на ша њу тех нич ких ма те ри ја ла под деј

ством оп те ре ће ња ко ја на њих де лу ју;
– упо зна ва ње сло же них на пон ских ста ња;
– овла да ва ње ме то да ма про ра чу на и пра вил ног из бо ра ма те

ри ја ла при ди мен зи о ни са њу еле ме на та ма шин ских кон струк ци ја;
– оспо со бља ва ње за при ме ну те о рет ских зна ња у прак тич ном 

ре ша ва њу тех нич ких про бле ма;
– раз ви ја ње спо соб но сти за са мо стал ност при ре ша ва њу тех

нич ких про бле ма.

ДРУ ГИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (4)

За да так от пор но сти ма те ри ја ла. Спо ља шње и уну тра шње си
ле. На по ни и де фор ма ци је. Основ ни пој мо ви о за те за њу, при ти ску, 
сми ца њу, уви ја њу, са ви ја њу, из ви ја њу и сло же на на пон ска ста ња 
(вр сте на пре за ња). Основ не хи по те зе и прет по став ке от пор но сти 
ма те ри ја ла.

ЗА ТЕ ЗА ЊЕ И ПРИ ТИ САК (14)

На по ни и де фор ма ци је. Ху ков за кон и мо дул ела стич но сти. 
Ка рак те ри сти ке ела стич но сти ма те ри ја ла. Ди ја грам на пон – ди ла
та ци ја и кри ва ди на ми ке чвр сто ће. До зво ље ни на пон. Сте пен си
гур но сти. Про ра чун ак си јал но на прег ну тих но са ча и усло ви за ди
мен зи о ни са ње. За те за ње под ути ца јем соп стве не те жи не. На пон, 
ди ла та ци ја, кри тич на ду жи на. Ути цај тем пе ра ту ре на на по не. Ста
тич ки нео д ре ђе ни за да ци. По вр шин ски при ти сак.

СМИ ЦА ЊЕ (7)

На пон и де фор ма ци је. Ху ков за кон при сми ца њу. Мо дул кли
за ња. Про ра чун еле ме на та из ло же них сми ца њу и усло ви за ди мен
зи о ни са ње.

ГЕ О МЕ ТРИЈ СКЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ РАВ НИХ ПО ПРЕЧ НИХ 
ПРЕ СЕ КА (15)

Ста тич ки мо мент по вр ши не. По лар ни и ак си јал ни ква драт ни 
мо мент инер ци је по вр ши не и про из вод инер ци је. Хај генсШтај
не ро ва те о ре ма. Мо мент инер ци је основ них ра ван ских ге о ме триј
ских фи гу ра. От пор ни мо мент по вр ши не. По лу преч ник инер ци је и 
елип са инер ци је. Стан дард ни про фи ли.

УВИ ЈА ЊЕ (6)

На по ни и де фор ма ци је. Уви ја ње вра ти ла кру жног по преч ног 
пре се ка. Ди ја гра ми мо мен та уви ја ња. Про ра чун вра ти ла и усло ви 
за ди мен зи о ни са ње.

СА ВИ ЈА ЊЕ (18)

Чи сто са ви ја ње. По лу преч ник кри ви не ела стич не ли ни је. Рас
по ред нор мал ног на по на. Нор мал ни на пон при чи стом са ви ја њу. 
Нор мал ни и тан ген ци јал ни на пон при са ви ја њу си ла ма. Про ра чун 
но са ча из ло же них са ви ја њу и усло ви за ди мен зи о ни са ње. Но сач 
јед на ког оп те ре ће ња при са ви ја њу и де ли мич но јед на ке от пор но
сти при са ви ја њу.

ИЗ ВИ ЈА ЊЕ (4)

Из ви ја ње и кри тич на си ла. Че ти ри основ на слу ча ја из ви ја ња. Ој
ле ров обра зац. Кри тич ни на пон и гра нич на вред ност. Оме га по сту пак.

СЛО ЖЕ НА НА ПОН СКА СТА ЊА (6)

Екс цен трич ни при ти сак. Је згро пре се ка.

ГРА ФИЧ КИ РА ДО ВИ

У то ку школ ске го ди не ура ди ти два до ма ћа гра фич ка ра да:
Пр ви гра фич ки рад – за те за ње, при ти сак и сми ца ње;
Дру ги гра фич ки рад – ди мен зи о ни са ње но са ча при са ви ја њу.

ПИ СМЕ НИ ЗА ДА ЦИ

У то ку школ ске го ди не ура ди ти два дво ча сов на пи сме на за
дат ка са јед но ча сов ним ис прав ка ма.

ПРО БЛЕМ СКИ ЗА ДА ЦИ

По сле сва ке на став не обла сти ура ди ти од ре ђе ни број про
блем ских за да та ка.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Са др жај пред ме та от пор ност ма те ри ја ла, као по себ не ди сци
пли не се на до ве зу ју на са др жа је ста ти ке чи ја сте че на зна ња пред
ста вља ју основ ни пред у слов бо љег раз у ме ва ња и усва ја ња зна ња 
из от пор но сти ма те ри ја ла. Сто га је по треб но пре пре ла ска на из ла
га ње но вих те ма крат ко утвр ди ти по ла зне ста во ве ста ти ке на ко је 
се ове те ме осла ња ју. При то ме тре ба во ди ти ра чу на на ко је се ове 
те ме осла ња ју. При то ме тре ба во ди ти ра чу на да вре ме за утвр ђи
ва ње по ла зних ста во ва мо ра за и ста би ти крат ко и да се при о ри тет 
у ана ли зи и из ла га њу има ју са др жа ји но ве ме тод ске је ди ни це.

Та ко на при мер, при об ра ди ак си јал ног на пре за ња тре ба крат
ко об но ви ти од ре ђи ва ње си ла у шта по ви ма (из ста ти ке ) без ду бље 
ана ли зе про бле ма. Или, код те ме са ви ја ње тре ба ин си сти ра ти на 
од ре ђи ва њу ве ли чи не мак си мал ног мо мен та са ви ја ња, а не ин си
сти ра ти на гра фич ком и ра чун ском ре ша ва њу но са ча.

У увод ном де лу по себ ну па жњу по све ти ти основ ним пој мо
ви ма: на по ни ма и де фор ма ци ја ма.

На ак си јал ном на пре за њу за др жа ти се не што ду же и на сто ја
ти да сви уче ни ци ове са др жа је у це ли ни усво је. На ро чи ту па жњу 
обра ти ти на Ху ков за кон, ко ји као ба за от пор но сти ма те ри ја ла игра 
зна чај ну уло гу.

При об ра ди сми ца ња из вр ши ти по тре бан из бор прак тич них 
за да та ка. Об ра ђи ва ти и про бле ме код ко јих се ја вља ју исто вре ме но 
ак си јал на на пре за ња и сми ца ње. Ти ме се чи ни пр ви ко рак у уве
жба ва њу сло же них по ја ва на пре за ња.



У по гла вљу са ви ја ње по себ но ме сто да ти из ра чу на ва њу мо
ме на та инер ци је уз при ме ну Штај не ро ве те о ре ме. За од ре ђи ва ње 
ко ор ди на та те жи шта ко ри сти ти са мо ана ли тич ки по сту пак. При 
об ра ди про фи ла при ме њи ва ти пре те жно оне ко ји има ју при ме ну 
у ма шин ству. Уве жба ти уче ни ке да се бр зо и си гур но слу же та бли
ца ма про фи ла.

У окви ру по гла вља сло же них на пре за ња из вр ши ти још јед
ном ре ка пи ту ла ци ју свих сте че них пој мо ва и зна ња. При ме ре сло
же ног на пре за ња узи ма ти из ма шин ске прак се.

По треб но је упор но ин си сти ра ти на тач ном ре ша ва њу за да
та ка и стал но ука зи ва ти на по сле ди це ко је на ста ју и при нај ма њим 
гре шка ма. Гра фич ким ра до ви ма по све ти ти по себ ну па жњу ка ко би 
се код уче ни ка по сти гла што је мо гу ће ве ћа са мо стал ност у ра ду.

Ве о ма је зна чај но да се при опе ра тив ном пла ни ра њу на ста ве 
из от пор но сти ма те ри ја ла и ма шин ских еле ме на та ус по ста ви ло
гич ка по ве за ност и по треб на ко ре ла ци ја јер се про бле ма ти ка про
ра чу на и из бо ра ма шин ских еле ме на та за сни ва на по став ка ма от
пор но сти ма те ри ја ла. 

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И ЕЛЕКТРОНИКЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та осно ве елек тро тех ни ке и елек тро ни ке 
је да уче ни ци упо зна ју кон струк ци ју, рад и уло гу елек тро тех нич
ких и елек трон ских ма ши на, уре ђа ја и опре ме ко ја се при ме њу ју 
у ма шин ству, као и сред ства за на па ја њем елек трич ном енер ги јом.

Задаци на ста ве пред ме та осно ве елек тро тех ни ке и елек тро
ни ке су:

– Упо зна ва ње основ них за ко на и прин ци па елек тро тех ни ке и 
елек тро ни ке на ко ји ма се за сни ва рад ма ши на и уре ђа ја;

– Упо зна ва ње кон струк ци је, на чи на ра да и рад них ка рак те ри
сти ка мо то ра, ге не ра то ра, тран сфор ма то ра, по стро је ња за пре нос 
енер ги је и уре ђа ја елек тро ни ке ко ји се при ме њу ју у ма шин ству;

– Оспо со бља ва ње за ма ње ин тер вен ци је при ра ду елек тро о
пре ме на ма ши на ма и уре ђа ји ма;

– Оспо со бља ва ње за ма ње ин тер вен ци је при ра ду НУ ма ши на.

ДРУ ГИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (1)

Раз вој елек тро тех ни ке. Зна чај елек тро тех ни ке у са вре ме ном 
све ту.

ЕЛЕК ТРО СТА ТИ КА (4)

На е лек три са ње тре њем и до ди ром. Елек тро ста тич ка ин дук ци
ја. Елек трич но по ље. Ли ни је по ља. По тен ци јал на раз ли ка и на пон.

Про вод ни ци и изо ла то ри у елек трич ном по љу. Рас по де ла оп
те ре ће ња. Ефе кат шиљ ка. При ме на. Елек трич на ка па ци тив ност и 
кон ден за то ри. Ка па ци тив ност кон ден за то ра са ди е лек три ци ма.

ЈЕД НО СМЕР НЕ СТРУ ЈЕ (7)

Елек трич на стру ја. Ја чи на и смер. Деј ства стру је. Пр ви Кир
хов за кон. Ме ре ње стру је. Омов за кон. Ме ре ње на по на. Елек трич
на про вод ност. От пор ни ци. Ве зи ва ње от пор ни ка. Ме ре ње от пор
но сти. Xулов за кон. При ме на то плот ног деј ства. Елек трич ни рад 
и сна га. Ме ре ње елек трич не сна ге. Елек трич ни ге не ра тор и елек
тро мо тор на си ла: На пон ге не ра то ра у про стом ко лу. Пад на по на. 
Сло же но ко ло. Дру ги Кир хов за кон.

Про лаз елек трич не стру је кроз елек тро ли те. Елек тро ли за. 
Фа ра де је ви за ко ни елек тро ли зе. При ме на елек тро хе миј ског деј
ства. Елек тро хе миј ски ге не ра то ри. Аку му ла то ри.

Тер мо јон ска еми си ја. При ме на. Кон такт не по ја ве. Тер мо е лек
трич не по ја ве. Ме ре ње тем пе ра ту ре тер мо е ле мен том. Фо то е лек
трич не по ја ве. При ме на.

ЕЛЕК ТРО МАГ НЕ ТИ ЗАМ (5)

Елек тро маг нет на си ла и маг нет на ин дук ци ја. Маг нет но по
ље про вод ни ка са стру јом. Уза јам но деј ство два про вод ни ка са 
стру јом. Ам пе ров за кон. Маг нет ни флукс и маг нет но ко ло. По де ла 
ма те ри је пре ма маг нет ним свој стви ма. При ме на. Елек тро маг не ти 
и при ме на. Фа ра де јев за кон елек тро маг нет не ин дук ци је. Са мо ин
дук ци ја и ме ђу соб на ин дук ци ја. Вр тло жне стру је Елек тро маг нет ни 
и елек тро ди на мич ки ин стру мен ти. Ме ре ње ста ња, на по на и сна ге.

НА ИЗ МЕ НИЧ НЕ СТРУ ЈЕ (9)

Основ ни пој мо ви и ве ли чи не. Тре нут не, мак си мал не и ефек
тив не вред но сти. Уче ста ност и фа зни став. От по ри у ко лу на из
ме нич не стру је. Тер мо ге на, ин дук тив на и ка па ци тив на от пор ност. 
Им пе дан са. Сна ге у ко лу на из ме нич не стру је. Тре нут на, ак тив на, 
ре ак тив на и при вид на сна га. Фак тор сна ге. На пон ска ре зо нан ца. 
Тро фа зне на из ме нич не стру је. Ве за на во ја ге не ра то ра у зве зду. 
Сна га тро фа зне на из ме нич не стру је.

ПРО ИЗ ВОД ЊА И ПРЕ НОС ЕЛЕК ТРИЧ НЕ ЕНЕР ГИ ЈЕ (3)

Про из вод ња елек трич не енер ги је. Елек тра не. Вр сте. Раз вод на 
по стро је ња. Елек трич не мре же ви со ког и ни ског на по на.

ЕЛЕК ТРИЧ НЕ МА ШИ НЕ (10)

При гу шни це. Прин цип ра да. При ме на. Тран сфор ма то ри. 
Прин цип ра да. Вр сте. При ме на. Асин хро ни мо то ри. Вр сте и при
ме на. Обрт но маг нет но по ље. Прин цип ра да асин хро ног мо то ра. 
Пу шта ње у рад, ре гу ла ци ја бр зи не и про ме на сме ра асин хро ног 
мо то ра. Син хро не ма ши не. Прин цип ра да. Ге не ра то ри и мо то ри 
јед но смер не стру је. Прин цип ра да и при ме на. Ко му та тор не ма ши
не. При ме на. Сер во мо то ри. Зах те ви и при ме на. ДС сер во мо то
ри. Прин цип ра да. Ас сер во мо то ри. Зах те ви и при ме на. ДС сер во 
мо то ри. Прин цип ра да. Ас сер во мо то ри. Прин цип ра да. Ко рач ни 
мо то ри. Прин цип ра да.

ЕЛЕК ТРО МО ТОР НИ ПО ГО НИ (7)

Струк ту ре елек трич них по гон ских си сте ма. Рад ни ме ха ни зми 
и ма ши не. Вр сте по го на елек трич них ма ши на. Ме ха ни ка елек тро
мо тор них по го на. Да љин ско упра вља ње пре ки да чи ма за пу шта ње 
у рад мо то ра у оба сме ра. Да љин ски пре ки да чи зве зда тро у гао. Да
лан де ро ва спре га. Ауто мат ско упра вља ње елек тро мо тор ним по го
ном са при ме ном по врат не спре ге. За шти та од пре оп те ре ће ња.

Деј ство елек трич не стру је на чо ве ка и за шти та од уда ра стру
је. Сте пен ме ха нич ке за шти те елек трич них уре ђа ја.

ЕЛЕК ТРИЧ НИ АПА РА ТИ И ПО МОЋ НИ УРЕ ЂА ЈИ (4)

Пре ки да чи и ра ста вља чи. Прин цип ра да и при ме на. Оси гу
ра чи. Вр сте. Ди мен зи о ни са ње, при ме на. Склоп ке. Прин цип ра да 
и при ме на. Би ме тал ни ре ле ји. Прин цип ра да, ди мен зи о ни са ње и 
при ме на.

Ме ха нич ке коч ни це са елек трич ним от пу шта њем. Вр сте, 
прин цип ра да и при ме на. Та хо ге не ра то ри. Прин цип ра да и при ме
на. Оп тич ки и ин дук тив ни да ва чи по зи ци је. Вр сте, прин цип ра да, 
при ме на. Сим бо ли и чи та ње елек трич них схе ма. Крај њи пре ки да
чи и сен зо ри.

ЕЛЕК ТРО НИ КА (24)

Кре та ње елек тро на кроз ва кум у елек трич ном и маг нет ном 
по љу. Ка тод на цев. По лу про вод ни ци. ПХ спој. Ди о де. Тран зи сто
ри. ФЕТ. Мос фет. Ти ри сто ри. Ин те гри са на ко ла. Вр сте. Прин цип 
ра да. Ис пра вља чи. Вр сте, при ме на. Ста би ли за то ри на по на. По ја чи
ва чи, при ме на. Елек трон ски ге не ра то ри, вр сте и при ме на. Основ на 
ло гич ка ко ла у ауто ма ти ци и ра чун ској тех ни ци. Ме мо ри је, вр сте и 
при ме на. Ми кро про це со ри и при ме на. Основ не смет ње и њи хо во 
от кла ња ње. Ин ду стриј ски ра чу на ри, вр сте, прин цип ра да, при ме
на. Ре гу ла то ри сер во по го на, прин цип ра да и при ме на.



НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Са др жај про гра ма пред ме та осно ве елек тро тех ни ке и елек
тро ни ке уче ни ци тре ба да упо зна ју има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да се 
нај ве ћи број ма ши на и уре ђа ја у ма шин ству по кре ће елек трич ном 
енер ги јом, ко ман ду је си сте мом елек трич ног упра вља ња. Због то
га је по треб но упо зна ти си сте ме на па ја ња по моћ них елек трон ских 
ин ста ла ци ја, во до ва и тран сфор ма то ра као и ге не ра то ра.

При ре а ли за ци ји про гра ма тре ба има ти у ви ду да са др жа ји 
про гра ма фи зи ке об у хва та ју по ја ву за ко ни то сти елек тро тех ни ке, 
те је зна чај но да се у на ста ви елек тро тех ни ке ус по ста ви ко ре ла ци ја 
са са др жа ји ма фи зи ке.

У елек тро тех ни ци об ра ђу ју ћи кон ден за тор, на гла си ти ути цај 
ди е лек трич не сре ди не на ка па ци тив ност.

При про у ча ва њу јед но смер не стру је тре ба на гла си ти про ме ну 
сре ди не и уло гу елек трич ног по ља.

Уче ни ци тре ба да упо зна ју основ не мер не ин стру мен те и ме
то де ме ре ња. Ука за ти на ва жност тач ност ме ре ња. Прин ци пе ра да 
елек тро маг нет них и елек тро ди на мич ких ин стру ме на та об ра ди ти 
као при мер деј ства елек тро маг нет не си ле.

Ука за ти на ши ро ко по ље при ме не раз ли чи тих елек трич них 
ма ши на, ка ко у про це су про из вод ње та ко и на дру гим по љи ма 
Људ ске де лат но сти, зна чај њи хо ве оп ти мал не екс пло а та ци је и ва
жност ме ре и сред ста ва за шти те.

Ис та ћи све ве ћу при ме ну елек трон ских скло по ва у ин ду стри
ји и ши ре и ва жност елек тро ни ке у ауто ма ти за ци ји про це са про
из вод ње.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та ма шин ски еле мен ти је сти ца ње зна ња 
о вр ста ма, кон струк ци о ним и функ ци о нал ним ка рак те ри сти ка ма 
и при ме ни ма шин ских еле ме на та као са став них де ло ва ма шин ске 
функ ци о нал не це ли не – кон струк ци је и ма шин ског си сте ма.

Задаци на ста ве пред ме та ма шин ски еле мен ти су:
– схва та ње уло ге и зна ча ја оп штих ма шин ских де ло ва (еле ме

на та), ко ји су за јед нич ки ве ћи ни ма шин ских кон струк ци ја – уре ђа
ја и ма шин ских си сте ма;

– оспо со бља ва ње за про ра чу на ва ње и ди мен зи о ни са ње ма
шин ских де ло ва уз прет ход но де фи ни са ње вр сте оп те ре ће ња и на
пон ских ста ња у ма шин ским де ло ви ма и си сте му у це ли ни;

– овла да ва ње из ра дом тех нич ке до ку мен та ци је и ње ном при
ме ном у прак си;

– упо зна ва ње стан дар да, сим бо ла, озна ка и оспо со бља ва ње за 
ко ри шће ње стан дард них и пре по ру че них вред но сти и ве ли чи на из 
та бли ца, гра фи ко на, ди ја гра ма и ЈУС стан дар да;

– схва та ње зна ча ја ква ли те та об ра де и то ле ран ци је у ма шин
ству са ста но ви шта функ ци о ни са ња кон струк ци је и еко но мич но
сти про из вод ње;

– раз ви ја ње сми сла за тач ност, пре ци зност и естет ски из глед, 
као и спо соб но сти за са мо стал но, план ско и ор га ни зо ва но при сту
па њу ра ду и про из вод њи.

ДРУ ГИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (2)

Оп шти по глед. ве зе са срод ним ди сци пли на ма и на у ка ма. Де
фи ни ци ја, по де ла и кла си фи ка ци ја ма шин ских еле ме на та. По јам 
ма шин ског си сте ма. Стан дар ди за ци ја и ти пи за ци ја у ма шин ству.

ТО ЛЕ РАН ЦИ ЈЕ (8)

Циљ про пи си ва ња то ле ран ци ја. Основ ни пој мо ви и де фи ни
ци је. Вр сте на ле га ња и си сте ми на ле га ња. То ле ран ци је сло бод них 
ме ра. Сло же не то ле ран ци је. То ле ран ци је об ли ка по ло жа ја. Ути цај 
тем пе ра ту ре на на ле га ње.

ПО НА ША ЊЕ МА ШИН СКИХ ДЕ ЛО ВА ПОД ДЕЈ СТВОМ  
ОП ТЕ РЕ ЋЕ ЊА (8)

Оп шти пој мо ви и де фи ни ци је. Оп те ре ће ња ма шин ских де ло
ва. На пре за ња. Де фор ма ци је и на по ни. Кри тич ни и рад ни на по ни. 
Сте пен си гур но сти. До зво ље ни на пон. Кон цен тра ци ја на по на и 
ди на мич ка чвр сто ћа ма шин ских де ло ва.

НЕ РАЗ ДВО ЈИ ВИ СПО ЈЕ ВИ (8)

По јам, вр сте при ме на и но си вост, за ко ва них спо је ва, за ва ре
них спо је ва, ле мље них спо је ва и ле пље них спо је ва.

РАЗ ДВО ЈИ ВИ СПО ЈЕ ВИ (23)

Вр сте, по де ла и при ме на раз дво ји вих спо је ва. На вој ни спо
је ви: вр сте, по де ла и при ме на. За вој ни ца и на вој. Вр сте на во ја и 
обе ле жа ва ње. Ма те ри јал за виј ке и на врт ке. Не по крет ни на вој ни 
спо је ви и њи хо во оства ри ва ње. Оси гу ра ње про тив од вр та ња. Оп
те ре ће ња код не по крет них на вој них спо је ва и рас по де ла оп те ре ће
ња у на вој ном спо ју. Про ра чун не по крет них на вој них спо је ва. По
крет ни на вој ни спо је ви: оп те ре ће ње, са мо ко че ње, сте пен ко ри сног 
деј ства и про ра чун. Спо је ви по мо ћу кли но ва, чи ви ја и жлеб них 
спо је ва: вр сте, по де ла, при ме на и про ра чун. Сте зни спо је ви: вр сте, 
по де ла, при ме на и про ра чун.

ОПРУ ГЕ (8)

Оп шти пој мо ви и по де ла. Основ не ка рак те ри сти ке, ма те ри ја
ла, кон струк тив ни об ли ци и про ра чун опру га: пра вих, спи рал них, 
пр сте на стих, пло ча стих, ли сна тих, за вој них при ти сних и за вој них 
за те зних и гу ме них.

ВЕ ЖБЕ (17)

Уно ше ње то ле ран ци ја ду жин ских ме ра, об ли ка и по ло жа ја на 
цр теж. Про ра чун и цр та ње: за ва ре них спо је ва, раз дво ји вих и не
раз дво ји вих на вој них спо је ва, опру га, жлеб них спо је ва и сте зних 
спо је ва. Про ра чун спро ве сти на осно ву ал го ри там ских блок ше ма 
и про гра ма на пи са них на јед ном од ма шин ских је зи ка. За ра ди о
нич ке и склоп не цр те же ко ри сти ти зна ње из ком пју тер ске гра фи ке.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (1)

Упо зна ва ње са на став ним пред ме том ма шин ски еле мен ти у 
тре ћем раз ре ду и об на вља ње са др жа ја про гра ма дру гог раз ре да.

ЕЛЕ МЕН ТИ ОБРТ НОГ КРЕ ТА ЊА (6)

Оп шти по глед, по де ла, де фи ни ци је, свој ства и при ме на по је
ди них еле ме на та обрт ног кре та ња. Осо ви не и вра ти ла :кон струк
тив ни об ли ци, оп те ре ће ња, на пре за ња, на по ни, де фор ма ци је, ма те
ри ја ли, кри тич на ста ња и сте пен си гур но сти.



КО ТР ЉАЈ НИ И КЛИ ЗНИ ЛЕ ЖА ЈИ (9)

Основ ни ти по ви и ка рак те ри сти ке, то ле ран ци је, озна ча ва ње, 
учвр шћи ва ње, ди на ми ка и ста тич ка но си вост, мон та жа и де мон та
жа, под ма зи ва ње и зап ти ва ње ко тр љај них ле жа ја. Основ не ка рак
те ри сти ке кли зних ле жа ја. Хи дро ста тич ко и хи дро ди на мич ко под
ма зи ва ње. Но си вост. Ма зи ва и на пра ве за под ма зи ва ње. Ле жи шни 
ма те ри ја ли. Кон струк тив на ре ше ња.

СПОЈ НИ ЦЕ (4)

За да так, по де ла, вр сте и кон струк тив на ре ше ња. Из бор и про
ра чун чвр сто ће кру тих и ела стич них спој ни ца. Зуп ча сте, фрик ци о
не, елек тро маг нет не, хи дро ди на мич ке и спе ци јал не спој ни це.

ЕЛЕ МЕН ТИ ЗА ПРЕ НОС СНА ГЕ – ПРЕ НО СНИ ЦИ (2)

За да так, по де ла, област при ме не и прин цип пре но ше ња сна ге.

ФРИК ЦИ О НИ ПРЕ НО СНИ ЦИ (3)

На ме на, кон струк тив ни об ли ци и по де ла. Основ не ге о ме триј
ске и ки не мат ске ве ли чи не ци лин дрич них, жлеб них и ко нич них 
фрик ци о них па ро ва са стал ним пре но сним од но сом. Фрик ци о ни 
па ро ви са про мен љи вим пре но сним од но сом у ра ду. Ма те ри јал и 
основ ни про ра чун чвр сто ће фрик ци о них па ро ва.

ЗУП ЧА СТИ ПРЕ НО СНИ ЦИ (18)

Свој ства, по де ла и об ли ци зуп ча стих па ро ва. Основ ни пој
мо ви. Основ ни ки не мат ски од но си и основ но пра ви ло спре за ња 
евол вент них зуп ча ни ка. Об ли ци про фи ла зу ба ца. Ци лин дрич ни 
евол вент ни зуп ча сти па ро ви са пра вим и ко сим зуп ци ма: стан
дард ни про фил и основ на зуп ча ста ле тва, ге о ме триј ске и ки не мат
ске ве ли чи не, до дир ни ца, ин тер фе рен ци ја и гра нич ни број зу ба ца, 
сте пен спре за ња, то ле ран ци ја и кон тро ла, кон струк тив ни об ли ци. 
Ко нич ни зуп ча сти па ро ви кон тро ла, ки не мат ски и до пун ски ко ну
си, основ не ге о ме триј ске и ки не мат ске ве ли чи не, кон струк тив ни 
об ли ци. Пу жа сти па ро ви: основ ни пој мо ви и вр сте, основ не ге о
ме триј ске и ки не мат ске ве ли чи не ци лин дрич ног пу жног па ра, кон
струк тив ни об ли ци пу жних па ро ва. Оп те ре ће ња и чвр сто ћа зуп ча
стих па ро ва: оп те ре ће ње зуп ча ни ка и зу ба ца, ди на ми ка зуп ча стих 
па ро ва, рас по де ла оп те ре ће ња, чвр сто ћа бо ко ва и под нож ја зу ба ца, 
рад ни и кри тич ни на пон, сте пен си гур но сти, ма те ри ја ли.

ЛАН ЧА НИ ПРЕ НО СНИ ЦИ (4)

Вр сте, свој ства и озна ча ва ња. Из бор и про ве ра ла на ца. Об ли ци 
лан ча ни ка, ма те ри јал за из ра ду и основ не ге о ме триј ске ве ли чи не.

КА И ШНИ И РЕ МЕ НИ ПРЕ НО СНИ ЦИ (5)

Вр сте, свој ства и на чин пре но ше ња сна ге. Оп те ре ће ња, на пре за
ња и на по ни у ка и шу и ре ме ну. Чвр сто ћа и но си вост. Об ли ци ка и шни
ка и ре ме ни ца и ге о ме триј ске ве ли чи не. За те за ње ка и ша и ре ме на.

ПРЕ НОС УЖЕ ТОМ (2)

Вр сте и свој ства че лич них ужа ди. Ма те ри јал и из ра да. Про ра
чун но си во сти. По у зда ност и си гур ност.

ЦЕВ НИ ВО ДО ВИ И СУ ДО ВИ ПОД ПРИ ТИ СКОМ (4)

Оп шти пој мо ви и вр сте. Цев ни при кључ ци. Спа ја ње и зап
ти ва ње. Ком пен за ци о не це ви. По вр шин ска за шти та и изо ла ци ја. 
Осно ви про ра чу на це ви, цев них во до ва и су до ва под при ти ском. 
Еле мен ти за ре гу ли са ње про то ка: вен ти ли, за су ни, при клоп ци и 
сла ви не. Уљ нохи дра у лич не ком по нен те. 

ВЕ ЖБЕ (16)

Про ра чун и цр та ње јед но сте пе ног зуп ча стог или не ког дру гог 
пре но сни ка. Про ра чун из ве сти на осно ву ал го ри там ских блок ше ма 
и про гра ма на пи са них на јед ном од ма шин ских је зи ка. За ра ди о
нич ке и склоп не цр те же ко ри сти ти зна ње из ком пју тер ске гра фи ке.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Са др жа ји овог пред ме та за сни ва ју се на те о риј ским по став ка
ма струч них пред ме та (тех нич ко цр та ње са на црт ном ге о ме три јом, 
ма шин ски ма те ри ја ли, ста ти ке, а на ро чи то от пор ност ма те ри ја ла). 
Пред зна ње уче ни ка је нео п ход но али је и на став ник у оба ве зи да 
утвр ди са уче ни ци ма све оно што је бит но из са др жа ја на ве де них 
пред ме та за из у ча ва ње по је ди них те мат ских це ли на ма шин ских 
еле ме на та.

Са др жа ји овог пред ме та тре ба зна чај но да про ши ре тех нич ка 
зна ња уче ни ка ко ји су им нео п ход на за укљу чи ва ње у про цес ра
да и про из вод ње као и за пра ће ње на ста ве из струч них пред ме та. 
Због то га је по треб но на ста ву овог пред ме та ре а ли зо ва ти у ка би
не ту или спе ци ја ли зо ва ној учи о ни ци опре мље ној од го ва ра ју ћим 
на став ним сред стви ма, узор ци ма свих ма шин ских еле ме на та и 
њи хо вим мо де ли ма, ма шин ским скло по ви ма у пре се ци ма у ко ји
ма се ви де угра ђе ни ма шин ски де ло ви. Је ди но у та квим усло ви ма 
мо гу ће је ефи ка сно оства ри ти на ста ву овог пред ме та, ко ја зах те
ва ра зно вр сне ме то де на став ног ра да уз ко ри шће ње гра фо фо ли ја 
и ди ја фил ма.

Про грам се мо ра оства ри ти на та квом ни воу да уче ни ци, по
ред успе шног „чи та ња” и из ра де цр те жа, по зна ва ња то ле ран ци ја, 
ква ли те та об ра де, ге о ме триј ских ве ли чи на еле ме на та и на пон ских 
ста ња усло вље них оп те ре ће њи ма оби ма и об ли ка де ло ва, овла да ју 
про ра чу ном и ди мен зи о ни са њем еле ме на та.

Ве жба њу у на ста ви тре ба по све ти ти по себ ну па жњу и усме
ри ти је ка при пре ми уче ни ка за из ра ду са мо стал них ра до ва и ве
жби. Кон крет но, по сле сва ке те мат ске це ли не из ко је је пред ви ђе на 
са мо стал на ве жба тре ба ве жба њем у на ста ви ком плет но ура ди ти 
ре пре зен та тив ни при мер и на кон то га из да ти по дат ке за са мо ста
лан рад уче ни ка. Оце на ра да мо же се да ти и у слу ча је ви ма кад ве
жба ни је до кра ја за вр ше на. У ова квим слу ча је ви ма уче ни ци тре ба 
код ку ће да за вр ше ве жбу и да је пре да ју на став ни ку у то ку из ра де 
на ред не ве жбе.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен
та ци ју.

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та тех но ло ги је об ра де је сти ца ње зна ња 
о прин ци пи ма и за ко ни то сти ма об ли ко ва ња ма шин ских ма те ри
ја ла, о по ступ ци ма и про це си ма об ра де и еко но мич но сти из ра де 
про из во да.

Задаци на ста ве пред ме та тех но ло ги је об ра де су:
– Сти ца ње зна ња о те о риј ским осно ва ма ма шин ске и руч не 

об ра де и пра вил ном из бо ру ма ши на, ала та и ре жи ма ра да;
– Сти ца ње зна ња о по ступ ци ма об ра де са и без ски да ња стру

го ти не;
– Сти ца ње зна ња о кон струк ци о ним и екс пло а та ци о ним ка

рак те ри сти ка ма ма ши на и ала та за об ра ду са и без ски да ња стру
го ти не;

– Упо зна ва ње основ них раз ли ка из ме ђу ну ме рич ки упра
вља них об рад них си сте ма и кла сич них ма ши на алат ки са аспек та 



обла сти при ме не, про дук тив но сти, еко но мич но сти и укуп не ефи
ка сно сти об ра де;

– Упо зна ва ње струк ту ре тех нич ких ка рак те ри сти ка и тех но ло
шких мо гућ но сти об рад них си сте ма са ну ме рич ким упра вља њем.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 111 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (2)

Зна чај и за да так тех но ло ги је об ра де у ин ду стриј ској про из
вод њи. По јам си сте ма и про из вод ног про це са. Тех но ло шки и об
рад ни про це си. Тех но ло шки и об рад ни си сте ми. Кла си фи ка ци ја 
по ступ ка об ли ко ва ња и об ра де.

Зна чај и за да так тех но ло ги ја об ра де де фор ми са њем не кон
вен ци о нал них по сту па ка об ра де у ин ду стриј ској про из вод њи.

КИ НЕ МА ТИ КА РЕ ЗА ЊА И ОСНОВ НЕ ЗА КО НИ ТО СТИ  
ОБ РА ДЕ (4)

Основ на кре та ња обрат ка и ала та при об ра ди ре за ња. Бр зи не 
глав ног и по моћ ног кре та ња и пре но сни ци за њи хо во оства ри ва
ње. Основ ни прин ци пи об ра де ре за њем. Фор ми ра ње стру го ти не 
и основ ни об ли ци стру го ти не. От по ри ре за ња. Еле мен ти ре жи ма 
об ра де: бр зи на ре за ња, бр зи на сми ца ња и бр зи на кре та ња стру го
ти не, фак тор са би ја ња стру го ти не, то плот не по ја ве у зо ни ре за ња.

КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ РЕ ЗНИХ АЛА ТА (3)

Вр сте и по де ла ре зних ала та. Ге о ме три ја и основ ни пој мо ви 
ре зних ала та (стру гар ског но жа, гло да ла и бур ги је). Ма те ри ја ли за 
ре зне ала те (вр сте, основ не ка рак те ри сти ке и област при ме не).

КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ ПРИ ПРЕМ КА И ИЗ РАТ КА (1)

Вр сте и ка рак те ри сти ке при прем ка и до да ци за об ра ду ре за
њем. Ква ли тет тач ност об ра де и ста ње ма те ри ја ла у по вр шин ском 
сло ју (по ја ва оја ча ња и за о ста ли на по ни) из рат ка.

МА ШИ НЕ АЛАТ КЕ ЗА ОБ РА ДУ РЕ ЗА ЊЕМ (1)

По де ла ма ши на алат ки пре ма кон струк ци ји, на ме ни, на чи ну 
упра вља ња и сте пе ну ауто ма ти за ци је. Основ ни де ло ви и њи хо ва 
уло га.

ПО СТУ ПАК ОБ РА ДЕ ОД СЕ ЦА ЊА (1)

Вр сте и ка рак те ри сти ке ма ши на за од се ца ње. Ала ти и ре жи
ми об ра де за од се ца ње на те сте ра ма.

ПО СТУ ПАК ОБ РА ДЕ НА СТРУ ГУ (5)

Основ не ка рак те ри сти ке про це са об ра де на стру гу. По де ла 
стру го ва и њи хо ве основ не ка рак те ри сти ке. Уни вер зал ни струг, 
вер ти кал ни струг, ре вол вер струг и ауто мат ски стру го ви: основ ни 
еле мен ти, при ме на и при ме ри об ра де на њи ма. Ре зни ала ти. По
моћ ни при бо ри (сте зни при бор, тр но ви, ли не те). Ре жи ми об ра де.

ПО СТУ ПАК ОБ РА ДЕ НА БУ ШИ ЛИ ЦИ (3)

Основ не ка рак те ри сти ке про це са об ра де на бу ши ли ци. По
де ла бу ши ли ца и њи хо ве основ не ка рак те ри сти ке. Сто на, стуб на, 
ра ди јал на, ви ше вре те на и ко ор ди нат на бу ши ли ца: основ ни еле
мен ти, при ме на и при ме ри об ра де на њи ма. Ре зни ала ти (бур ги је, 
про ши ри ва чи, упу шта чи и раз вр та чи). По моћ ни при бо ри. Ре жи ми 
об ра де.

ПО СТУ ПАК ОБ РА ДЕ НА ГЛО ДА ЛИ ЦИ (5)

Основ не ка рак те ри сти ке про це са об ра де на гло да ли ци. По де
ла, при ме на и основ не ка рак те ри сти ке гло да ли ца. Исто вре ме но и 
су прот но смер но гло да ње. Ала ти и по моћ ни при бо ри за гло да ње. 
По де сни апа ра ти. Ре жим об ра де.

ПО СТУ ПАК ОБ РА ДЕ НА МА ШИ НА МА ЗА ПРО ВЛА ЧЕ ЊЕ (1)

Ма ши не, ала ти и при бо ри за про вла че ње. Ре жи ми об ра де.

ПО СТУ ПАК ОБ РА ДЕ НА РЕН ДИ САЉ КА МА (1)

Вр сте и основ не ка рак те ри сти ке рен ди саљ ки. ала ти и при бо
ри. Ре жи ми об ра де.

ПО СТУ ПАК ОБ РА ДЕ НА БРУ СИ ЛИ ЦА МА И МА ШИ НА МА  
ЗА ГЛА ЧА ЊЕ (4)

Основ не ка рак те ри сти ке про це са об ра де бру ше ња и гла ча ња. 
Вр сте и ка рак те ри сти ке ма ши на за бру ше ње (бру си ли це за рав но 
и окру гло бру ше ње, бру си ли це за уну тра шње и спо ља шње бру ше
ње) и ма ши не за гла ча ње (хо но ва ње и ле по ва ње). Ала ти и при бо ри 
за бру ше ње и гла ча ње. Ре жи ми об ра де код бру ше ња и гла ча ња.

ПО СТУП ЦИ ОБ РА ДЕ НА ВО ЈА И ЗУП ЧА НИ КА (3)

Об ра да на во ја на стру гу, бру ши ли ци, гло да ли ци и по сту пак 
бру ше ња. Об ра да зуп ча ни ка гло да њем, рен ди са њем и бру ше њем.

ЛИ ВЕ ЊЕ (9)

Основ ни пој мо ви о об ли ко ва њу про из во да ли ве њем. По ступ
ци ли ве ња и свој ства ма те ри ја ла за ли ве ње. Ли ве ње у пе шча ним 
ка лу пи ма. Ма те ри јал за из ра ду пе шча них ка лу па и је згри. Ли вач ки 
алат и при бор. Мо де ли. Из ра да ули ве ног си сте ма (ули вак, спро вод
ник, раз вод ник, оду шак, хра ни ли ца и хла ди ли ца). Ма шин ска из
ра да ка лу па. Руч на и ма шин ска из ра да је згра. Су ше ње и пре ма зи
ва ње ка лу па и је згра. Гра ви та ци о но ли ве ње. Ли ве ње у ме тал ним 
ка лу пи ма (осов не ка рак те ри сти ке). Ли ве ње под при ти ском (убри
зга ва њем и ути ски ва њем). Цен три фу гал но ли ве ње. Не пре кид но 
ли ве ње. Ли ве ње у ва ку му. Пре ци зно ли ве ње. Ли ве ње у шкољ ка
стим ка лу пи ма. По ја ве при очвр шћа ва њу (хла ђе њу) од лив ка (при
ти сци ли ва на ка луп, ску пља ње ли ва, на пре за ње од лив ка, га со ви у 
од лив ку, са гре га ци је и укључ ци). Ис тре са ње, кон тро ла и чи шће ње 
од лив ка.

ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ ДЕ ФОР МИ СА ЊЕМ (9)

Струк тур не про ме не при пла стич ној де фор ма ци ји (тран сла
ци ја и дис ло ка ци ја кри ста ла). Ка рак те ри сти ке об ра де у то плом и 
хлад ном ста њу. Сте пен и ве ли чи на де фор ма ци је. Бр зи на де фор
ма ци је. От пор ма те ри ја ла пре ма де фор ма ци ји. До да ци за об ра ду 
и то ле ран ци је. По ступ ци за гре ва ња ма те ри ја ла за об ра ду де фор
ма ци јом. Пе ћи за за гре ва ње. Основ ни пој мо ви о ко ва њу и пре со
ва њу. Сло бод но ко ва ње. Ко ва ње у ка лу пи ма. Об ра да пре со ва њем. 
Пре со ва ње у ка лу пи ма. Ко вач ке пре се (ме ха нич ке и хи дра у лич не). 
Об ра да ис ти ски ва њем. Основ не ка рак те ри сти ке об ра де ис ти ски ва
њем у то плом и хлад ном ста њу. Вр сте при ти ски ва ња (исто смер
но, су прот но смер но и ком би но ва но). Об ра да ва ља њем. Основ не 
ка рак те ри сти ке про це са об ра де ва ља њем. Тех но ло шки по сту пак 
ва ља ња у то плом и хлад ном ста њу. Уре ђа ји за ва ља ње. Из ра да про
фи ла и ли мо ва ва ља њем. При ме на ва ља ња код из ра де на во ја и зуп
ча ни ка. Из ра да це ви са ша вом. Из ра да це ви без ша ва. Об ра да ву че
њем. Тех но ло шки по сту пак ву че ња жи це и це ви. Ала ти и ма ши не 
за ву че ње.

ИЗ РА ДА ДЕ ЛО ВА ОД ЛИ МА (5)

Основ не ка рак те ри сти ке про це са од се ца ња, про би ја ња и про
се ца ња. Основ не ка рак те ри сти ке ала та за од се ца ње, про би ја ње и 
про се ца ње. Об ра да са ви ја њем (основ не ка рак те ри сти ке). Вр сте са
ви ја ња (уга о но кру жно и сло же но). Ала ти и ма ши не за са ви ја ње. 
Об ра да из вла че њем (основ не ка рак те ри сти ке): Вр сте из вла че ња. 
Тех но ло шки по сту пак из вла че ња и број опе ра ци ја. Основ не ка рак
те ри сти ке ала та и пре се за из вла че ње.

ОБ РА ДА СПА ЈА ЊЕМ (9)

По ступ ци спа ја ња де ло ва и кон струк ци ја. Спа ја ње ле мље
њем. Основ ни пој мо ви о ле мље њу. Вр сте ле ма за ме ко и твр до 



ле мље ње. При бор за ле мље ње. По сту пак из во ђе ња ме ког и твр
дог ле мље ња. Спа ја ње за ва ри ва њем. По јам ка рак те ри сти ке и вр сте 
за ва ри ва ња. Га сно за ва ри ва ње. Опре ма и при бор за га сно за ва ри
ва ње. Вр сте и ка рак те ри сти ке пла ме на (зо не, тем пе ра ту ре и по де
ша ва ње пла ме на). При пре ма ша ва и по сту пак за ва ри ва ња. Елек
трич но за ва ри ва ње (основ не ка рак те ри сти ке и по де ла). Ства ра ње 
и одр жа ва ње елек трич ног лу ка. Опре ма за елек трич но за ва ри ва ње. 
Елек тро де за за ва ри ва ње. При пре ма ша ва и по сту пак за ва ри ва ња. 
По ступ ци руч ног и ма шин ског елек трич ног за ва ри ва ња. По ступ ци 
елек трич ног за ва ри ва ња под за штит ним га сом (ар ко ген, ар ка том, 
ТИГ, МИГ, СО2 и пла зма). Елек тро луч но за ва ри ва ње под за шти
том пра ха. Елек тро от пор но за ва ри ва ње, основ не ка рак те ри сти ке и 
ме то де. Уре ђа ји и по ступ ци елек тро от пор ног за ва ри ва ња (су че о но, 
тач ка сто, бра да ви ча сто и ли ниј ско). Спа ја ње ме та ла ле пље њем) 
сред ства и по сту пак ле пље ња).

ИС ПИ ТИ ВА ЊЕ МА ТЕ РИ ЈА ЛА (2)

Ис пи ти ва ње ул тра зву ком, ренд ген ским зра ци ма, га ма зра ци
ма, маг нет но ис пи ти ва ње. Ис пи ти ва ње од ли ва ка, от ко ва ка, ва ља
них про из во да и за ва ре них спо је ва. Ути цај об ли ка и ди мен зи ја ко
ма да, као и при ро де ма те ри ја ла на мо гућ ност ис пи ти ва ња.

НЕ КОН ВЕН ЦИ О НАЛ НИ ПО СТУП ЦИ ОБ РА ДЕ (5)

При ме на и по де ла не кон вен ци о нал них по сту па ка об ра де. 
Елек тро е ро зив на об ра да. Елек тро хе миј ска об ра да. Ул тра звуч на 
об ра да. Об ра да ла се ром. Об ра да елек трон ским зра ци ма. Хе миј ска 
об ра да.

НУ МЕ РИЧ КИ УПРА ВЉА НИ ОБ РАД НИ СИ СТЕМ (2)

Основ ни кон цепт и струк ту ра, основ не ка рак те ри сти ке и еле
мен ти. Раз вој и зна чај НУ, об рад них си сте ма за ауто ма ти за ци ју 
про из вод них и тех но ло шких си сте ма. Про из вод ност, еко но мич
ност и обла сти при ме не об рад них си сте ма са ну ме рич ким упра
вља њем. При ме ње не тех но ло ги је и ме то ди об ра де на НУ об рад
ним си сте ми ма.

ПРО ЈЕК ТО ВА ЊЕ ОБ РАД НИХ И ТЕХ НО ЛО ШКИХ ПРО ЦЕ СА 
ЗА НУ МА (8)

Осно ви про јек то ва ња об рад них и тех но ло шких про це са. Кон
струк ци о на до ку мен та ци ја, тех но ло гич ност и оце на тех но ло гич
но сти кон струк ци је. При прем ци, вр сте и ка рак те ри сти ке, до да ци 
за об ра ду и из бор при пре ма ка. Из бор вр сте и ре до след опе ра ци ја. 
Из бор ала та и при бо ра. Ко ор ди нат ни си сте ми ма ши не и об рад ка. 
Ко рек ци ја ала та. Про јек то ва ње и од ре ђи ва ње пу та ње ала та и де та
ља про ла за. Из бор и од ре ђи ва ње ре жи ма об ра де. Про гра ми ра ње. 
При пре ма но са ча ин фор ма ци ја за НУ МА. При пре ма и по де ша ва
ње ала та за НУ МА. Тех но ло шка до ку мен та ци ја за НУ МА. Си сте ми 
ауто мат ског про јек то ва ња тех но ло ги је за НУ МА (ин фор ма тив но).

НУ МЕ РИЧ КИ УПРА ВЉА НИ ОБ РАД НИ СИ СТЕМ ЗА ОБ РА ДУ 
РЕ ЗА ЊЕМ (9)

Тех нич ке ка рак те ри сти ке НУ об рад них си сте ма. Ге о ме триј
ски си стем, рад ни про стор и ко ор ди нат ни си стем. Ки не ма тич
ки си стем и упра вља ње глав ним и по моћ ним кре та њи ма НУ МА. 
Енер гет ски си стем и по гон ски си стем НУ МА. Упра вљач ка је ди
ни ца и ко му ни ка ци о но ин фор ма ци о ни си стем НУ МА. По ка за те љи 
ква ли те та НУ об рад них си сте ма, ге о ме триј ска и ки не мат ска тач
ност, ста тич ка кру тост, ди на мич ка кру тост и ста бил ност, ха ба ње, 
бу ка и по у зда ност. НУ стру го ви, НУ гло да ли це, НУ бу ши ли це, об
рад ни цен три, НУ бру си ли це, НУ об рад ни си сте ми за из ра ду озу
бље ња (на ме на, по де ла, основ не опе ра ци је и за хва ти, струк ту ра и 
ка рак те ри стич ни при ме ри).

НУ МЕ РИЧ КИ УПРА ВЉА НИ ОБ РАД НИ СИ СТЕ МИ ЗА ОБ РА ДУ 
ДЕ ФОР МА ЦИ ЈОМ (4)

Оп ште ка рак те ри сти ке и вр сте ме то да об ра де де фор ма ци
јом. НУ об рад ни си сте ми за об ра ду де фор ма ци јом. НУ об рад ни 

си сте ми за про се ца ње и про би ја ње. Ала ти и при бо ри за НУ про
се ца ње и про би ја ње. Спе ци фич но сти про јек то ва ња тех но ло ги је за 
НУ про се ца ње и про би ја ње.

НУ МЕ РИЧ КИ УПРА ВЉА НИ ОБ РАД НИ СИ СТЕ МИ  
ЗА НЕ КОН ВЕН ЦИ О НАЛ НЕ МЕ ТО ДЕ ОБ РА ДЕ (4)

Оп ште ка рак те ри сти ке и вр сте не кон вен ци о нал них ме то да об
ра де. НУ об рад ни си сте ми за елек тро е ро зи о ну об ра ду. НУ об рад ни 
си сте ми за ла сер ску об ра ду. Спе ци фич но сти про јек то ва ња тех но
ло ги је за НУ об рад не си сте ме за не кон вен ци о нал не ме то де об ра де.

НУ МЕ РИЧ КИ УПРА ВЉА НЕ МЕР НЕ МА ШИ НЕ (4)

Оп ште ка рак те ри сти ке, при ме на, по де ла и струк ту ра НУ мер
них ма ши на. Про јек то ва ње тех но ло ги је ме ре ња на НУ мер ним 
ма ши на ма, при ме ње не ме то де, си стем при бо ра за ме ре ње. Спе ци
фич но сти про гра ми ра ња НУ мер них ма ши на.

ПЕР СПЕК ТИ ВЕ РАЗ ВО ЈА И ДА ЉА ПРИ МЕ НА НУ МА (3)

Но ве ге не ра ци је НУ МА, НУ МА и ин ду стриј ски ро бо ти. 
Флек си бил на ауто ма ти за ци ја – флек си бил не тех но ло шке ће ли је и 
флек си бил ни тех но ло шки си стем. Ра чу нар ски ин те гри са на про из
вод ња и фа бри ке бу дућ но сти. (Основ ни пој мо ви и ин фор ма тив но 
упо зна ва ње).

СТЕ РЕ О ЛИ ТОГ ХРА ФИ ЈА – СЛО ЈЕ ВИ (1)

ЛОМ МЕ ТО ДА – СЛО ЈЕ ВИ (1)

СЛС МЕ ТО ДА – СЛО ЈЕ ВИ (1)

ФДМ – МЕ ТО ДА – КА ПИ (1)

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Про грам об у хва та нај зна чај ни је вр сте и по ступ ке об ра де ме
та ла (руч не и ма шин ске).

Као струч ни пред мет, за у зи ма зна чај но ме сто у фор ми ра њу 
струк ту ре ши рих зна ња и пој мо ва у обла сти на ко јој се за сни ва ме
та ло пре ра ђи вач ка ин ду стри ја и ма ши но град ња.

Зна ња сте че на из пред ме та: ме ха ни ка, фи зи ке, тех но ло ги
ја ма те ри ја ла и тех нич ког цр та ња пред ста вља ју бит ну осно ву за 
усва ја ња ових но вих са др жа ја, што тре ба у на ста ви ко ри сти ти.

Па ра лел но са са др жа ји ма овог пред ме та, оства ру је се на ста ва 
из струч них пред ме та ко ји има ју са њи ма до дир них та ча ка. Због 
то га је ве о ма зна чај но ме ђу соб но ускла ђи ва ње на ста ве, при че му 
по себ ну па жњу тре ба обра ти ти на прак тич ну на ста ву.

Гра ди во ко је се об ра ђу је је до ста ра зно ли ко због че га на ста ву 
тре ба ор га ни зо ва ти ра ци о нал но уз при ме ну са вре ме них на став них 
сред ста ва: ала та, ма ши на, уре ђа ја, при бо ра, њи хо вих мо де ла, ма
ке та, узо ра ка као и цр те жа, схе ма, ка та ло га про из во ђа ча ала та и 
ма ши на, ЈУС стан дар да и др. Ово оба ве зу је да се на ста ва из во ди у 
по себ ном ка би не ту или спе ци ја ли зо ва ној учи о ни ци. 

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.



ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та ор га ни за ци ја ра да је да уче ни ци стек
ну основ на зна ња о са вре ме ној ор га ни за ци ји про из вод ње и упра
вља њу по слов нопро из вод ним си сте мом.

Задаци на ста ве пред ме та ор га ни за ци ја ра да су:
– про у ча ва ње ме то да и тех ни ка ор га ни за ци је и упра вља ња 

по слов но про из вод ним си сте ми ма;
– про у ча ва ње не по сред не при пре ме и усло ва за успе шну про

из вод њу;
– упо зна ва ње са по слов ним ин фор ма ци о ним си сте мом и мо

гућ но сти ма при ме не ком пју те ра у пла ни ра њу, пра ће њу и ре гу ли са
њу про из вод ње;

– упо зна ва ње са мо гућ но сти ма при ме не сту ди је и ана ли зе ра
да и вре ме на за до зи ра ње и уса вр ша ва ње ра да;

– при пре ма за ре ша ва ње ме на џер ских про бле ма;
– упо зна ва ње еле ме на та си сте ма ква ли те та, зна чај си сте ма 

ква ли те та и уло ге ме наџ мен та и ор га ни за ци о них ме ра у ње му;
– упо зна ва ње са ме стом и зна ча јем ер го но ми је у са вре ме ним 

усло ви ма при вре ђи ва ња.

ЧЕ ТВР ТИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 64 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (2)

Оп ште по став ке и основ ни пој мо ви. Кла сич на те о ри ја ор га
ни за ци је. Не кла сич на те о ри ја ор га ни за ци је. Мо дер на те о ри ја ор
га ни за ци је.

ПЛА НИ РА ЊЕ (5)

Ду го роч ни план. Го ди шњи план. Опе ра тив но пла ни ра ње и 
тер ми ни ра ње. Тех ни ка мре жног пла ни ра ња. Сред ства за пла ни ра
ње, пра ће ње и ре гу ли са ње про из вод ње. Пла ни ра ње, пра ће ње и ре
гу ли са ње про из вод ње уз при ме ну ком пју те ра.

УСЛО ВИ И ОГРА НИ ЧЕ ЊА ПО НА ША ЊА ПО СЛОВ НОГ  
СИ СТЕ МА (2)

Ана ли за спо ља шњих и уну тра шњих усло ва и огра ни че ња. 
Не по сред на при пре ма и обез бе ђе ње усло ва за про из вод њу.

ПРО ИЗ ВОД НИ КА ПА ЦИ ТЕ ТИ (3)

По јам про из вод ног ка па ци те та. Вр сте ка па ци те та. Ме то де и 
тех ни ке утвр ђи ва ња ко ри шће ња про из вод них ка па ци те та. Рас по
ред ма ши на (рад них ме ста). Лан ча на про из вод ња.

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ОБЕЗ БЕ ЂЕ ЊА МА ТЕ РИ ЈА ЛА  
ЗА ПРО ИЗ ВОД ЊУ (2)

За ли хе. Скла ди шта, по јам, уло га и вр сте. Опре ма ње скла ди
шних про сто ра, сме штај и чу ва ње ро бе у скла ди шту. Основ не раз
ме ре и па ра ме три скла ди шта. по ка за те љи скла ди шног про сто ра.

УНУ ТРА ШЊИ ТРАН СПОРТ (3)

По јам о са о бра ћа ју и тран спор ту. Тран спорт ни то ко ви. Прин
ци пи ор га ни за ци је уну тра шњег тран спор та. По јам ком би но ва ног 
тран спор та. Основ ни зах те ви у тран спорт ним ма ни пу ла ци ја ма. 
Кри те риј еко но мич но сти при из бо ру тран спорт них уре ђа ја. Тран
спорт на сред ства. Основ ни тех нич ки по ка за те љи (тех нич ки ка па
ци тет, екс пло а та ци о ни ка па ци тет). Ауто ма ти за ци ја тран спор та и 
тро шко ви тран спор та.

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ОБЕЗ БЕ ЂЕ ЊА ПРО ИЗ ВОД ЊЕ АЛА ТИ МА (2)

Оштре ње и од ра жа ва ње ала та. Скла ди ште ње ала та и снаб де
ва ње рад них ме ста.

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ОДР ЖА ВА ЊА МА ШИ НА (4)

Си сте ми од ра жа ва ња. План ски – пре вен тив ни си стем одр жа
ва ња. Ци клус од ра жа ва ња ма ши на. Ин фор ма ци о ни си стем за од ра
жа ва ње ма ши на.

ОСНОВ НИ ЕЛЕ МЕН ТИ СТУ ДИ ЈЕ РА ДА (5)

Ана ли за си сте ма чо век – ма ши на. Уре ђе ње рад ног ме ста. 
Сред ства, ин стру мен ти и до ку мен та ци ја за про у ча ва ње ра да. Ком
плек сна ме то да оп ти ма ти за ци је чо век – ма ши на, чо век – ма ши на:

– ме ре ње ра да, по јам нор ме и вр сте нор ме,
– ме то де за утвр ђи ва ње нор ме (ме ре ње вре ме на, при ме ном 

стан дард них еле ме на та, ме то да тре нут ним за па жа њи ма, ис ку стве но).

ЕКО НОМ СКИ ПО КА ЗА ТЕ ЉИ ПО СЛО ВА ЊА (5)

Утро шци ра зних об ли ка ра да и тро шко ва. Ка рак тер про мен
љи во сти тро шко ва. Је ди нич ни и укуп ни тро шко ви. QЦ ди ја грам. 
По ка за те љи по слов них и про из вод них ре зул та та. Еко но мич ност, 
рен та бил ност, про дук тив ност.

ПО СЛОВ НОПРО ИЗ ВОД НИ ИН ФОР МА ЦИ О НИ СИ СТЕМ (7)

Но си о ци ин фор ма ци ја и то ко ви ин фор ма ци ја. Им пле мен та
ци ја по слов но про из вод ног ин фор ма ци о ног си сте ма. Про гра ми 
за по слов ни – про из вод ни ин фор ма ци о ни си стем. Ор га ни за ци о на 
до ку мен та ци ја: рад ни на лог, рад на ли ста, тре бо ва ње, по врат ни ца 
ма те ри ја ла.

ИН ДУ СТРИЈ СКИ МЕ НАЏ МЕНТ (8)

Ор га ни за ци ја, ме наџ мент и пред у зет ни штво. Ин ду стриј ско 
окру же ње и по слов на по ли ти ка. Про цес ру ко во ђе ња. Ути цај ни 
фак то ри у фа зи од лу чи ва ња и фа зи спро во ђе ња. Мо ти ва ци ја и по
на ша ње љу ди. Сти ло ви ме наџ мен та. Ком пју тер ска по др шка.

СТРА ТЕ ГИЈ СКИ МЕ НАЏ МЕНТ И МАР КЕ ТИНГ (4)

На уч нотех нич ки про грес, тр жи ште и по слов на фи ло зо фи ја 
пред у зе ћа. Мар ке тинг. Упра вљач ки ин фор ма тив ни си стем за стра
те гиј ско од лу чи ва ње.

СИ СТЕМ КВА ЛИ ТЕ ТА (7)

По јам и де фи ни са ње про из во да и ква ли те та.
Уло га ме наџ мен та у си сте му ква ли те та.
Ор га ни за ци ја си сте ма ква ли те та.

ЕР ГО НО МИ ЈА (5)

Основ ни пој мо ви и пред мет про у ча ва ња. Фак то ри рад них 
усло ва. Ер го ном ско про јек то ва ње рад ног ме ста и ин ду стриј ског 
про из во да. Ер го ном ски стан дар ди. Си стем чо век – ком пју тер. Ер
го ном ски аспект та ста ту ре, екра на и пра те ће опре ме.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

На став ни пред мет ор га ни за ци ја ра да је са ста вљен та ко да 
пред ста вља, са јед не стра не, над град њу струч них пред ме та, а са 
дру ге да је струч ну осно ву за ре а ли зо ва ње дру гих пред ме та. Због 
то га је овај пред мет при ре а ли за ци ји по треб но по ве зи ва ти с дру
гим струч ним пред ме ти ма, а на ро чи то с пред ме ти ма чи ја је ре а
ли за ци ја пред ви ђе на са ра чу на ри ма и тех но ло шким по ступ ци ма.

При ре а ли за ци ји на став не ма те ри је по треб но је гра ди во не
пре кид но ве зи ва ти за еко ном ске спе ци фич но сти ра да и про из вод
њу у ма шин ској стру ци.

Би ло да се ра ди о тех ноор га ни за ци о ном сег мен ту, сег мен ту 
еко но ми је, или сег мен ту за шти те на ра ду, са др жа је про гра ма тре
ба из ла га ти и ту ма чи ти уз што ве ће при ла го ђа ва ње кон крет ним и 
прак тич ним усло ви ма и мо гућ но сти ма шко ле и ње ног окру же ња.

На при ме ру кон крет ног пред у зе ћа – рад не сре ди не по ка за ти 
ути цај тех но ло ги је про из вод ње на еко ло шки си стем и оце ни ти ни
во за шти те на ра ду.



Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та хи дра у ли ка и пне у ма ти ка је сти ца ња 
но вих зна ња ра ди ту ма че ња по ја ва и за ко ни то сти у при ро ди и њи
хо ве при ме не у тех нич кој прак си, као и основ за раз у ме ва ње са др
жа ја дру гих пред ме та ма шин ске стру ке.

Задаци пред ме та хи дра у ли ка и пне у ма ти ка су:
– упо зна ва ње фи зич ких свој ста ва са вр ше них и ре ал них теч

но сти и га со ва, за ко на и по ја ва при њи хо вом ми ро ва њу и кре та њу;
– упо зна ва ње хи дра у лич ких и пне у мат ских ком по нен ти, њи

хо ве кон струк ци је, функ ци је и при ме не;
– из у ча ва ње хи дра у лич ких и пне у мат ских си сте ма за пре нос 

енер ги је, њи хо ве функ ци је и при ме не;
– упо зна ва ње сим бо ла хи дра у лич ких и пне у мат ских ком по

нен ти и њи хо ва при ме на у функ ци о нал ним схе ма ма;
– сти ца ње зна ња о кон стру и са њу, ис пи ти ва њу, уград њи и 

обра зо ва њу хи дра у лич ких и пне у мат ских си сте ма;
– раз ви ја ње спо соб но сти и са мо стал но сти при ра ду, као и ин

те ре со ва ња за да ље обра зо ва ње и са мо о бра зо ва ње ра ди уса вр ша
ва ње у стру ци.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

ХИДРАУЛИКА (28)

УВОД (1)

Исто риј ски раз вој. Хи дра у лич ки си сте ми за пре нос енер ги је. 
Пред но сти и не до ста ци хи дра у лич ких си сте ма. по де ла и при ме на 
хи дра у ли ке.

ФИ ЗИЧ КА СВОЈ СТВА ТЕЧ НО СТИ (2)

Гу сти на. Сти шљи вост. Ви ско зност. Ути цај тем пе ра ту ре на 
фи зич ка свој ства флу и да.

ХИ ДРО СТА ТИ КА (10)

По јам при ти ска, вр сте при ти ска и екви при ти сне по вр ши. Хи
дро ста тич ки при ти сак. Па ска лов за кон. Спо је ни су до ви. Хи дра
у лич ка пре са. Је ди ни це за ме ре ње при ти ска. Уре ђа ји за ме ре ње 
при ти ска. Си ле при ти ска ко је де лу ју на рав не по вр ши. Про ра чун 
су до ва под при ти ском. Си ле при ти ска ко је де лу ју на кри ву по врш. 
Си ла при ти ска.

ХИ ДРО ДИ НА МИ КА (15)

Стру ја ње теч но сти, по де ла, при ме на. Струј ни ца, тра јек то
ри ја, струј но влак но и струј на цев. Ре жим стру ја ња, ла ми нар ни и 
тур бу лент ни. Про ток и сред ња бр зи на. Уре ђа ји за ме ре ње про то ка. 

Јед на чи на кон ти ну и те та. Бер ну ли је ва јед на чи на. От по ри стру ја ња 
теч но сти. Хи дра у лич ки про ра чун це во во да. Хи дра у лич ки удар, на
ста нак, по сле ди ца и убла жа ва ње. Ка ви та ци ја. Ис ти ца ње теч но сти 
кроз отво ре и на глав ке. За кон о про ме ни ко ли чи не кре та ња. Си ле 
ре ак ци је.

УЉНА ХИДРАУЛИКА (24)

КОМ ПО НЕН ТЕ ХИ ДРА У ЛИЧ КОГ СИ СТЕ МА (16)

Пум пе. За јед нич ке осо би не. Про ток, сна га и сте пен ко ри сно
сти. Обрт не пум пе (ра ди јал не, зуп ча сте, крил не и за вој не). Тран
сла тор не пум пе (клип не и мем бран ске).

Раз вод ни ци. По де ла. Сим бо ли. Ак ти ви ра ње. Хи дра у лич ка ка
рак те ри сти ка раз вод ни ка. Клип ни тран спорт ни и обрт ни раз вод ни
ци. Пло ча сти тран сла тор ни и обрт ни раз вод ни ци. Раз вод ни ци са 
се ди штем.

Не по врат ни вен ти ли. Двој ни не по врат ни вен тил.
Вен тил за при ти сак. Вен тил за огра ни че ње при ти ска. Пре

лив ни вен тил. Ре до след ни вен тил. Ре гу ла тор при ти ска. При ти сни 
елек трич ни пре ки дач – пре со стат.

Вен ти ли за про ток. При гу шни вен тил. Ре гу ла тор про то ка. 
Раз де љи вач про то ка.

Хи дра у лич ки мо то ри. Обрт ни хи дра у лич ки мо то ри. Хи дра у
лич ки рад ни ци лин дри.

Фил те ри. На ме на. По де ла. Фил тер ски еле мен ти.
Ре зер во а ри. На ме на. Хла ђе ње и за гре ва ње рад не теч но сти.
Хи дра у лич ки аку му ла то ри. На ме на. По де ла. Хи дра у лич ки 

аку му ла то ри са га сом – клип ни и мем бран ски.
Це во во ди, це во во ди и цев на ар ма ту ра.
Зап ти ва ње и зап тив ке. Зап ти ва ње по крет них и не по крет них 

спо је ва. Ма те ри јал за зап тив ке. Об ли ци и вр сте зап тив ки.

ХИ ДРА У ЛИЧ КИ СИ СТЕ МИ (8)

Из ве де ни хи дра у лич ки си сте ми. Функ ци о нал на схе ма.
Про ра чун и про јек то ва ње хи дра у лич ких си сте ма.
Ис пи ти ва ње хи дра у лич ких си сте ма.
Одр жа ва ње хи дра у лич ких си сте ма. Пре вен тив ноплан ско одр

жа ва ње. Нај че шћи ква ро ви и њи хо во от кла ња ње. Ди јаг но сти ка ква ра.

ПНЕУМАТИКА (22)

УВОД (1)

Пне у мат ски си сте ми за пре нос сиг на ла и енер ги је. Пред но сти 
и не до ста ци пне у мат ских си сте ма. По де ла и при ме на пне у ма ти ке.

ПНЕ У МО СТА ТИ КА (2)

Сти шљи вост. Ве ли чи не ста ња га са. Јед на чи на ста ња иде ал
ног и ре ал ног га са.

СТРУ ЈА ЊЕ ГА СА (1)

Про ток. Јед на чи на кон ти ну и те та. Бер ну ли је ва јед на чи на. От
по ри стру ја ња га са.

ВЛА ЖНОСТ ВА ЗДУ ХА (1)

Ап со лут на и ре ла тив на вла жност. За си ћен ва здух. Кон ден за
ци ја. За шти та си сте ма.

КОМ ПО НЕН ТЕ ПНЕ У МАТ СКОГ СИ СТЕ МА (10)

Ком пре со ри. Вр сте. За пре мин ски ком пре со ри. При ка зи ва ње про
це са у pV и Ts ди ја гра му. Ком пре сор ска ста ни ца. Су ше ње ва зду ха.

Ре зер во а ри под при ти ском.
При прем на гру па за ва здух. Пре чи стач, ре гу ла тор при ти ска, 

за у љи вач.
Раз вод ни ци. Клип ни. Пло ча сти. Раз вод ни ци са се ди штем.



Не по врат ни вен ти ли. На из ме нич ноне по врат ни вен тил.
Вен ти ли за при ти сак. Вен тил за огра ни ча ва ње при ти ска. Ре до

след ни вен тил. При гу ши вач шу ма. Ре гу ла тор при ти ска. Пре со стат.
Вен тил за про ток. При гу шни вен тил. Бр зо и спу сни вен тил.
Пне у мат ски мо то ри. Обрт ни мо то ри. Рад ни ци лин дри. Ве зив

ни еле мен ти. Це во во ди, це во во ди и при кључ ци.
Пне у ма ти ка ни ског при ти ска.

ПНЕ У МАТ СКИ СИ СТЕ МИ (5)

Из ве де ни пне у мат ски си сте ми. Функ ци о нал не схе ме. Про јек
то ва ње, уград ња и ис пи ти ва ње пне у мат ских си сте ма.

Одр жа ва ње пне у мат ских си сте ма. Пре вен тив ноплан ско одр
жа ва ње. Нај че шћи ква ро ви и њи хо во от кла ња ње. Ди јаг но сти ка.

ХИ ДРОП НЕ У МА ТИ КА (2)

Осно ви хи дроп не у ма ти ке. Пред но сти и не до ста ци. При ме на. 
Из ве де ни хи дроп не у мат ски си сте ми.

НА ЧИ НИ ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

Про грам пред ме та хи дра у ли ка и пне у ма ти ка омо гу ћа ва упо
зна ва ње хи дра у лич ких и пне у мат ских ком по не на та и уре ђа ја ко ји 
се не по сред но при ме њу ју у ин ду стри ји.

Основ не пој мо ве фи зич ких свој ста ва теч но сти и га со ва уче
ни ци су сте кли у основ ној и сред њој шко ли у окви ру са др жа ја фи
зи ке. Са др жа ји пред ме та хи дра у ли ка и пне у ма ти ка ши ре об ра ђу ју 
фи зич ка свој ства и за ко ни то сти по на ша ња теч но сти и га со ва, као 
основ за про у ча ва ње ин ду стриј ске хи дра у ли ке и пне у ма ти ке.

Ве ћи број ча со ва је дат про у ча ва њу хи дра у лич ких и пне у мат
ских ком по нен ти ко је ће уче ни ци не по сред но сре та ти у про фе си о
нал ном ра ду, јер ве ћи на ма ши на, уре ђа ја и во зи ла са др жи ове ком
по нен те.

Хи дра у лич ке и пне у мат ске си сте ме тре ба из у ча ва ти на јед но
став ни јим при ме ри ма.

Зна ча јан услов за успе шно оства ри ва ње про гра ма пне у ма ти ке 
је по сто ја ње и при ме на од го ва ра ју ћих на став них сред ста ва, по мо
гућ но сти у ка би не ту или спе ци ја ли зо ва ној учи о ни ци. При об ра ди 
хи дра у лич ких и пне у мат ских ком по не на та и си сте ма на став ник је 
у оба ве зи да у ра ду са уче ни ци ма по ред уџ бе ни ка ко ри сти и ди ја
по зи ти ве.

При из у ча ва њу хи дра у лич ких и пне у мат ских ком по нен ти по
себ ну па жњу тре ба по све ти ти њи хо вој кон струк ци ји, свој стви ма, 
функ ци ји и при ме ни, а код си сте ма, њи хо вом са ста ву, функ ци ји, 
ис пи ти ва њу, уград њи и одр жа ва њу.

ТЕРМОДИНАМИКА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве тер мо ди на ми ка је сти ца ње зна ња из при род но
ма те ма тич ке ди сци пли не. Тер мо ди на ми ка тре ба да омо гу ћи раз ма
тра ње уну тра шње енер ги је, а за тим и ен тро пи је, чи ме се де фи ни
шу усло ви и ре ал не мо гућ но сти за оства ри ва ње тер мо ди на мич ких 
про це са.

Задаци пред ме та тер мо ди на ми ка су:
– упо зна ва ње зна ча ја тер мо ди на ми ке и ње ног ме ста у си сте

му на уч них зна ња;
– упо зна ва ње мо гу ћих вр ста тер мо ди на мич ких си сте ма и си

стем ских при ла за у из у ча ва њу ове про бле ма ти ке;
– упо зна ва ње ми кро скоп ских ве ли чи на ко је де фи ни шу ста ње 

си сте ма (рад ног те ла) и вр ста спољ них ути ца ја ко ји мо гу да ме ња
ју ста ње си сте ма;

– упо зна ва ње иде а ли зо ва них про це са при ко ји ма је мо гућ на 
нај е фи ка сни ја тран сфор ма ци ја раз ли чи тих об ли ка енер ги је и раз
ло га због ко јих до ла зи до од сту па ња ре ал них про це са од иде а ли
зо ва них;

– упо зна ва ње на чи на од ре ђи ва ња по је ди них ка рак те ри сти ка 
рад них те ла, ко ри шће ња ма те ма тич ких за ви сно сти, та бе ла и ди ја
гра ма;

– упо зна ва ње пој ма сте пе на ко ри сно сти и на чи на ње го вог по
ве ћа ња;

– упо зна ва ње основ них на чи на про сти ра ња то пло те и прин
ци па про ра чу на из ме њи ва ча то пло те;

– упо зна ва ње прин ци па и на чи на ор га ни за ци је про це са у ре
ал ним по стро је њи ма ма ле и ве ли ке енер ге ти ке, као и аспек та ра
ци о нал не по тро шње енер ги је.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (4)

Основ ни пој мо ви. Основ не ве ли чи не ста ња. Јед на чи на ста ња.

ИДЕ АЛ НИ ГАС (4)

Јед на чи на ста ња. Ме ша ви на иде ал них га со ва.

ПР ВИ ЗА КОН ТЕР МО ДИ НА МИ КЕ (4)

Фор му ла ци ја. Ен тал пи ја.

ТЕР МО ДИ НА МИЧ КИ ПРО ЦЕ СИ И СТА ЊА (4)

По врат ни и не по врат ни про це си. Изо хор ска, изо бар ска, изо
терм ска и ади ја бат ска про ме на ста ња. По ли троп ске про ме на ста ња.

ДРУ ГИ ЗА КОН ТЕР МО ДИ НА МИ КЕ (8)

Зна чај и фор му ла ци ја. Сте пен ко ри сног деј ства. Кар но ов кру
жни про цес. Ен тро пи ја. Тs ди ја грам. Ото ов и Ди зе лов кру жни 
про цес.

ВО ДЕ НА ПА РА (7)

Во де на па ра као рад но те ло. Про цес на ста ја ња во де не па ре. 
Ве ли чи не ста ња и ди ја грам ста ња во де не па ре.

МЕ ША ВИ НА ПА РЕ И ИДЕ АЛ НОГ ГА СА (5)

Вла жан ва здух. Про ме на ста ња вла жног ва зду ха.

ПРО СТИ РА ЊЕ ТО ПЛО ТЕ(8)

Основ ни пој мо ви и на чи ни пре но ше ња то пло те: про во ђе ње, 
пре лаз и про лаз то пло те. Зра че ње то пло те. Из ме њи ва чи то пло те. 
Ле во крет ни кру жни про це си.

СА ГО РЕ ВА ЊЕ (4)

Основ ни пој мо ви. Основ не вр сте и ка рак те ри сти ке го ри ва. 
Про дук ти са го ре ва ња и еко ло ги ја. То плот ни би ланс.

ОСНО ВИ ТЕХ НИ КЕ ГРЕ ЈА ЊА, ХЛА ЂЕ ЊА  
И ГА СИ ФИ КА ЦИ ЈЕ (14)

Оп шти пој мо ви. То плот ни гу би ци. Вр сте гре ја ња. Еле мен ти 
по стро је ња за гре ја ње, хла ђе ње и га си фи ка ци ју.

ТО ПЛОТ НЕ ТУР БО МА ШИ НЕ (6)

Прин цип ра да. По де ла. Ше ма тур бо по стро је ња. Тран сфор
ма ци ја енер ги је у рад ном ко лу тур би не. Сте пен ис ко ри шће ња.

МО ТО РИ СУС (4)

Зна чај и по де ла. Сте пен ком пре си је. Сте пен ис ко ри шће ња. 
Ото и ди зел мо то ри.

МЛА ЗНИ МО ТО РИ (2)

Опис ра да и под руч је при ме не.



НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Са др жај на став ног пред ме та за сни ва се на основ ним за ко ни
ма фи зи ке, ко ји су уче ни ци упо зна ли, нео п ход но је да на став ник 
из вр ши по ве зи ва ње ових ди сци пли на, уз утвр ђи ва ње и осве жа ва
ње ра ни је сте че них зна ња.

Уво ђе ње ни за но вих пој мо ва (ен тал пи ја, ен тро пи ја, ек сер ги
ја) зах те ва од на став ни ка бри жљи во при пре мље но ауто ри та тив но 
обра зла га ње, по себ но у ве зи са су же ном ма те ма тич ком оспо со
бље но шћу уче ни ка, због то га по себ на па жња тре ба да бу де по кло
ње на фи зи кал ном осми шља ва њу по ме ну тих пој мо ва и на ла же њу 
по год них при ме ра за њи хо ву илу стра ци ју. По себ но је зна чај но да 
се уче ни ци ма ука же на раз ли чи те кон цеп ци је, као и на по тре бу за 
раз гра ни ча ва њи ма на при ме ри ма: ве ли чи не ста ња – ве ли чи не про
це са (спољ ни ути цај); иде а лан гас – ре а лан гас; за тво ре ни си стем 
– отво ре ни си стем: за пре мин ски рад – тех нич ки рад, итд.

Нео п ход но је пре вла да ва ње пси хо ло шке инер ци је код на став
ни ка ка да су у пи та њу од ре ђе не ме то до ло шке про ме не у про гра му, 
ко је исто вре ме но зна че оса вре ме њи ва ње и олак ша ва ње усва ја ња 
ма те ри је. Тер мо ди на ми ка, као и оста ле на уч не ди сци пли не под ле
же уса вр ша ва њи ма, због че га на ста ва и на раз ма тра ном ни воу тре
ба да пра ти ове про ме не. У ово ме тре ба зна чај ну уло гу да од и гра 
ко ри шће ње уџ бе ни ка, чи ји ква ли те ти тре ба да омо гу ће на став ни
ку да се де ли мич но осло ни и на са мо стал но са вла ђи ва ње гра ди ва 
уче ни ка.

Иако су у окви ру тер мо ди на ми ке по треб ни углав ном ин те лек
ту ал ни на по ри да се схва ти упра во оно што ни је мо гућ но да се на
цр та, у усва ја њу ма те ри је мо гу до пун ски да по мог ну ди ја гра ми и 
схе мат ски при ка зи, сли ке и фо то гра фи је, по себ но ка да су у пи та њу 
тер мо тех нич ка по стро је ња у ко ји ма се од ви ја ју ка рак те ри стич ни 
тер мо ди на мич ки про це си. Због то га ова ква по моћ на на ста ва сред
ства тре ба да бу ду ко ри шће на у сва кој мо гу ћој при ли ци.

АУТОМАТИЗАЦИЈА И РОБОТИКА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та ауто ма ти за ци ја и ро бо ти ка ја да уче
ни ци стек ну пред ста ву о са вре ме ној ауто ма ти за ци ји и ро бо ти ци, 
да схва те по тре бу њи хо вог уво ђе ња у ин ду стри ји, да стек ну те о
риј ску осно ву и прак тич на зна ња о уво ђе њу и екс пло а та ци ји са
вре ме них ауто ма ти зо ва них си сте ма.

Задаци на ста ве пред ме та ауто ма ти за ци ја и ро бо ти ка су:
– упо зна ва ње и при хва та ње прин ци па флек си бил не ауто ма ти

за ци је;
– упо зна ва ње основ них ком по нен ти ауто ма ти зо ва ног си сте ма;
– упо зна ва ње по гон ских и пре но сних си сте ма;
– сти ца ња зна ња о сен зо ри ма и сен зор ским си сте ми ма и 

основ ним прин ци пи ма ме ре ња;
– сти ца ње зна ња о упра вља њу ме ха нич ким си сте ми ма;
– упо зна ва ње са ро бо ти ма као ин ду стриј ским си сте ми ма.

ЧЕ ТВР ТИ РАЗРЕД 
(2 +1 час не дељ но, 64 + 32 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (2)

Основ не иде је. Раз вој ауто ма ти за ци је и ро бо ти ке. Флек си бил
на ауто ма ти за ци ја.

ФЛЕК СИ БИЛ НА АУТО МА ТИ ЗА ЦИ ЈА (14)

Основ ни про бле ми и пој мо ви. Про блем ве ли чи не про из вод не 
се ри је и из ме на про из вод ног про гра ма. Струк ту ра си сте ма Флек
си бил не про из вод ње (Флек си бил на про из вод на ће ли ја, ли ни ја и 
си стем, ра чу нар ски ин те гри са на про из вод ња). Хар двер ски и софт
вер ски еле мен ти флек си бил не ауто ма ти за ци је.

Ме то де об ра де и ма ши не за об ра ду. Об ра да ре за њем, об ра да 
пла стич ном де фор ма ци јом, итд.

Ро бо ти у флек си бил ној ауто ма ти за ци ји.

Тран спорт ни си сте ми у флек си бил ној ауто ма ти за ци ји.
Кон тро ла про из во да.
Ауто ма ти за ци ја скла ди ште ња.
CAD/CAM си сте ми.
Хи је рар хи ја упра вља ња флек си бил ним про из вод ним си сте

ми ма.

АУТО МА ТИ ЗО ВА НИ МЕ ХА НИЧ КИ СИ СТЕМ КАО ОП ШТИ 
ЕЛЕ МЕНТ ПРО ИЗ ВОД НОГ СИ СТЕ МА (3)

Алат на ма ши на, ро бот и тран спорт ни си стем као ауто ма ти зо
ва ни си стем.

Еле мен ти те о ри је ме ха ни за ма. Ки не ма тич ки па ро ви. Ки не ма
тич ки лан ци.

Функ ци о нал но кре та ње (ко ор ди на те по ло жа ја за вр шног уре
ђа ја код алат них ма ши на и ро бо та).

ПО ГОН СКИ СИ СТЕ МИ (8)

Елек тро мо то ри. Елек тро мо то ри јед но смер не стру је. Син хро ни 
мо то ри на из ме нич не стру је. Асин хро ни мо то ри. Ко рач ни мо то ри.

Хи дра у лич ни по гон.
Пне у мат ски по гон.

ПРЕ НОС ПО ГОН СКОГ МО МЕН ТА И КОН СТРУК ЦИ ЈА ОСЕ 
ПО МЕ РА ЊА (5)

На чин по ста вља ња елек тро мо то ра.
Еле мен ти си сте ма за пре нос сна ге. Зуп ча сти пре нос. Лан ча ни 

и ка и шни пре но сни ци. Ре цир ку ла ци о ни пре но сни ци.
Ре дук то ри.
Прак тич на раз ма тра ња о си сте ми ма за пре нос сна ге.
На чи ни по ста вља ња хи дра у лич ких ком по нен ти.
Уле жи ште ње. Ле жи шта за обрт но кре та ње. Ле жи шта за тран

сла тор но по ме ра ње.

СЕН ЗО РИ И СЕН ЗОР СКИ СИ СТЕ МИ (10)

Основ ни прин ци пи. Ана лог на и ди ги тал на фор ма по да та ка.
Сен зо ри по ло жа ја осе по ме ра ња. По тен ци о ме тар. Ре зол вер. 

Ап со лут ни и ин кре мен тал ни ен ко дер.
Ме ре ње бр зи не. Ен ко дер. Та хо ге не ра тор.
Сен зо ри си ле и до ди ра. Би нар ни сен зо ри до ди ра. Сен зо ри си

ле са ма те ри ја ли ма ко ји ре а гу ју на ме ха нич ка на пре за ња. Ме ре ње 
си ле мер ним тра ка ма. Ин дук тив ни и ка па ци тив ни пре тва ра чи.

Сен зо ри бли зи не и ра сто ја ња.

ВИ ЗУ ЕЛ НИ СИ СТЕ МИ (4)

Оп шта раз ма тра ња и при ме на ви зу ел них си сте ма.
До би ја ње сли ка. Ка ме ре. Тех ни ке осве тље ња.
Об ра да и ана ли за сли ке. Сег мен ти ра ње. Из два ја ње обе леж ја.
Пре по зна ва ње.

УПРА ВЉА ЊЕ МЕ ХА НИЧ КИМ СИ СТЕ МОМ (8)

Основ на раз ма тра ња и хи је рар хи ја упра вља ња.
Упра вља ње по мо ћу про гра ма бил ног ло гич ког ауто ма та.
Упра вља ње по мо ћу сер во си сте ма – прин цип по врат не спре ге.
Сер во мо тор јед но смер не стру је – ана лог ни при ступ упра вља њу.
Сер во мо тор јед но смер не стру је – ди ги тал ни при ступ упра

вља њу.
Ин тер фејс ра чу нар – мо тор.
Хи дра у лич ки сер во по гон.

СПЕ ЦИ ФИЧ НОСТ РО БО ТА КАО ИН ДУ СТРИЈ СКИХ  
СИ СТЕ МА (10)

Спе ци фич ност кон струк ци је. Функ ци о нал на струк ту ра ме ха
ни зма. Ми ни мал на кон фи гу ра ци ја. Хва таљ ке ро бо та.

При ме на ро бо та.
Не ке спе ци фич но сти упра вља ња ро бо том.
Еле мен ти про гра ми ра ња ро бо та.



ВЕ ЖБЕ

1. Упо зна ва ње са ла бо ра то ри јом. (2)
2. По тен ци о ме тар као уре ђај за ме ре ње угла обр та ња. При каз 

на чи на уград ње. Ба жда ре ње по тен ци о ме та ра. (2)
3. Та хо ге не ра тор као уре ђај за ме ре ње бр зи не обр та ња. Ба

жда ре ње та хо ге не ра то ра. (2)
4. Ме ре ње си ле и мо мен та по мо ћу мер них тра ка. Ба жда ре ње. (4)
5. Ин дук тив ни де тек тор бли зи не. Ис пи ти ва ње осе тљи во сти. 

Де тек тор као бро јач узо ра ка. (2)
6. При каз струк ту ре ди ги тал ног сер во си сте ма: објект упра

вља ња, по гон ски мо тор, ди ги тал на упра вљач ка је ди ни ца (ра чу нар, 
ула зноиз ла зни ин тер фејс), по ја ча вач сна ге. (2)

7. По зи ци о ни сер во си стем. По де ша ва ње по ја ча ња у P, D и I 
гра ни по врат не спре ге. (4)

8. Бр зин ски сер во си стем. По де ша ва ње по ја ча ња у P, D и I 
гра ни по врат не спре ге. (2)

9. При ла го ђа ва ње PDI ре гу ла то ра објек ту упра вља ња. (2)
10. Упо зна ва ње са ра дом ро бо та. (2)
11. Про гра ми ра ње ро бо та за кре та ње од тач ке до тач ке. (4)
12. Про гра ми ра ње ро бо та за пра ће ње кон ти ну ал не пу та ње 

(пра во ли ниј ска и кру жна ин тер по ла ци ја). (2)
13. Ко о пе ра тив ни рад ро бо та са уре ђа ји ма у окру же њу. (2)

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

На став ни пред мет ауто ма ти за ци ја и ро бо ти ка пред ста вља 
упо зна ва ње са са вре ме ном ауто ма ти зо ва ном про из вод њом ко ја 
укљу чу је ши ро ку при ме ну ра чу на ра. Јед на од основ них ка рак те
ри сти ка овог пред ме та је ње го ва мул ти ди сци пли нар ност. То зах те
ва уве ћа ни на пор и про фе со ра (у при пре ми на ста ве) и уче ни ка (у 
усва ја њу са др жа ја), јер је по треб но по ве за ти ма те ри ју из раз ли чи
тих обла сти: елек тро тех ни ке, ма шин ства, ра чу нар ства, фи зи ке итд.

У пи та њу је про бле ма ти ка из обла сти ви со ке тех но ло ги је, чи је 
усва ја ње у сред њој шко ли из и ску је очи глед ност у на ста ви тј. при каз 
ком по нен ти и де мон стра ци ју прин ци па ра да. При то ме, уче ни ку тре
ба омо гу ћи ти да у прак тич ном ра ду бо ље схва ти из ло же ну те о ри ју, 
да уочи раз ли ку из ме ђу те о ри је и ре ал ног си сте ма и да се при пре ми 
за ка сни је ко ри шће ње та квих си сте ма. Оту да је нео п ход но обез бе ди
ти ла бо ра то риј ске ве жбе у од го ва ра ју ће опре мље ном ка би не ту.

То ком на ста ве је по треб но об ја сни ти низ сли ка и схе ма чи је је 
са др жа је те шко цр та ти на та бли. Сто га је пре по руч љи во ко ри шће
ње са вре ме них гра фич ких сред ста ва.

С об зи ром на мул ти ди сци пли нар ност обла сти, по сто је зна чај
не до дир не тач ке овог пред ме та са дру гим (на при мер са осно ва ма 
елек тро тех ни ке, ма шин ским еле мен ти ма и тех но ло ги јом об ра де), 
па је по треб но на пра ви лан на чин ис ко ри сти ти зна ње сте че но у 
овим до дир ним пред ме ти ма.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

КОНСТРУИСАЊЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ на ста ве пред ме та кон стру и са ња је сти ца ње основ
них струч ноте о риј ских зна ња за успе шно ре ша ва ње прак тич них 

за да та ка на по сло ви ма ком пју тер ског кон стру и са ња и об ли ко ва ња 
ма шин ских еле ме на та и ма шин ских кон струк ци ја и раз ра ду скло
по ва ма ши на уз аде кват но огра ни че ње од ре ђе них огра ни че ња кон
струк ци ја и про ве ру ква ли те та истих.

Задаци на став ног пред ме та кон стру и са ње су:
– оспо со бља ва ње уче ни ка за при ме ну и ко ри шће ње ра ни је 

сте че них зна ња у про це су об ли ко ва ња и тех нич ког де фи ни са ња 
ма шин ских еле ме на та и ма шин ских кон струк ци ја;

– сти ца ње пој ма о ма шин ској це ли ни и кон струк ци ји;
– де фи ни са ње об ли ка еле ме на та и ма шин ског си сте ма у це

ли ни;
– раз ви ја ње сми сла за тач ност, пре ци зност и естет ски из глед;
– оспо со бља ва ње за са мо стал но и ор га ни зо ва но уче ство ва ње 

у кон струк тив ној при пре ми про из во да.

ЧЕ ТВР ТИ РАЗРЕД 
(2 + 3 ча са не дељ но, 64 + 96 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (2) 

Оп шти по глед. Ве за са срод ним ди сци пли на ма и на у ка ма. За
да так кон струк то ра. Циљ и са др жај про це са кон стру и са ња. По јам 
ма шин ског си сте ма. 

ЗАХ ТЕ ВИ И ОГРА НИ ЧЕ ЊА У КОН СТРУ И СА ЊУ (5)

На ме на, функ ци ја, об лик, из бор ма те ри ја ла, стан дар ди, по у
зда ност, на чин из ра де, мон та жа, тран спорт, ру ко ва ње, одр жа ва ње, 
еко ном ски и еко ло шки усло ви. 

СТАН ДАР ДИ ЗА ЦИ ЈА У ПРО ЦЕ СУ КОН СТРУ И СА ЊА (4)

Зна чај стан дар ди за ци је Стан дард ни бро је ви. Ти пи за ци ја и 
уни фи ка ци ја. 

ТО ЛЕ РАН ЦИ ЈЕ У КОН СТРУ И СА ЊУ (4)

Из бор то ле ран ци ја са аспек та: функ ци је, мон та жа из ра де, ме
ре ња, кон тро ле и еко но ми ке. 

ПРИ МЕ НА СТА ТИ СТИ КЕ У КОН СТРУ И СА ЊУ (2)

Основ не ста ти стич ке ве ли чи не и рас по де ле. При мер при ме не. 

ДЕ ФИ НИ СА ЊЕ ОБ ЛИ КА ЕЛЕ МЕ НА ТА МА ШИН СКОГ  
СИ СТЕ МА (16)

Де фи ни са ње об ли ка са аспек та: функ ци је, чвр сто ћа кру то сти, 
ма се, тро шко ва, на чи на из ра де, на чи на спа ја ња – ве зи ва ња, мон та
же и за мен љи во сти. 

АНА ЛИ ЗА НА ПО НА И ДЕ ФОР МА ЦИ ЈА У ЕЛЕ МЕН ТИ МА  
И СКЛО ПО ВИ МА МА ШИН СКОГ СИ СТЕ МА (10)

Кри тич ни и рад ни на по ни и де фор ма ци је. По ступ ци и ме то
ди за утвр ђи ва ње рад них и кри тич них на по на и де фор ма ци ја: те о
риј ски и екс пе ри мен тал ни. Зна чај екс пе ри мен та при пре но су кон
стру и са ња. 

ЕКО НОМ СКИ, ЕКО ЛО ШКИ И ЕР ГО НОМ СКИ АСПЕКТ  
У КОН СТРУ И СА ЊУ (3)

Фак то ри ко ји ути чу на еко но мич ност ма шин ског си сте ма. 
Ви бра ци је и шум. При гу ши ва ње. 

ИН ДУ СТРИЈ СКИ ДИ ЗАЈН И ЕСТЕ ТИ КА У ПРО ЦЕ СУ  
КОН СТРУ И СА ЊА (2)

Зна чај и до мен при ме не. 

МЕ СТО И УЛО ГА ОП ТИ МИ ЗА ЦИ ЈЕ У КОН СТРУ И СА ЊУ (2)

Зна чај и до мен при ме не. 



ПРИ МЕ НА КОМ ПЈУ ТЕ РА У КОН СТРУ И СА ЊУ (2)

Зна чај и до мен при ме не. 

ТЕХ НИЧ КА ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈА (2)

Фор ми ра ње тех нич ке до ку мен та ци је за из ра ду по је ди них 
еле ме на та ма шин ског си сте ма, мон та жу и одр жа ва ње. 

ПРА ЋЕ ЊЕ ПО НА ША ЊА МА ШИН СКОГ СИ СТЕ МА  
У ЕКС ПЛО А ТА ЦИ ЈИ (2)

У ци љу по твр де при ме ње них са зна ња, ме то да и ис ку ста ва 
при кон стру и са њу ма шин ског си сте ма, као и ци љу сти ца ња но вих 
са зна ња и ис ку ста ва. 

КОН ЦЕП ЦИ О НА АНА ЛИ ЗА МА ШИН СКОГ СИ СТЕ МА (10)

Основ ни прин ци пи. Ана ли за усло ва ра да, зах те ва и же ље них 
свој ста ва ма шин ског си сте ма. Де ком по зи ци ја ма шин ског си сте ма. 
Струк ту ра функ ци ја ма шин ског си сте ма. Из вр ши о ци оп штих и 
еле мен тар них функ ци ја. Фор ми ра ње ва ри јант них ре ше ња. Фор ми
ра ње кри те ри ју ма за из бор оп ти мал ног ре ше ња. 

ВЕ ЖБЕ (96)

У то ку школ ске го ди не уче ни ци, у окви ру ве жби, тре ба да 
ура де два про јект на за дат ка ва ри јант них кон струк ци ја из сле де ћих 
обла сти:

– на вој ни пре но сни ци (ди за ли ца, свла кач, сте зач, за те га...)
– зуп ча сти пре но сни ци (јед но сте пе ни пре но сни ци)
– фрик ци о ни пре но сни ци (ва ри ја то ри)
– ка и шни пре но сни ци
– тран спор те ри
– су до ви под при ти ском
– хи дра у лич ни ци лин дар
– спој ни це
– за су ни и вен ти ли. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Про грам ве жби се оства ру је у уској ко ре ла ци ји са те о риј ским 
де лом пред ме та као и пред ме том мо де ли ра ња ма шин ских еле ме
на та и кон струк ци ја. Ве жбе ре а ли зо ва ти на ра чу на ру при ме ном 
софт ве ра за мо де ли ра ње. 

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен
та ци ју.

ИСПИТИВАЊЕМАШИНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та ис пи ти ва ње ма шин ских кон струк ци ја 
је упо зна ва ње бит них ути ца ја функ ци је, еко но мич но сти и си гур
но сти на об ли ко ва ње – кон стру и са ње де ло ва.

Задаци на ста ве пред ме та ис пи ти ва ње ма шин ских кон струк
ци ја су:

– сти ца ње зна ња о про бле ма ти ци ис пи ти ва ња ма шин ских 
кон струк ци ја;

– упо зна ва ње прет по став ки и огра ни че ња у ме ха ни ци и от
пор но сти ма те ри ја ла;

– фор ми ра ње кри тич ног освр та и упо зна ва ње ну жно сти екс
пе ри мен тал ног ис пи ти ва ња;

– упо зна ва ње тех нич ких сред ста ва за ис пи ти ва ње и оце не ре
зул та та ис пи ти ва ња.

ЧЕ ТВР ТИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 64 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (4)

Оп шти пој мо ви и по де ла. Вр сте ис пи ти ва ња. Ме то де ис пи ти
ва ња. Стан дар ди и про пи си.

ИС ПИ ТИ ВА ЊЕ РАД НИХ УСЛО ВА (26)

Ме ре ње на по на и де фор ма ци ја. Рад но оп те ре ће ње. Ме то де 
ме ре ња и ре ги стро ва ња. Ис пи ти ва ње ме ха нич ких ка рак те ри сти ка 
ма те ри ја ла (ис пи ти ва њем епру ве та и мо де ла): ста тич ка и ди на
мич ка ис пи ти ва ња. Ис пи ти ва ње то ко ва за ма ра ња и аку му ла ци ја 
за мор ног оште ће ња. Ис пи ти ва ње на по ви ше ним тем пе ра ту ра ма. 
Ис пи ти ва ње пу за ња и ре лак са ци је. Ис пи ти ва ње ма шин ских де ло ва 
и еле ме на та. Ис пи ти ва ње при рад ним усло ви ма. Рад на ди на мич ка 
чвр сто ћа и век тра ја ња. Екс пе ри мен тал на ве ри фи ка ци ја по сто је
ћих хи по те за и од ре ђи ва ње ве ка тра ја ња. Ис пи ти ва ње про то тип
ских кон струк ци ја. Ис пи ти ва ње под скло по ва, скло по ва и ма ши на. 
Ис пи ти ва ње ви бра ци је и бу ке. Ис пи ти ва ње на ко ро зи ју. По ве ћа ње 
по на ша ња кон струк ци ја у ра ду – пра во ис пи ти ва ње.

МЕ ТО ДЕ ИС ПИ ТИ ВА ЊА (22)

Тен зо ме тар ске ме то де. Вр сте тен зо ме тра. Ме ха нич ки тен зо
ме три. Мер не тра ке. На чин по ве зи ва ња мер них тра ка у Вит сто нов 
мост за по је ди не слу ча је ве на пре за ња. Од ре ђи ва ње глав них пра ва
ца на по на и де фор ма ци ја.

Ме то да фо то е ла стич но сти. Те о риј ске осно ве. Вр сте фо то е ла
стич них ма те ри ја ла и њи хо ва свој ства. Кра так опис уре ђа ја. До би
ја ње изо хро ма и изо кли на и на чин од ре ђи ва ња на по на и де фор ма
ци ја. Ме то да сми цај них на по на.

Ме то да кр тог ла ка. Те о риј ске осно ве. Вр сте и свој ства кр тог 
ла ка. На чин на но ше ња и су ше ња. Ба жда ре ње.

Мо а ре ме то де. Те о риј ске осно ве. Мо а ре мре же. Ти по ви мре
жа. На чин ме ре ња.

Ул тра звуч на ме то да. Те о риј ске осно ве. Ул тра звуч на де фек то
ско пи ја. Ам пли туд на и вре мен ска ме то да сен ке. Ехо ме то да. Ул тра
звуч на спек тро ме три ја и на чин при ме не.

ТЕХ НИЧ КА СРЕД СТВА, АПА РА ТИ И УРЕ ЂА ЈИ (8)

Кра так опис по је ди них уре ђа ја. Ка ди ли це. Пул за то ри. Ре ги
стра ци о ни уре ђа ји. Елек трон ски по ја чи ва чи. Фре квент ни ге не ра
то ри. Осци ло ско пи. Фре квен ци о ме три. Ми кро фо ни. Ми кро ско пи. 
Глу ве ко мо ре. Ана ли за то ри.

ОЦЕ НА КВА ЛИ ТЕ ТА КОН СТРУК ЦИ ЈЕ НА ОСНО ВУ  
РЕ ЗУЛ ТА ТА ИС ПИ ТИ ВА ЊА (4)

Тех нич ка упут ства и на чин одр жа ва ња.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

На став на гра ђа на став ног пред ме та ис пи ти ва ње ма шин ских 
кон струк ци ја за че твр ти раз ред пред ста вља уоп шта ва ње и про ши
ре ње зна ња сте че ног у окви ру на став ног пред ме та ма шин ски еле
мен ти.

У пр вом де лу об ра ђу је се ма те ри ја ис пи ти ва ње рад них усло ва 
у окви ру ко је тре ба об ра ди ти на чи не ис пи ти ва ња рад них усло ва за 
ма шин ску кон струк ци ју. По себ ну па жњу тре ба по све ти ти фак то
ри ма ко ји ути чу на кон струк ци ју као и стан дар де ко ји су про пи са
ни за ис пи ти ва ње рад них усло ва.



У дру гом де лу је об ра ђе на ма те ри ја ме то де ис пи ти ва ња ма
шин ских еле ме на та и кон струк ци ја. Тре ба обра ти ти па жњу на уре
ђа је, апа ра те и тех нич ка сред ства за ис пи ти ва ње ма шин ских кон
струк ци ја.

У ком плек су ана ли зе ма шин ских кон струк ци ја уче ни ци тре ба 
са мо стал но да об ра де јед ну ма шин ску кон струк ци ју. На осно ву ре
зул та та ис пи ти ва ња да ти оце ну ква ли те та кон струк ци је пре ма си
сте му ква ли те та.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

МОДЕЛИРАЊЕМАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА
И КОНСТРУКЦИЈА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та мо де ли ра ње ма шин ских еле ме на та и 
кон струк ци ја је са вла да ва ње тех ни ке мо де ли ра ња ма шин ских еле
ме на та.

Задаци на ста ве пред ме та мо де ли ра ње ма шин ских еле ме на та 
и кон струк ци ја су:

– оспо со бља ва ње за са мо стал но при сту па њу (сло же них) об
ли ка ма шин ских де ло ва и скло по ва;

– об је ди ња ва ње зна ња из ма шин ских еле ме на та, тех но ло ги је 
об ра де и ком пју тер ске гра фи ке.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(0 + 2 ча са не дељ но, 0 + 74 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (10)

Основ ни пој мо ви: де фи ни ци је и свр ха мо де ла, де фи ни са ње 
об ли ка, мо де ли ра ње, ди мен зи о ни са ње. Мре жни, по вр шин ски и за
пре мин ски мо де ли те ла у рав ни и про сто ру. CSG, гра нич ни и хи
брид ни за пре мин ски мо де ли.

ПРИН ЦИ ПИ МО ДЕ ЛИ РА ЊА (12)

Ге о ме триј ски при ми ти ви и њи хо ви па ра ме три. Про фил ни 
мо де ли (из вла че ње, ро та ци ја) и пре сеч ни мо де ли. Основ не BO O
LEAN опе ра ци је над мо де ли ма (уни ја, раз ли ка и пре сек). 

Де фи ни ци ја тип ских фор ми (`fe a tu re`) и њи хо ви па ра ме три. 
Ге о ме триј ске тип ске фор ме: за о бље на иви ца (за о бље на јед на и 
ви ше иви ца, за о бље на иви ца кон стант ним и про мен љи вим ра ди
ју сом, за о бље на иви ца кру жно, елип тич но и сло же но), за ко ше на 
иви ца (кон стант ном и про мен љи вом ду жи ном), тан ко зид ни еле
мен ти (кон стант не и про мен љи ве де бљи не зи да). Тип ске фор ме за 
исе ца ње и над град њу. Тех но ло шке тип ске фор ме: ру пе, отво ри, ли
вач ки и др. угло ви, на вој и жље бо ви. Сло же не тип ске фор ме (скуп 
ви ше ге о ме триј ских и тех но ло шких тип ских фор ми ).

МО ДЕ ЛИ РА ЊЕ СТАН ДАРД НИХ ЕЛЕ МЕ НА ТА (20)

Виј ци, зуп ча ни ци, ка и шни ци, лан ча ни ци, ле жа је ви, спој ни це, 
еле мен ти цев них во до ва (вен ти ли, спо је ви, на став ци,...), вра ти ла, 
осо ви не, ре зер во а ри (су до ви под при ти ском).

МО ДЕ ЛИ РА ЊЕ НЕ СТАН ДАРД НИХ МА ШИН СКИХ  
ДЕ ЛО ВА (16)

За ва ре не кон струк ци је, ли ве ни и ко ва ни об ли ци, љу ске, тан
ко зид ни про фи ли.

МО ДЕ ЛИ РА ЊЕ СКЛО ПО ВА И КОН СТРУК ЦИ ЈА (16)

Прин ци пи спа ја ња еле ме на та у склоп: сле пљи ва ње по вр ши
на, по рав на ва ње по вр ши на иви ца и те ме на, са о сна скла па ња , уме
та ња и за вој ни спо је ви. Ше ма мон та же.

ГРА ФИЧ КИ РА ДО ВИ

У то ку школ ске го ди не уче ни ци тре ба да ура де је дан про јект
ни за да так мо де ли ра ња иза бра ног ма шин ског скло па ко ји са др жи: 
виј ке, ку ћи ште, ро та ци о ни ма шин ски еле мент, зуп ча ник (или не ки 
дру ги ма шин ски стан дард ни или не стан дард ни еле мен ти).

ЧЕ ТВР ТИ РАЗРЕД 
(0 + 3 ча са не дељ но, 0 + 96 ча со ва го ди шње, 60 ча со ва блок на ста ве)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (8)

При ме на мо де ла и скло по ва (ге не ри са ње тех нич ке до ку мен
та ци је, ви зу е ли за ци ја, ана ли за мо де ла, оп ти ми за ци ја об ли ка мо де
ла и из ра да мо де ла).

ГЕ НЕ РИ СА ЊЕ ТЕХ НИ КЕ ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈЕ (13)

Фор ми ра ње ра ди о нич ких и склоп них цр те жа на осно ву мо де
ла, пре се ци и по гле ди. Ге не ри са ње са став ни це.

ВИ ЗУ Е ЛИ ЗА ЦИ ЈА (13)

Ви зу е ли за ци ја мо де ла, скри ве не иви це, осен че ни при каз. Фо
то ре а ли стич ни при каз. Де фи ни са ње сце не и око ли не. Де фи ни са
ње осве тље ња. Де фи ни са ње ат мос фе ре. Ани ма ци ја.

АНА ЛИ ЗА И ОП ТИ МИ ЗА ЦИ ЈА ОБ ЛИ КА МО ДЕ ЛА (27)

Струк тур на ана ли за (на пон ско и де фор ма ци о но ста ње). Ки не
мат ска ана ли за. Оп ти ми за ци ја. Де фи ни са ње ци ље ва оп ти ми за ци је. 
Де фи ни са ње огра ни че ња. Де фи ни са ње ва ри ја бил них па ра ме та ра.

ИЗ РА ДА МО ДЕ ЛА (35)

Мо де ли ра ње ала та за ли ве ње и об ра ду пла стич ним де фор ми
са њем. Про јек то ва ње пу та ње ала та за об ра ду ре за њем и пра те ћа 
до ку мен та ци ја.

Мо ди фи ка ци ја мо де ла у ци љу за до во ље ња усло ва тех но ло
гич но сти.

БЛОК НА СТА ВА (60)

Упо зна ва ње са про из вод ним про гра мом за об ра ду ли ве њем и 
пла стич ном де фор ма ци јом (ала ти, при бо ри, уре ђа ји, по сту пак об
ра де). Упо зна ва ње са про из вод ним про гра мом за об ра ду ски да њем 
стру го ти не на НУ ма ши на ма. Из ра да кон крет ног ма шин ског де ла 
на НУ гло да ли ци као ре зул тат про це са мо де ли ра ња.

ГРА ФИЧ КИ РА ДО ВИ

У то ку школ ске го ди не уче ни ци тре ба да ура де је дан про јект
ни за да так мо де ли ра ња иза бра ног ма шин ског скло па. Да на пра ве 
по треб ну тех нич ко тех но ло шку до ку мен та ци ју за јед ну вр сту об
ра де на CNC ма ши ни и да из ве ду мо де ли ра ње ала та за об ра ду ли
ве њем, као и да ура де струк тур ну ана ли зу јед ног еле мен та скло па.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА

Про грам је кон ци пи ран та ко да се осла ња на прет ход на зна ња 
ко ји су уче ни ци сте кли у окви ру про гра ма пред ме та ра чу на ри и 
про гра ми ра ње, ком пју тер ска гра фи ка, кон стру и са ње, тех но ло ги ја 



об ра де а на ро чи то из пред ме та ма шин ски еле мен ти и от пор но сти 
ма те ри ја ла. У окви ру ре а ли за ци је про гра ма, с об зи ром да се он ре
а ли зу је у тре ћем и че твр том раз ре ду оства ри ти ко ре ла ци ју са го ре 
на ве де ним пред ме ти ма, због че га тре ба ускла ди ти опе ра тив не пла
но ве на став ни ка. 

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ прак тич не на ста ве је да омо гу ћи уче ни ци ма да пот пу
ни је са гле да ју про из вод не и тех но ло шке аспек те у про из вод њи ма
ши на и на тај на чин упот пу не сво је струч но обра зо ва ње у под руч ју 
ра да ма шин ство и об ра да ме та ла.

Задаци прак тич не на ста ве су:
– упо зна ва ње са про из вод ним ра дом у де ло ви ма про из вод ње 

ма ши на и об ра де ме та ла;
– упо зна ва ње са основ ним еле мен ти ма руч не об ра де;
– упо зна ва ње са основ ним еле мен ти ма ма шин ске об ра де;
– упо зна ва ње са еле мен ти ма мон та же ма ши на;
– упо зна ва ње са на чи ном по сти за ња и зна ча јем тач но сти као 

нај ва жни јег еле мен та ква ли те та ма ши на;
– упо зна ва ње са основ ним ме ре њи ма у ма шин ству;
– упо зна ва ње са основ ним еле мен ти ма тер мич ке об ра де.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 111 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (2)

За да так прак тич не на ста ве. Упо зна ва ње ра ди о ни це и рад них 
ме ста за прак тич ну на ста ву. Упо зна ва ње са ме ра ма за шти те на ра
ду. Рас по ре ђи ва ње на рад на ме ста. Чу ва ње ала та и ма ши на. Рад на 
и тех но ло шка ди сци пли на. Чи шће ње и одр жа ва ње рад ног ме ста.

ИН ДУ СТРИЈ СКИ ОБЈЕК ТИ И ПО СТРО ЈЕ ЊА (1)

Фа брич ке ха ле, про јек тант ски би рои. Ра ди о ни це за одр жа ва
ње. Оста ли објек ти и про сто ри је. По моћ на по стро је ња. По ве зи ва
ње ин ду стриј ских обје ка та са ин фра струк ту ром (пра те ћи објек ти).

УПО ЗНА ВА ЊЕ МА ШИ НА (3)

Ма ши не и њи хо ва уло га у оп штем тех нич ком и тех но ло шком 
раз во ју. По де ла ма ши на у за ви сно сти од на чи на упра вља ња (ме ха
ни зо ва не, ауто ма ти зо ва не и ки бер нет ске) и на ме ни (по гон ске, рад
не и тран спорт не) са при ме ри ма.

МЕ РЕ ЊЕ И КОН ТРО ЛИ СА ЊЕ (9)

За да так и зна чај ме ре ња и кон тро ли са ња. Вр сте мер них је
ди ни ца у СИ си сте му мер них је ди ни ца. Ме то де и гре шке ме ре ња. 
По де ла ме ри ла, ме ри ла за кон тро лу и ме ре ње ду жи не, раз мер ни
ци (мер не тра ке, мер ни ле њи ри, мер не ле тве) ше ста ри за ме ре ње, 
по мич на ме ри ла, ду би но ме ри, ви си но ме ри. То ле ран циј ска ме ри ла. 

Ме ри ла за кон тро лу и ме ре ње угло ва, уга о ни ци, угло ме ри (пре
клоп ни и обич ни ме ха нич ки, уни вер зал ни, оп тич ки). Ме ри ла за 
за зо ре и за о бље ња.

Ме ре ње по мич ним ме ри лом.
Ме ре ње ми кро ме тром.
Кон тро ли са ње ме ра ра чва ма и че по ви ма.
Ме ре ње и кон тро ла по мо ћу ком па ра то ра.

ОЦР ТА ВА ЊЕ И ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ (3)

За да так и зна чај оцр та ва ња и обе ле жа ва ња. Алат и при бор 
за оцр та ва ње и обе ле жа ва ње: рад ни сто, пло че за оцр та ва ње, при
зме, игле, па ра лел на цр та ла, обе ле жи ва чи, ше ста ри сло ва, бро је ви 
и ша бло ни. При пре ма по вр ши не за оцр та ва ње. Оштре ње ала та за 
оцр та ва ње и обе ле жа ва ње.

Оцр та ва ње јед но став них об ли ка по ша бло ну или узор ку.
Оцр та ва ње и обе ле жа ва ње јед но став них де ло ва по цр те жу.

ТУР ПИ ЈА ЊЕ (6)

Об ра да тур пи ја њем као тех но ло шка опе ра ци ја. Вр сте и об ли
ци тур пи ја (по де ла тур пи ја пре ма об ли ку пре се ка и пре ма бро ју 
на се ка). На са ђи ва ње тур пи ја. Тех ни ка тур пи ја ња. Одр жа ва ње тур
пи ја. Ма ши не за тур пи ја ње.

Тур пи ја ње рав них по вр ши на. Кон тро ла и ме ре ње.
Тур пи ја ње ли мо ва. Оба ра ње иви ца.
Тур пи ја ње отво ра и жле бо ва. Кон тро ла.
Тур пи ја ње об лих по вр ши на. Кон тро ла.

СЕ ЧЕ ЊЕ И РЕ ЗА ЊЕ (3)

За да так и вр сте се че ња и од се ца ња. Ала ти за се че ње и од се
ца ње; вр сте че ки ћа и се ка ча; на са ђи ва ње др жаљ ке че ки ћа; ру ко ва
ње че ки ћем; тех ни ка ра да се ка чем. Се че ње ма ка за ма. Одр жа ва ње 
сред стви ма ра да; под ма зи ва ње и чи шће ње. Ме ре за шти те на ра ду.

Се че ње се ка чем.
Се че ње ме ха нич ким ма ка за ма.

ОД СЕ ЦА ЊЕ ТЕ СТЕ РА МА (3)

Вр сте лу ко ва и ли сто ва за руч не те сте ре. Тех ни ка ра да. Од
се ца ње ма шин ском оквир ном те сте ром, прин цип ра да и ру ко ва ње, 
одр жа ва ње сред ста ва ра да, под ма зи ва ње и чи шће ње, ме ре за шти те.

Ре за ње руч ном те сте ром, пло ча стих обра да ка, це ви, про фи ла.
Ре за ње ма шин ском оквир ном те сте ром.

ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ ЛИ МО ВА И ПРО ФИ ЛА (6)

Зна чај и при ме на по ступ ка. Ис пра вља ње ма те ри ја ла, тех ни ка 
руч ног ис пра вља ња, ма шин ско ис пра вља ње. Ме ре за шти те.

Ис пра вља ње тра ка, ли мо ва и шип ка стог ма те ри ја ла.
Са ви ја ње у хлад ном и то плом ста њу ра зних ма те ри ја ла при

руч ним ала том и ма ши на ма.

ЗА КИ ВА ЊЕ (3)

Ве зе за ки ва њем, раз мак за кив ки и ко рак. Вр сте за ки ва ња. 
Ала ти за за ки ва ње.

Руч но за ки ва ње ли мо ва.

СПА ЈА ЊЕ МЕ КИМ ЛЕ МЉЕ ЊЕМ (3)

При пре ма ма те ри ја ла и ала та за ме ко ле мље ње.
Ме ко ле мље ње ли мо ва или пред ме та из ра де.

ЗА ВА РИ ВА ЊЕ (6)

Га сно за ва ри ва ње, при бор и опре ма: че лич не бо це са ар ма
ту ром, го ри о ник. До дат ни ма те ри јал за га сно за ва ри ва ње и твр до 
ле мље ње. Га сно се че ње. Ме ре и за шти та.

Тех ни ка ра да и га сно за ва ри ва ње.
Елек тро луч но и елек тро от пор но за ва ри ва ње. Елек тро де, алат 

и при бор за елек тро луч но за ва ри ва ње. Ме ре и сред ства за шти те.
При пре ма пред ме та и из во ђе ње за ва ри ва ња.



РЕ ЗА ЊЕ НА ВО ЈА (6)

Алат и при бор за руч но ре за ње на во ја. Тех ни ка руч ног ре за
ња и на ре зи ва ња на во ја. При пре ма по вр ши не. По сту пак ма шин
ског ре за ња на во ја.

Руч но ре за ње спо ља шњег и уну тра шњег на во ја. Кон тро ла.
Уре зи ва ње на во ја у ру пи.
Ре за ње на во ја на ма ши ни. Кон тро ла.

ПО ВР ШИН СКА ЗА ШТИ ТА (3)

По јам и вр сте ко ро зи је. На чин за шти те пре вла че њем. При
пре ма по вр ши на за за шти ту пре вла че њем. Кон зер ва ци ја де ло ва и 
про из во да. Ме ре и за шти та.

За шти та пре вла че њем са при пре мом по вр ши не.

ОБ РА ДА НА СТО НОЈ, СТУБ НОЈ, РА ДИ ЈАЛ НОЈ  
БУ ШИ ЛИ ЦИ (6)

За штит не ме ре при об ра ди на бу ши ли ци. При пре ма бу ши ли
це за об ра ду (по ста вља ње и сте за ње ре зног ала та сте зног при бо
ра). Ру ко ва ње ма ши ном, (по кре та ње и за у ста вља ње ма ши не, про
ме на бро ја обр та ја, ру ко ва ње по моћ ним кре та њем и др.).

Бу ше ње, про ши ри ва ње, упу шта ње и раз вр та ње отво ра, ци
лин дрич них и ко нич них.

Пра ће ње ха ба ња бур ги је. Оштре ње бур ги је.

ОБ РА ДА НА КРАТ КО ХОД НОЈ РЕН ДИ САЉ КИ (3)

За штит не ме ре при об ра ди на крат ко ход ној рен ди саљ ки. При
пре ме крат ко ход не рен ди саљ ке за об ра ду (по ста вља ње и сте за ње 
ре зног ала та и сте зног при бо ра и др.) Ру ко ва ње ма ши ном (пу шта
ње и за у ста вља ње ма ши не, ру ко ва ње по моћ ним кре та њем).

Об ра да рав них по вр ши на (хо ри зон тал них и ко сих).

ОБ РА ДА НА УНИ ВЕР ЗАЛ НОМ СТРУ ГУ (12)

За штит не ме ре при об ра ди. При пре ма уни вер зал ног стру га за 
об ра ду (по ста вља ње ре зних ала та: но же ва, ала та за за бу ши ва ње, за 
бу ше ње и др.; по ста вља ње сте зног при бо ра, гра нич ни ка, ли не те и 
др.). Ру ко ва ње стру гом (по кре та ње и за у ста вља ње, про ме на бро је
ва обр та ја, ру ко ва ње по моћ ним кре та њем и др.).

Спољ на ци лин дрич на об ра да, сте пе на сто и ко нич но стру га
ње, уну тра шња об ра да. Бу ше ње и за бу ши ва ње. Стру га ње из ме ђу 
ши ља ка. Пра ће ње ха ба ње но же ва. Пра ће ње об ли ка стру го ти не. 
Оштре ње но же ва.

ОБ РА ДА НА УНИ ВЕР ЗАЛ НОЈ ГЛО ДА ЛИ ЦИ (9)

За штит не ме ре. При пре ма гло да ли це (по ста вља ње ре зног 
ала та, по ста вља ње сте зног при бо ра, по де о ног апа ра та, гла ве за 
вер ти кал но гло да ње и др.). Ру ко ва ње гло да ли цом (по кре та ње, за
у ста вља ње, ру ко ва ње по моћ ним кре та њем, про ме на бро ја обр та ја, 
ру ко ва ње по де о ним апа ра том и др.).

Гло да ње рав них по вр ши на.
Гло да ње жле бо ва.
Гло да ње при ме ном по де о ног апа ра та.
Пра ће ње ха ба ње гло да ла.

ТЕР МИЧ КА ОБ РА ДА (3)

Ру ко ва ње опре мом за тер мич ку об ра ду.
Тер мич ка об ра да, ка ље ње и от пу шта ње јед но став них ала та и 

де ло ва.
Упо зна ва ње са по ступ ком це мен та ци је.
Ме ре за шти те при тер мич кој об ра ди.

ОБ РА ДА НА БРУ СИ ЛИ ЦИ (3)

За штит не ме ре. При пре ма бру си ли це (за рав но или окру гло 
бру ше ње, по ста вља ње то ци ла, по ста вља ње сте зног при бо ра ). 
Упо зна ва ње са из бо ром то ци ла.

Бру ше ње рав них или ци лин дрич них по вр ши на (спо ља шњих 
или уну тра шњих).

ИС ПИ ТИ ВА ЊЕ МА ТЕ РИ ЈА ЛА (6)

Упо зна ва ње ма ши на за ки да ње. Упо зна ва ње са ис пи ти ва њем 
жи ла во сти и твр до ће.

Ис пи ти ва ње за те зне чвр сто ће ма те ри ја ла.

СА СТА ВЉА ЊЕ И РА СТА ВЉА ЊЕ МА ШИ НА И ЊИ ХО ВИХ 
СКЛО ПО ВА (12)

Са ста вља ње ма ши на (мон та жа) као тех но ло шки про цес за 
до би ја ње про из во да. Ра ста вља ње и са ста вља ње ма ши на и њи хо
вих скло по ва у про це су одр жа ва ња ма ши на. Ала ти и при бо ри за 
ра ста вља ње и са ста вља ње, на ме на и на чин упо тре бе. Де мон стра
ци ја ру ко ва ња кљу чем, од вр та чем, кле шти ма, свла ка чем. Ба зни део 
(под склоп). 

Ме ре за шти те. 
Ра ста вља ње, пра ње и чи шће ње.
Са ста вља ње, под ма зи ва ње, за шти та.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Про грам је са ста вљен та ко да кроз прак ти чан рад и упо зна ва
ње са руч ном и ма шин ском об ра дом и дру гим по ступ ци ма уче ни
ци, ши ре и све стра ни је упо зна ју ма шин ску стру ку.

Вре ме на по по гла вљи ма да та су ори јен та ци о но. Про грам се 
ре а ли зу је та ко да се ве ћи део вре ме на утро ши на прак тич ном из во
ђе њу опе ра ци ја и по сту па ка при че му на став ник то тре ба да по ве
зу је са те о риј ском на ста вом из струч них пред ме та.

На по чет ку школ ске го ди не уче ни ке тре ба про ве сти кроз ра
ди о ни це, ка би не те и ла бо ра то ри је. У то ку на ста ве тре ба по се ти ти 
не ко пред у зе ће, а по мо гућ но сти са јам тех ни ке, та ко да уче ни ке 
упо зна те са по ступ ци ма, ма ши на ма, ала ти ма и при бо ри ма ко је ни
су мо гли да ви де на на ста ви (об ра да на ну ме рич ки упра вља ним 
ма ши на ма, об ра да зуп ча ни ка и др.).

Ни је оба ве зно сва по гла вља ре а ли зо ва ти стро го по на ве де ном 
ре до сле ду већ ре а ли за ци ју са др жа ја про гра ма тре ба при ла го ди ти 
мо гућ но сти ма снаб де ва ња ма те ри ја лом и др. при че му тре ба во ди
ти ра чу на да се са др жај про гра ма ре а ли зу је са пред ви ђе ним бро јем 
ча со ва. 

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду 
са Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и 
охра бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за
да та ка пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу 
ар гу мен та ци ју.

Образовни профил: ТЕХ НИ ЧАР МА ШИН СКЕ ЕНЕР ГЕ ТИ КЕ 

ПО ДЕ ЛА ОДЕ ЉЕ ЊЕ НА ГРУ ПЕ

Оде ље ње се де ли на две гру пе (од 12 до 16 уче ни ка у гру пи) 
при ре а ли за ци ји ве жби из сле де ћих пред ме та:

Тех нич ко цр та ње
Прак тич на на ста ва у пр вом и дру гом раз ре ду.
Оде ље ње се де ли на три гру пе (од 8 до 12 уче ни ка у гру пи) 

при ре а ли за ци ји на ста ве пред ме та:
Прак тич на на ста ва у тре ћем и че твр том раз ре ду.



МЕХАНИКА
(ИСТА КАО КОД ОБРАЗОВНИХ ПРОФИЛА

У ТРОГОДИШЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ)

ПР ВИ РАЗРЕД  
(3 ча са не дељ но, 111 ча со ва го ди шње)

ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та хи дра у ли ка и пне у ма ти ка је сти ца ње 
не ких зна ња ра ди ту ма че ња по ја ва и за ко ни то сти у при ро ди и њи
хо ве при ме не у тех нич кој прак си, као и основ за раз у ме ва ње са др
жа ја дру гих пред ме та ма шин ске стру ке.

Задаци пред ме та хи дра у ли ка и пне у ма ти ка су:
– упо зна ва ње фи зич ких свој ста ва са вр ше них и ре ал них теч

но сти и га со ва, за ко на и по ја ва при њи хо вом ми ро ва њу и кре та њу;
– упо зна ва ње хи дра у лич ких и пне у мат ских ком по нен ти, њи

хо ве кон струк ци је, функ ци је и при ме не;
– из у ча ва ње хи дра у лич ких и пне у мат ских си сте ма за пре нос 

енер ги је, њи хо ве функ ци је и при ме не;
– упо зна ва ње сим бо ла хи дра у лич ких и пне у мат ских ком по

нен ти и њи хо вих при ме на у функ ци о нал ним ше ма ма;
– сти ца ње зна ња о кон стру и са њу, ис пи ти ва њу, уград њи и 

обра зо ва њу хи дра у лич ких и пне у мат ских си сте ма;
– раз ви ја ње спо соб но сти и са мо стал но сти при ра ду, као и ин

те ре со ва ња за да ље обра зо ва ње и са мо о бра зо ва ње ра ди уса вр ша
ва ња у стру ци.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

III РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

ХИДРАУЛИКА (28)

УВОД (1)

Исто риј ски раз вој. Хи дра у лич киси сте ми за пре нос енер ги је. 
Пред но сти и не до ста ци хи дра у лич ких си сте ма. по де ла и при ме на 
хи дра у ли ке.

ФИ ЗИЧ КА СВОЈ СТВА ТЕЧ НО СТИ (2)

Гу сти на. Сти шљи вост. Ви ско зност. Ути цај тем пе ра ту ре на 
фи зич ка свој ства флу и да.

ХИ ДРО СТА ТИ КА (10)

По јам при ти ска, вр сте при ти ска и екви при ти сне по вр ши. Хи
дро ста тич ки при ти сак. Па ска лов за кон. Спо је ни су до ви. Хи дра
у лич ка пре са. Је ди ни це за ме ре ње при ти ска. Уре ђа ји за ме ре ње 
при ти ска. Си ле при ти ска ко је де лу ју на рав не по вр ши. Про ра чун 
су до ва под при ти ском. Си ле при ти ска ко је де лу ју на кри ву по врш. 
Си ла при ти ска.

ХИ ДРО ДИ НА МИ КА (15)

Стру ја ње теч но сти, по де ла, при ме на. Струј ни ца, тра јек то ри ја, 
струј но влак но и струј на цев. Ре жим стру ја ња, ла ми нар ни и тур бу
лент ни. Про ток и сред ња бр зи на. Уре ђа ји за ме ре ње про то ка. Јед на
чи на кон ти ну и те та. Бер ну ли је ва јед на чи на. От по ри стру ја ња теч но
сти. Хи дра у лич ки про ра чун це во во да. Хи дра у лич ки удар, на ста нак, 
по сле ди ца и убла жа ва ње. Ка ви та ци ја. Ис ти ца ње теч но сти кроз отво
ре и на глав ке. За кон о про ме ни ко ли чи не кре та ња. Си ле ре ак ци је.

УЉНА ХИДРАУЛИКА (24)

КОМ ПО НЕН ТЕ ХИ ДРА У ЛИЧ КОГ СИ СТЕ МА (16)

Пум пе. За јед нич ке осо би не. Про ток, сна га и сте пен ко ри сно
сти. Обрт не пум пе (ра ди јал не, зуп ча сте, крил не и за вој не). Тран
сла тор не пум пе (клип не и мем бран ске).

Раз вод ни ци. По де ла. Сим бо ли. Ак ти ви ра ње. Хи дра у лич ка ка
рак те ри сти ка раз вод ни ка. Клип ни тран спорт ни и обрт ни раз вод ни
ци. Пло ча сти тран сла тор ни и обрт ни раз вод ни ци. Раз вод ни ци са 
се ди штем.

Не по врат ни вен ти ли. Двој ни не по врат ни вен тил.
Вен тил за при ти сак. Вен тил за огра ни че ње при ти ска. Пре

лив ни вен тил. Ре до след ни вен тил. Ре гу ла тор при ти ска. При ти сни 
елек трич ни пре ки дач пре со стат.

Вен ти ли за про ток. При гу шни вен тил. Ре гу ла тор про то ка. 
Раз де љи вач про то ка.

Хи дра у лич ки мо то ри. Обрт ни хи дра у лич ки мо то ри. Хи дра у
лич ки рад ни ци лин дри.

Фил те ри. На ме на. по де ла. Фил тер ски еле мен ти.
Ре зер во а ри. На ме на. Хла ђе ње и за гре ва ње рад не теч но сти.
Хи дра у лич ки аку му ла то ри. На ме на. По де ла. Хи дра у лич ки 

аку му ла то ри са га сом – клип ни и мем бран ски.
Це ве во ди, це во во ди и цев на ар ма ту ра.
Зап ти ва ње и зап тив ке. Зап ти ва ње по крет них и не по крет них 

спо је ва. Ма те ри јал за зап тив ке. Об ли ци и вр сте зап тив ки.

ХИ ДРА У ЛИЧ КИ СИ СТЕ МИ (8)

Из ве де ни хи дра у лич ки си сте ми. Функ ци о нал на ше ма.
Про ра чун и про јек то ва ње хи дра у лич ких си сте ма. Ис пи ти ва

ње хи дра у лич ких си сте ма
Одр жа ва ње хи дра у лич ких си сте ма. Пре вен тив ноплан ско 

одр жа ва ње. Нај че шћи ква ро ви и њи хо во от кла ња ње. Ди јаг но сти ка 
ква ра.

ПНЕУМАТИКА (22)

УВОД (1)

Пне у мат ски си сте ми за пре нос сиг на ла и енер ги је. Пред но сти 
и не до ста ци пне у мат ских си сте ма. По де ла и при ме на пне у ма ти ке.

ПНЕ У МО СТА ТИ КА (2)

Сти шљи вост. Ве ли чи не ста ња га са. Јед на чи на ста ња иде ал
ног и ре ал ног га са.

СТРУ ЈА ЊЕ ГА СА (1)

Про ток. Јед на чи на кон ти ну и те та. Бер ну ли је ва јед на чи на. От
по ри стру ја ња га са.

ВЛА ЖНОСТ ВА ЗДУ ХА (1)

Ап со лут на и ре ла тив на вла жност. За си ћен ва здух. Кон ден за
ци ја. За шти та си сте ма.

КОМ ПО НЕН ТЕ ПНЕ У МАТ СКОГ СИ СТЕ МА (12)

Ком пре со ри. Вр сте. За пре мин ски ком пре со ри. При ка зи ва ње про
це са у рV и Тs ди ја гра му. Ком пре сор ска ста ни ца. Су ше ње ва зду ха.

Ре зер во а ри под при ти ском.
При прем на гру па за ва здух. Пре чи стач, ре гу ла тор при ти ска, 

за у љи вач.
Раз вод ни ци. Клип ни. Пло ча сти. Раз вод ни ци са се ди штем.
Не по врат ни вен ти ли. На из ме нич но – не по врат ни вен тил.
Вен ти ли за при ти сак. Вен тил за огра ни ча ва ње при ти ска. Ре до

след ни вен тил. При гу ши вач шу ма. Ре гу ла тор при ти ска. Пре со стат.
Вен тил за при ти сак. При гу шни вен тил. Бр зо и спу сни вен тил.
Пне у мат ски мо то ри. Обрт ни мо то ри. Рад ни ци лин дри. Ве зив

ни еле мен ти. Це во во ди, це во во ди и при кључ ци.
Пне у ма ти ка ни ског при ти ска.

ПНЕ У МАТ СКИ СИ СТЕ МИ (3)

Из ве де ни пне у мат ски си сте ми. Функ ци о нал не ше ме. Про јек
то ва ње, уград ња и ис пи ти ва ње пне у мат ских си сте ма.

Одр жа ва ње пне у мат ских си сте ма. Пре вен тив ноплан ско одр
жа ва ње. Нај че шћи ква ро ви и њи хо во от кла ња ње. Ди јаг но сти ка.



ХИ ДРОП НЕ У МА ТИ КА (2)

Осно ви хи дроп не у ма ти ке. Пред но сти и не до ста ци. При ме на. 
Из ве де ни хи дроп не у мат ски си сте ми.

НА ЧИ НИ ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

Про грам пред ме та хи дра у ли ка и пне у ма ти ка омо гу ћа ва упо
зна ва ње хи дра у лич ких и пне у мат ских ком по не на та и уре ђа ја ко ји 
се нeпосредно при ме њу ју у ин ду стри ји.

Основ не пој мо ве фи зич ких свој ста ва теч но сти и га со ва уче
ни ци су сте кли у основ ној и сред њој шко ли у окви ру са др жа ја фи
зи ке. Са др жа ји пред ме та хи дра у ли ка и пне у ма ти ка ши ре об ра ђу ју 
фи зич ка свој ства и за ко ни то сти по на ша ња теч но сти и га со ва, као 
основ за про у ча ва ње ин ду стриј ске хи дра у ли ке и пне у ма ти ке.

Ве ћи број ча со ва је дат про у ча ва њу хи дра у лич ких и пне у мат
ских ком по нен ти ко је ће уче ни ци не по сред но сре та ти у про фе си о
нал ном ра ду, јер ве ћи на ма ши на, уре ђа ја и во зи ла са др жи ове ком
по нен те.

Хи дра у лич ке и пне у мат ске си сте ме тре ба из у ча ва ти на јед но
став ни јим при ме ри ма.

Зна ча јан услов за успе шно оства ри ва ње про гра ма пне у ма ти ке 
је по сто ја ње и при ме на од го ва ра ју ћих на став них сред ста ва, по мо
гућ но сти у ка би не ту или спе ци ја ли зо ва ној учи о ни ци. При об ра ди 
хи дра у лич ких и пне у мат ских ком по не на та и си сте ма на став ник је 
у оба ве зи да у ра ду са уче ни ци ма по ред уџбeника ко ри сти и ди ја
по зи ти ве.

При из у ча ва њу хи дра у лич ких и пне у мат ских ком по нен ти по
себ ну па жњу тре ба по све ти ти њи хо вој кон струк ци ји, свој стви ма, 
функ ци ји и при ме ни, а код си сте ма, њи хо вом са ста ву, функ ци ји, 
ис пи ти ва њу, уград њи и одр жа ва њу.

ТЕРМОДИНАМИКА И ТЕРМОТЕХНИКА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве тер мо ди на ми ка и тер мо тех ни ка је сти ца ње зна
ња из при род нома те ма тич ке ди сци пли не. Тер мо ди на ми ка тре ба 
да омо гу ћи раз ма тра ње уну тра шње енер ги је, а за тим и ен тро пи
је, чи ме се де фи ни шу усло ви и ре ал не мо гућ но сти за оства ри ва ње 
тер мо ди на мич ких про це са.

Задаци пред ме та тер мо ди на ми ка су:
– упо зна ва ње зна ча ја тер мо ди на ми ке и ње ног ме ста у си сте

му на уч них зна ња;
– упо зна ва ње мо гу ћих вр ста тер мо ди на мич ких си сте ма и си

стем ских при ла за у из у ча ва њу ове про бле ма ти ке;
– упо зна ва ње ми кро скоп ских ве ли чи на ко је де фи ни шу ста ње 

си сте ма (рад ног те ла) и вр ста спољ них ути ца ја ко ји мо гу да ме ња
ју ста ње си сте ма;

– упо зна ва ње иде а ли зо ва них про це са при ко ји ма је мо гу ћа 
нај е фи ка сни ја тран сфор ма ци ја раз ли чи тих об ли ка енер ги је и раз
ло га због ко јих до ла зи до од сту па ња ре ал них про це са од иде а ли
зо ва них;

– упо зна ва ње на чи на од ре ђи ва ња по је ди них ка рак те ри сти ка 
рад них те ла, ко ри шће ња ма те ма тич ких за ви сно сти, та бе ла и ди ја
гра ма;

– упо зна ва ње пој ма сте пе на ко ри сно сти и на чи на ње го вог по
ве ћа ња;

– упо зна ва ње основ них на чи на про сти ра ња то пло те и прин
ци па про ра чу на из ме њи ва ча то пло те;

– упо зна ва ње прин ци па и на чи на ор га ни за ци је про це са у ре
ал ним по стро је њи ма ма ле и ве ли ке енер ге ти ке, као и аспек та ра
ци о нал не по тро шње енер ги је.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

УВОД (4)

Основ ни пој мо ви. Основ не ве ли чи не ста ња. Јед на чи на ста ња.

ИДЕ АЛ НИ ГАС (4)

Јед на чи на ста ња. Ме ша ви на иде ал них га со ва.

ПР ВИ ЗА КОН ТЕР МО ДИ НА МИ КЕ (4)

Фор му ла ци ја. Ен тал пи ја.

ТЕР МО ДИ НА МИЧ КИ ПРО ЦЕ СИ И СТА ЊА (4)

По врат ни и не по врат ни про це си. Изо хор ска, изо бар ска, изо
терм ска и ади ја бат ска про ме на ста ња. По ли троп ска про ме на ста ња.

ДРУ ГИ ЗА КОН ТЕР МО ДИ НА МИ КЕ (7)

Зна чај и фор му ла ци ја. Сте пен ко ри сног деј ства. Кар но ов кру жни 
про цес. Ен тро пи ја. Тс ди ја грам. Отов и Ди зе лов кру жни про цес.

ВО ДЕ НА ПА РА (9)

Во де на па ра као рад но те ло. Про цес на ста ја ња во де не па ре. 
Ве ли чи не ста ња и ди ја грам ста ња во де не па ре.

МЕ ША ВИ НА ПА РЕ И ИДЕ АЛ НОГ ГА СА (5)

Вла жан ва здух. Про ме на ста ња вла жног ва зду ха.

ПРО СТИ РА ЊЕ ТО ПЛО ТЕ (7)

Основ ни пој мо ви и на чи ни пре но ше ња то пло те: про во ђе ње, 
пре лаз и про лаз то пло те. Зра че ње то пло те. Из ме њи ва чи то пло те. 
Ле во крет ни кру жни про це си.

СА ГО РЕ ВА ЊЕ (4)

Основ ни пој мо ви. Основ не вр сте и ка рак те ри сти ке го ри ва. 
Про дук ти са го ре ва ња и еко ло ги ја. То плот ни би ланс.

ОСНО ВИ ТЕХ НИ КЕ ГРЕ ЈА ЊА, ХЛА ЂЕ ЊА  
И ГА СИ ФИ КА ЦИ ЈЕ (14)

Оп шти пој мо ви. То плот ни гу би ци. Вр сте гре ја ња. Еле мент 
по стро је ња за гре ја ње, хла ђе ње и га си фи ка ци ју.

ТО ПЛОТ НЕ ТУР БО МА ШИ НЕ (6)

Прин цип ра да. По де ла. Ше ма тур бо по стро је ња. Тран сфор
ма ци ја енер ги је у рад ном ко лу тур би не. Сте пен ис ко ри шће ња.

МО ТО РИ СУС (4)

Зна чај и по де ла. Сте пен ком пре си је. Сте пен ис ко ри шће ња. 
Ото и ди зел мо то ри.

МЛА ЗНИ МО ТО РИ (2)

Опис ра да и под руч је при ме не.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Са др жај на став ног пред ме та за сни ва се на основ ним за ко ни
ма фи зи ке, ко ји су уче ни ци упо зна ли, нео п ход но је да на став ник 
из вр ши по ве зи ва ње ових ди сци пли на, уз утвр ђи ва ње и осве жа ва
ње ра ни је сте че них зна ња.

Уво ђе ње ни за но вих пој мо ва (ен тал пи ја, ен тро пи ја, ек сер ги
ја) зах те ва од на став ни ка бри жљи во при пре мље но ауто ри та тив но 
обра зла га ње, по себ но у ве зи са су же ном ма те ма тич ком оспо со
бље но шћу уче ни ка, због то га по себ на па жња тре ба да бу де по кло
ње на фи зи кал ном осми шља ва њу на мет ну тих пој мо ва и на ла же њу 
по год них при ме ра за њи хо ву илу стра ци ју. По себ но је зна чај но да 
се уче ни ци ма ука же на раз ли чи те кон цеп ци је, као и на по тре бу за 
раз гра ни ча ва њи ма на при ме ри ма: ве ли чи не ста ња ве ли чи не про
це са (спољ ни ути цај); иде а лан гас – ре а лан гас; за тво ре ни си стем 
– отво ре ни си стем: за пре мин ски рад – тех нич ки рад, итд.

Нео п ход но је пре вла да ва ње пси хо ло шке инер ци је код на став
ни ка ка да су у пи та њу од ре ђе не ме то до ло шке про ме не у про гра му, 
ко је исто вре ме но зна че оса вре ме њи ва ње и олак ша ва ње усва ја ња 



ма те ри је. Тер мо ди на ми ка, као и оста ле на уч не ди сци пли не под ле же 
уса вр ша ва њи ма, због че га на ста ва и на раз ма тра ном ни воу тре ба да 
пра ти ове про ме не. У ово ме тре ба зна чај ну уло гу да од и гра ко ри
шће ње уџ бе ни ка, чи ји ква ли те ти тре ба да омо гу ће на став ни ку да се 
де ли мич но осло ни и на са мо стал но са вла ђи ва ње гра ди ва уче ни ка.

Иако су у окви ру тер мо ди на ми ке по треб ни углав ном ин те
лек ту ал ни на по ри да се схва ти упра во оно што ни је мо гу ће да се 
на цр та, у усва ја њу ма те ри је мо гу до пун ски да по мог ну ди ја гра ми 
и ше мат ски при ка зи, сли ке и фо то гра фи је, по себ но ка да су у пи та
њу тер мо тех нич ка по стро је ња у ко ји ма се од ви ја ју ка рак те ри стич
ни тер мо ди на мич ки про це си. Због то га ова ква по моћ на на став на 
сред ства тре ба да бу ду ко ри шће на у сва кој мо гу ћој при ли ци.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

ОСНОВЕ ЕНЕРГЕТИКЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та осно ве енер ге ти ке је сти ца ње зна ња о 
енер ги ји, ње ној не у ни шти во сти, на чи ни ма ње ној тран сфор ма ци ји 
и при ме не у ма шин ству.

Задаци на ста ве пред ме та осно ве енер ге ти ке су:
– сти ца ње зна ња о го ри ви ма као основ ним из во ри ма енер ги је 

о њи хо вом са ста ву и на чи ну тран спор та;
– упо зна ва ње ка рак те ри сти ке по стро је ња за тран сфор ма ци ју 

енер ги је и прин ци па ње не при ме не;
– упо зна ва ње ин стру ме на та за ме ре ње од ре ђе них ве ли чи на у 

енер гет ским про це си ма;
– сти ца ње зна ња о штед њи и ра ци о нал ној по тро шњи енер ги је;
– сти ца ње зна ња о на чи ни ма пре но ше ња енер ги је до по тро

ша ча за по тре бе на се ља и ин ду стри је.

ДРУ ГИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 74, ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (2)

Основ ни пој мо ви о енер ги ји, зна чај енер ги је за ег зи стен ци ју 
и раз вој дру штва. Ре зер ве енер ги је и по тро шња.

2. ИЗ ВО РИ ЕНЕР ГИ ЈЕ (22)

Об но вљи ви и нео б но вљи ви из во ри енер ги је (1)

Го ри ва као из вор енер ги је (4)

По јам го ри ва, вр сте го ри ва и ка рак те ри сти ке, еле мен тар ни 
са став го ри ва. То плот на моћ го ри ва – из ра чу на ва ње то плот не мо
ћи. Ка рак те ри сти ке до ма ћих го ри ва. Тран спор то ва ње и ускла ди
ште ње чвр стих теч них и га со ви тих го ри ва.

Чвр ста го ри ва (3)

Вр сте чвр стих го ри ва, ка рак те ри сти ке по је ди них вр ста. По
ступ ци опле ме њи ва ња и по ступ ци пре ра де чвр стих го ри ва. Под
руч је при ме не.

Теч на го ри ва (4)

Бр сте теч них го ри ва. При род на теч на го ри ва, син те тич ка 
теч на го ри ва. Наф та, де сти ла ци ја наф те, пре ра ђе на теч на го ри ва, 
мо тор ни бен зин и дру га го ри ва. Ок тан ски и це тан ски број го ри ва. 
Под руч ја при ме не теч них го ри ва.

Га со ви та го ри ва (4)

Вр сте га со ви тих го ри ва. При род на и пре ра ђе на га со ви та го
ри ва. Пре ра ђе на га со ви та го ри ва из теч них и чвр стих го ри ва. Свој
ства и под руч ја при ме на. Ге не ра тор ски гас.

Ну кле ар на го ри ва (2)

Вр ста, свој ства и ка рак те ри сти ке ну кле ар них го ри ва. Под руч
ја при ме не ну кле ар них го ри ва.

Дру ги из во ри енер ги је (4)

Енер ги ја во де – зна чај, мо гућ ност ко ри шће ња енер ги је во де. 
Хи дро е нер гет ски по тен ци ја ли у зе мљи

Енер ги ја сун ца – зна чај и мо гућ но сти ко ри шће ња.
Енер ги ја ве тра – зна чај и мо гућ но сти ко ри шће ња.
Удео у оп штој про из вод њи (по тро шњи енер ги је).

3. ТРАН СФОР МА ЦИ ЈА ЕНЕР ГИ ЈЕ И ПО СТРО ЈЕ ЊА  
ЗА ТРАН СФОР МА ЦИ ЈУ (40)

Тран сфор ма ци ја енер ги је (3)

Прин ци пи Тран сфор ма ци је енер ги је, циљ, зна чај тран сфор
ма ци је и ви до ви ко ри шће ња тран сфор ми са не енер ги је.

Про ме на ста ња во де и во де не па ре при за гре ва њу.

По стро је ња за тран сфор ма ци ју енер ги је (30)

Основ не вр сте, кон струк ци ја, ка рак те ри сти ке, прин ци пи 
функ ци о ни са ња – тер мо е лек тра не, то пла не, хи дро е лек тра не.

Ко тлов ска по стро је ња за: чвр ста, теч на и га со ви та го ри ва.
Тур бин ска по стро је ња за: па ру, во ду и гас.
Мо то ри са уну тра шњим са го ре ва њем.
Пум пе.
(Кон струк ци о не ка рак те ри сти ке, прин цип ра да, на ме на).

Оста ла по стро је ња и уре ђа ји за тран сфор ма ци ју енер ги је (7)

Ну кле ар не елек тра не, основ на схе ма елек тра не, прин цип 
функ ци о ни са ња ну кле ар ног ре ак то ра.

Сун че ви ко лек то ри, кон цен тра то ри и ба те ри је. Ко лек тор ске 
ће ли је – прин цип функ ци о ни са ња. Ве тре ња че.

4. ПРЕ НО ШЕ ЊЕ ЕНЕР ГИ ЈЕ ДО ПО ТРО ША ЧА (8)

Пре но ше ње енер ги је за по тре бе на се ља и ин ду стри је. На чин 
пре но ше ња и еле мен ти ко ји слу же за пре нос енер ги је од из во ра до 
ко ри сни ка, мер ни ин стру мен ти.

Пре но ше ње то плот не енер ги је – то пли фи ка ци ја (то пли фи ка ци
о ни си сте ми, ка на ли, це во во да, то плот не под ста ни це, кућ ни раз вод).

5. УШТЕ ДЕ ЕНЕР ГИ ЈЕ И ЊЕ НО РА ЦИ О НАЛ НО  
КО РИ ШЋЕ ЊЕ (2)

На чин уште де енер ги је и по ступ ци сма ње ња по тро шње.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Са др жа ји про гра ма кон ци пи ра ни су та ко да пред ста вља ју 
увод у област енер ге ти ке и осно ву за про у ча ва ње дру гих струч них 
пред ме та.

У на ста ви се по ла зи од са др жа ја о го ри ви ма, као из во ри ма 
енер ги је, при че му чвр стим, теч ним и га со ви тим го ри ви ма тре ба, у 
ин тер пре та ци ји гра ђе и зна ча ју, да ти под јед нак трет ман. Ну кле ар
на го ри ва об ра ди ти ин фор ма тив но. У на ста ви, о овим са др жа ји ма, 



тре ба се осло ни ти на пој мо ве ко је су уче ни ци сте кли у I раз ре ду 
про у ча ва ју ћи, у окви ру на став ног пред ме та ма шин ски ма те ри ја ли, 
по гла вља по гон ских ма те ри ја ла (вр сте, са став и (ка рак те ри сти ке 
го ри ва).

У окви ру те мат ске. це ли не дру ги из во ри енер ги је ве ћи зна чај 
тре ба да ти енер ги ји во де и ње ном ко ри шће њу у хи дро е нер гет ским 
по тен ци ја ли ма.

Са др жа ји о тран сфор ма ци ји енер ги је пред ста вља ју ма те ри ју 
ко ја је осно ва за да ље обра зо ва ње у окви ру овог обра зов ног про
фи ла, па јој у овом сми слу и тре ба да ти од го ва ра ју ћи зна чај. При 
то ме тре ба има ти у ви ду да се ка сни је, у окви ру пред ме та тер мо е
нер гет ска по стро је ња, хи дро е нер гет ска по стро је ња и др., де таљ но 
про у ча ва ју од го ва ра ју ћа по стро је ња и уре ђа ји за тран сфор ма ци ју 
енер ги је (ко тло ви, тур би не и др.).

При из ла га њу те мат ске це ли не о пре но ше њу енер ги је до по
тро ша ча, по себ но тре ба ис та ћи на чи не и си сте ме пре но ше ња то
плот не енер ги је. Ка ко се па ра лел но, у окви ру пред ме та осно ве 
елек тро тех ни ке, про у ча ва ју и са др жа ји о про из вод њи и пре но ше
њу елек трич не енер ги је, по греб но је по ве за ти и уса гла си ти ове две 
те мат ске це ли не.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен
та ци ју.

ЕНЕРГЕТСКИ ПРОЦЕСИ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та енер гет ски про це си је оспо со бља ва ње 
уче ни ка да са гле да ју ме ђу за ви сност про це са про из вод ње и по тро
шње енер ги је и енер гет ску ефи ка сност си сте ма.

Задаци на ста ве пред ме та енер гет ски про це си су:
– сти ца ње зна ња о енер гет ским про це си ма у по стро је њи ма 

за до би ја ње елек трич не енер ги је и у по стро је њи ма за до би ја ње то
плот не енер ги је;

– сти ца ње зна ња о тран спор ту и ди стри бу ци ји чвр стих, теч
них и га со ви тих го ри ва;

– сти ца ње зна ња о енер гет ским про це си ма код фи нал них по
тро ша ча (ин ду стри ја, са о бра ћај, по љо при вре да и др.);

– упо зна ва ње са из ра дом енер гет ских би лан са и ње го вим по
ка за те љи ма;

– упо зна ва ње са ути ца јем енер ги је на тро шко ве про из вод ње 
до ба ра и пру жа ње услу га.

IV РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 64 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. ОСНОВ НЕ ЕНЕР ГЕТ СКЕ ВЕ ЛИ ЧИ НЕ (3)

При мар на и се кун дар на енер ги ја. Фи нал на, ко ри сна и спе
ци фич на по тро шња енер ги је. Сте пен ва ља но сти екс пло а та ци је. 
Енер гет ска ефи ка сност.

2. ЕНЕР ГЕТ СКИ ПРО ЦЕ СИ У ПО СТРО ЈЕ ЊИ МА  
ЗА ДО БИ ЈА ЊЕ СЕ КУН ДАР НИХ ГО РИ ВА  
(ФО СИЛ НОГ И НУ КЛЕ АР НОГ) (4)

По стро је ња за пре ра ду угља. По стро је ња за пре ра ду наф те. 
По стро је ња за пре ра ду при род ног га са, По стро је ња за обо га ћи ва
ње ну кле ар ног го ри ва.

3. ПРО ЦЕС СА ГО РЕ ВА ЊА У ТЕР МО ПО СТРО ЈЕ ЊИ МА (2)

Не пот пу ност са го ре ва ња, фак то ри ко ји ути чу на са го ре ва ње, ме
то де кон тро ле са го ре ва ња, на чи ни по бољ ша ња про це са са го ре ва ња.

4. ЕНЕР ГЕТ СКИ ПРО ЦЕ СИ У ПО СТРО ЈЕ ЊИ МА  
ЗА ДО БИ ЈА ЊЕ ЕЛЕК ТРИЧ НЕ ЕНЕР ГИ ЈЕ (16)

Хи дро е нер гет ска по стро је ња. Хи дро е лек трич не, ре вер зи бил
не хи дро е лек тра не. Енер гет ски би ланс и тех нич коенер гет ска ефи
ка сност хи дро е нер гет ског по стро је ња.

Тер мо е нер гет ска по стро је ња. Тер мо е лек тра не са пар ним 
бло ком, тер мо е лек тра не са га сним бло ком, (ну кле ар не елек тра не, 
по стро је ња за ком би но ва ну про из вод њу елек трич не и то плот не 
енер ги је. Енер гет ски би ланс и ефи ка сност ра да тер мо е нер гет ског 
по стро је ња.

Но ве и бу ду ће тех но ло ги је за про из вод њу елек трич не енер ги је.
Зна чај и уло га по је ди них по стро је ња у елек троенер гет ском си

сте му (са ста но ви шта тро шко ва про из вод ње елек трич не енер ги је).

5. ЕНЕР ГЕТ СКИ ПРО ЦЕ СИ У ПО СТРО ЈЕ ЊИ МА  
ЗА ДО БИ ЈА ЊЕ ТО ПЛОТ НЕ ЕНЕР ГИ ЈЕ (6)

То пла не, то пла не – тер мо е лек тра не. По стро је ња за ко ри шће
ње ге о тер мал не енер ги је. По стро је ња за ко ри шће ње сун ча не енер
ги је. По стро је ња са то плот ним пум па ма и сун че вим ко лек то ри ма. 
Ну кле ар не то пла не. Енер гет ски би ланс и ефи ка сност по стро је ња 
за до би ја ње то плот не енер ги је.

6. ЕНЕР ГЕТ СКИ ПРО ЦЕ СИ У СИ СТЕ МИ МА ЗА ТРАН СПОРТ 
И ДИ СТРИ БУ ЦИ ЈУ ЕНЕР ГИ ЈЕ (5)

Тран спорт и ди стри бу ци ја теч них го ри ва. Тран спорт и ди
стри бу ци ја чвр стих го ри ва. Тран спорт и ди стри бу ци ја га со ви тих 
го ри ва. Тран спорт и ди стри бу ци ја елек трич не енер ги је. Тран спорт 
и ди стри бу ци ја то плот не енер ги је (енер гет ским флу и ди ма).

7. ЕНЕР ГЕТ СКИ ПРО ЦЕ СИ КОД ФИ НАЛ НИХ ПО ТРО ША ЧА 
ЕНЕР ГИ ЈЕ (6)

Ин ду стри ја. По тро ша чи енер ги је у ин ду стри ји (опис глав них 
по тро ша ча и про це са) на ме сти ма ко ри сне по тро шње. Сте пен ко
ри сно сти од но сно спе ци фич на по тро шња енер ги је.

Са о бра ћај. По тро ша чи. По тро ша чи енер ги је у са о бра ћа ју (опис 
глав них по тро ша ча и про це са), тех но ло ги ја на ме сти ма ко ри сне по
тро шње. Сте пен ко ри сно сти, спе ци фич на по тро шња енер ги је.

По љо при вре да. По тро ша чи енер ги је у по љо при вре ди (опис 
глав них по тро ша ча и про це са – тех но ло ги ја на ме сти ма ко ри сне 
по тро шње). Спе ци фич на по тро шња енер ги је. Сте пен ко ри сно сти 
уре ђа ја – ма ши на.

Лич на и дру штве на по тро шња енер ги је. Опис глав них по тро
ша ча – тех но ло ги ја на ме сти ма ко ри сне по тро шње. Сте пе ни ко ри
сно сти. Спе ци фич на по тро шња енер ги је.

8. ЕНЕР ГЕТ СКИ БИ ЛАНС ВЕ ЛИ КИХ СИ СТЕ МА (10)

Свр ха и ме то до ло ги ја енер гет ских би лан са. Енер гет ски по
ка за те љи: сте пе ни ко ри сно сти кон вер зи је и тран сфор ма ци је енер
ги је. Енер гет ска ефи ка сност уре ђа ја на ме сту ко ри сне по тро шње, 
енер гет ска ефи ка сност си сте ма про из вод ње, Кон вер зи је, тран
спорт не ди стри бу ци је и по тро шње енер ги је. Енер гет ски би лан си 
елек троенер гет ског си сте ма. Енер гет ски би ланс си сте ма енер ге
ти ке У ин ду стри ји, са о бра ћа ју, по љо при вре ди, лич не по тро шње и 
дру штве не по тро шње енер ги је.

За кључ ци ко ји се мо гу из ве сти на осно ву енер гет ског би лан са.



9. ВЕ ЗА ЕНЕР ГЕТ СКОГ СИ СТЕ МА И ЦИ КЛУ СА  
МА ТЕ РИ ЈАЛ НЕ ПРО ИЗ ВОД ЊЕ (3)

Енер гет ски ин тен зи тет у ци клу су ма те ри јал не про из вод ње. 
При вред ни раз вој и енер ге ти ка. Ути цај енер ги је на тро шко ве про
из вод ње до ба ра и вр ше ње услу га.

Мо гућ ност штед ње енер ги је.
Ме то де ра ци о на ли за ци је упо тре бе енер ги је.

10. ЗА ШТИ ТА ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ (1)

Ме ре за сма ње ње за га ђи ва ња око ли не при пре тва ра њу при
мар них из во ра енер ги је у дру ге ви до ве енер ги је.

11. СА МО СТАЛ НЕ ВЕ ЖБЕ (8)

1. Из ра да то плот не ше ме по стро је ња за до би ја ње елек трич не 
енер ги је.

2. Из ра да то плот не ше ме по стро је ња за до би ја ње то плот не 
енер ги је.

3. Из ра да енер гет ске ше ме про це са на ме сту ко ри сне по тро
шње енер ги је.

4. Из ра да енер гет ског би лан са си сте ма за про из вод њу и по
тро шњу енер ги је.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Про грам пред ме та енер гет ски про це си је та ко кон ци пи ран да 
уче ни ци ма пру жи зна ња о про це си ма кон вер зи је и тран сфор ма
ци је енер ги је у енер гет ским по стро је њи ма и на ме сту по тро шње 
енер ги је.

При то ме пр ви део са др жа ја пру жа осно ву функ ци о ни са ња 
енер гет ских си сте ма и омо гу ћа ва схва та ње и раз у ме ва ње су шти
не про це са ко ји се зби ва, што је бит на прет по став ка за оп ти мал ну 
екс пло а та ци ју си сте ма, пр вен стве но са аспек та еко но мич но сти.

Дру ги део са др жа ја по ве зу је ово са про це си ма у по стро је
њи ма за до би ја ње и пре ра ду го ри ва, за тран спорт и ди стри бу ци
ју енер ги је до фи нал них по тро ша ча, чи јом ре а ли за ци јом уче ни ци 
сти чу за о кру же на зна ња из ове обла сти.

Тре ћи део је По све ћен са мо стал ним ве жба ма уче ни ка ко ји из
ра дом за да та ка При ме њу ју зна ња у ре ша ва њу кон крет них про бле
ма енер гет ских про це са и енер гет ског би лан са. 

С об зи ром да се про грам овог пред ме та ре а ли зу је у за вр шној 
го ди ни уче ни ци су сте кли прет ход на зна ња, на ко ја се на став ник 
мо же осло ни ти из: фи зи ке, хи дра у ли ке и пне у ма ти ке, осно ва енер
ге ти ке, осно ва тех ни ке ме ре ња и ауто ма ти за ци је, тер мо ди на ми ке, 
енер гет ских по стро је ња (III раз ред) и прак тич не на ста ве. Са про
гра ми ма струч них пред ме та, ко ји се па ра лел но оства ру ју (ауто ма
ти за ци ја по стро је ња, енер гет ска по стро је ња и прак тич на на ста ва) 
по треб но је ус по ста ви ти ко ре ла ци ју.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

ОСНОВЕ ТEХНИКЕ МЕРЕЊА И АУТОМАТИЗАЦИЈЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве (пред ме та осно ве тех ни ке ме ре ња и ауто ма
ти за ци је је сти ца ње зна ња о ме то да ма и тех ни ка ма ме ре ња и 

ауто мат ског упра вља ња у енер ге ти ци и схва та ње ва жно сти њи хо
вог не по сред ног ути ца ја на ква ли тет упра вља ња енер гет ским по
стро је њи ма и уре ђа ји ма.

Задаци на ста ве пред ме та осно ве тех ни ке ме ре ња и ауто ма ти
за ци је су:

– сти ца ње зна ња о ме ре њи ма, мер ним ве ли чи на ма, усло ви ма, 
ин стру мен ти ма и по треб ној тач но сти ме ре ња у енер ге ти ци;

– упо зна ва ње зна ча ја ре зул та та ме ре ња у енер гет ским си сте
ми ма;

– упо зна ва ње ме ста при ме не ме ре ња;
– раз ви ја ње ин те ре со ва ња за ауто мат ско упра вља ње и при ме

ну са вре ме них сред ста ва ауто ма ти за ци је;
– упо зна ва ње ком по не на та ауто мат ских си сте ма.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (1)

Зна чај ме ре ња у енер ге ти ци. Ве ли чи не ме ре ња.

2. МЕ РЕ НА ВЕ ЛИ ЧИ НА И МЕ РЕ ЊЕ (5)

Вред ност ме ре не ве ли чи не, мер не је ди ни це. Си сте ми мер них 
је ди ни ца.

Основ не мер не је ди ни це и из ве де не мер не је ди ни це по Ин
тер на ци о нал ном си сте му мер них је ди ни ца. Де фи ни ци је основ них 
мер них је ди ни ца по Ин тер на ци о нал ном си сте му мер них је ди ни ца. 
Си стем мер них је ди ни ца у упо тре би код нас.

Уоп ште но о ме ре њу (де фи ни ци ја). Ме то де ме ре ња.

3. МЕР НИ УРЕ ЂА ЈИ И ИН СТРУ МЕН ТИ (13)

По де ла мер них уре ђа ја пре ма на чи ну ме ре ња. По ка зни мер ни 
ин стру мен ти, ком пен за ци о ни мер ни ин стру мен ти, ре ги стру ју ћи 
мер ни ин стру мен ти, бро ја чи.

Мер ни ин стру мен ти за не е лек трич на ме ре ња не е лек трич них 
ве ли чи на и мер ни ин стру мен ти за елек трич на ме ре ња елек трич
них ве ли чи на.

Ска ле мер них ин стру ме на та (ли не ар на и не ли не ар на) за очи
та ва ње ну ме рич ких вред но сти мер не ве ли чи не.

4. БА ЖДА РЕ ЊЕ МЕР НИХ ИН СТРУ МЕ НА ТА (2) 

Од ре ђи ва ње кри ве ба жда ре ња. Ба жда ре ње мер них ин стру ме
на та пре ма стан дар ди ма.

5. МЕ РЕ ЊЕ ВЕ ЛИ ЧИ НА (22)

Ме ре ње тем пе ра ту ре (Оп ште о тем пе ра ту ри. Од ре ђи ва ње ме
ста ме ре ња. Струј на и ста тич ка тем пе ра ту ра, за у став на и то тал на. 
Ме ре ње тем пе ра ту ре до 200°С и од 200° до 600°С и пре ко 600°С).

Ин стру мен ти ме ре ња: проб не сон де, ста кле ни тер мо ме три, 
ма но тер мо ме три, елек трич ни от пор ни тер мо ме три, тер ми стор ски 
тер мо ме три, тер мо е ле мен ти, пи ро ме три.

Ме ре ње при ти ска и раз ли ке при ти са ка (Оп ште о при ти ску. 
Од ре ђи ва ње ме ста ме ре ња. Ме ре ње струј ног и за у став ног при ти
ска). Ин стру мен ти ме ре ња: хи дра у лич ки ма но ме три), U цев, Бур
до но ва цев, мер ни ин стру мен ти са мем бра ном, опру гом и са на
бо ра ном це ви. Уград ња и при кљу че ње ма но ме тра. Ба жда ре ње 
ма но ме тра.

Ме ре ње ни воа теч но сти (Оп ште о ни воу теч но сти. Ме ре ње 
ни воа теч но сти у отво ре ним и за тво ре ним су до ви ма). Мо гућ ност 
ме ре ња ни воа теч но сти усло вље но про це сом. На чин ме ре ња и ин
стру мен ти ме ре ња.

Ме ре ње хе миј ских ве ли чи на (Оп ште о ме ре њу и хе миј ским 
ве ли чи на ма). Мо гућ ност ме ре ња хе миј ских ве ли чи на (усло вље но 
про це сом).

Ме ре ње сна ге енер гет ских и рад них ма ши на.
Ме ре ње бро ја обртаjа, ин стру мен ти ме ре ња.
Ме ре ње мо мен та, ин стру мен ти ме ре ња.



Мерeње сна ге елек трич них ма ши на, ин стру мен ти ме ре ња.
Ме ре ње си ле и ис те за ње ма те ри ја ла.
Ме ре ње осци ла ци ја и ви бра ци ја ма шин ских де ло ва (ло па ти

ца и сл.).
Ме ре ње вла жност га со ва и ва зду ха. Ин стру мен ти ме ре ња 

(пси хо ме тар, хи дро ме тар и др.).
Ме ре ња про то ка, ин стру мен ти ме ре ња (мер на блен да, ин дук

тив ни ме рач, тур бин ски и сл.). 
Ме ре ње бр зи не и прав ца стру ја ња. Оп ште о бр зи ни. Мо гућ

ност ме ре ња. Ин стру мен ти ме ре ња: сон де обрт не ло па ти це, ане мо
ме три са крил ци ма и др.

Ме ре ња то пло те. Оп ште о то пло ти. Мо гућ ност ме ре ња то
пло те као ве ли чи не про це са.

Ин стру мен ти ме ре ња; ка ло ри ме тар и др.).

6. ОСНО ВЕ АУТО МА ТИ ЗА ЦИ ЈЕ (2)

По јам ауто ма ти за ци је и исто ри јат. Ути цај ауто ма ти за ци је на 
про из вод њу.

7. АУТО МАТ СКО УПРА ВЉА ЊЕ (16)

По јам ауто ма ти за ци је про це са и уло га ауто ма ти за ци је на 
упра вља ње про це сом.

Основ не ве ли чи не про це са (ула зне, из ла зне и по ре ме ћај не). 
Де фи ни са ње си сте ма и објек та. Струк тур ни ди ја грам си сте ма – 
при ме ри. 

Упра вља ње и си стем упра вља ња.
Вр сте упра вља ња (руч но, ауто мат ско и по лу а у то мат ско) – 

при ме ри. Отво ре ни, за тво ре ни и ком би но ва ни си стем ауто мат ског 
упра вља ња. Ка рак те ри стич ни при ме ри из обла сти енер ге ти ке. 

Ком пен за ци је по ре ме ћа ја у си сте ми ма ауто мат ског упра вља
ња – при ме ри. 

По врат на спре га у ауто мат ским си сте ми ма.
Ре гу ли са ње и си сте ми ре гу ли са ња. Функ ци ја, струк ту ра и 

ком по нен те ре гу ла то ра. При ме ри ре гу ли са ња.

8. КОМ ПО НЕН ТЕ АУТО МАТ СКИХ СИ СТЕ МА (13)

Ком по нен те си сте ма ауто мат ског упра вља ња у енер гет ским 
по стро је њи ма: мер ни еле мен ти за при ти сак, тем пе ра ту ру, ви си ну 
сту ба теч но сти, про ток, бр зи ну и др., да ва чи же ље не вред но сти, 
(упо ре ђи ва чи, пре тва ра чи, из вр шни ор га ни).

По јам и уло га ра чу на ра у про це сном упра вља њу. При ме ри 
из ве де них си сте ма.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Са др жа ји овог пред ме та има ју ве ли ки зна чај у ре а ли за ци ји 
прак тич не на ста ве кон крет но у упра вља њу, ре гу ли са њу и кон тро
ли про це са, енер гет ског си сте ма. Про грам об у хва та тех ни ку ме ре
ња у окви ру ко је тре ба упо зна ти основ не ка рак те ри сти ке мер них 
ин стру ме на та без ко јих се не мо же оства ри ти ква ли те тан рад енер
гет ских си сте ма.

У са др жа ји ма о ауто ма ти за ци ји уче ни ци тре ба да стек ну 
основ на зна ња о ре гу ла циј ским кру го ви ма, си сте ми ма упра вља
ња и да упо зна ју основ не ком по нен те ауто мат ских си сте ма. Та ко ђе 
тре ба да ти до во љан зна чај тер ми но ло ги ји ко ја се ко ри сти у ауто
ма ти за ци ји, чи ме се, по ред оста лог омо гу ћа ва лак ше ко ри шће ње 
ли те ра ту ре из ове обла сти тех ни ке.

Тре ба по себ но ис та ћи зна чај ускла ђе но сти ре а ли за ци је ових 
са др жа ја са са др жа ји ма прак тич не на ста ве. На кон об ра ђе не ме тод
ске је ди ни це из са др жа ја тех ни ке ме ре ња и ауто ма ти за ци је тре ба 
да сле ди од го ва ра ју ћи на ста вак на прак тич ној на ста ви, ка ко би 
уче ни ци у по го ну, где оба вља ју прак тич ну на ста ву, упо зна ли кон
крет не про бле ме и ово зна ње при ме ни ли у прак си. Та ко, на при
мер, на кон ре а ли зо ва не ме тод ске је ди ни це мер на блен да, на ча су 
прак тич не на ста ве тре ба по ка за ти сва ме ста у си сте му где се на
ла зи мер на блен да и ко ја је ње на функ ци ја, или из са др жа ја ауто
ма ти за ци је, кад се об ра ди ме тод ска је ди ни ца ре гу ли са ње и си стем 
ре гу ли са ња, у кон крет ном енер гет ском си сте му тре ба уочи ти и ре
гу ла циј ске кру го ве и си сте ме ре гу ли са ња.

У ре а ли за ци ји про гра ма овог пред ме та, тре ба се осла ња ти 
на зна ња фун да мен тал них на уч них ди сци пли на: елек тро тех ни ке и 
ме ха ни ке. По треб но је уве сти при ме ре про ра чу на од ре ђе них ве ли
чи на, на при мер за од ре ђи ва ње гре шке ме ре ња. Код мер ног уре ђа ја 
тре ба при ме ни ти од го ва ра ју ћу ме то ду ме ре ња, а про це ну гре шке 
из ра чу на ва ти. Ве зу из ме ћу мер них је ди ни ца тре ба из ра зи ти ма те
ма тич ки (на при мер, је ди ни це за при ти сак и тем пе ра ту ру).

Про грам тех ни ке (ме ре ња и ауто ма ти за ци је се мо же ре а ли зо ва ти 
и у по го ну, у окви ру не ког по себ ног енер гет ског про це са и си сте ма. 
У спе ци ја ли зо ва ној учи о ни ци тре ба да по сто је мо де ли од го ва ра ју ћег 
уре ђа ја и узор ци са мих мер них ин стру ме на та ка ко би се очи глед ни је 
по ка зао на чин ме ре ња. За са др жа је ауто ма ти за ци је тре ба има ти ше
ме ауто мат ских си сте ма; си сте ма ре гу ли са ња, упра вља ња, кон тро ле и 
др., као и пре се ке ком по не на та ауто мат ских си сте ма. Слај до ви ма би 
се мо гла по ка за ти ра зно вр сност и бо гат ство ове тех ни ке.

У по гла вљу ме ре на ве ли чи на уче ни ци тре ба да упо зна
ју услов но иза бра не ве ли чи не (мер ним је ди ни ца ма) и де фи ни шу 
основ не мер не је ди ни це по ме ђу на род ном си сте му мер них је ди ни
ца. При то ме ука за ти на раз ли ку у од но су на дру ге си сте ме мер них 
је ди ни ца. Ис та ћи да за кон за мер не је ди ни це и ме ри ла оба ве зу је 
упо тре бу ме ђу на род ног си сте ма мер них је ди ни ца код нас. Уве сти 
пре фик се за упро шће но при ка зи ва ње ну ме рич ке вред но сти ме ре не 
ве ли чи не и њи хо во обе ле жа ва ње. На при мер, пре фикс 103 се обе
ле жа ва олов ком, а чи та ки ло.

У ре а ли за ци ји са др жа ја о мер ним уре ђа ји ма и ин стру мен ти ма 
тре ба ис та ћи ме то де ме ре ња и по де лу мер них уре ђа ја пре ма да тим 
кри те ри ју ми ма. Об ра ди ти мер не уре ђа је пре ма на чи ни ма ме ре ња. Об
ра ди ти ска ле мер них уре ђа ја и на чин фор ми ра ња по де о ка са ска ла ма.

Са др жа је о усло ви ма ме ре ња об ја сни ти уз ис ти ца ње про ме на 
у си сте му мер них уре ђа ја у то ку ме ре ња, од но сно об ја сни ти на
ста ја ње спо ља шњих за у ста вља ња, на при мер (ка заљ ке, мем бра не 
опру ге и др.). При том ис та ћи ла бил ност мер ног уре ђа ја, ка ко на
ста је и ка да.

Са др жа је о тач но сти ме ре ња об ја сни ти ис ти чу ћи мо гу ће гре шке 
ме ре ња. Иза бра ти по год ну ме то ду за про це ну гре шке мер ног уре ђа
ја и из ве сти кон кре тан про ра чун као са мо стал ни рад сва ког уче ни ка.

У са др жа ји ма о ба жда ре њу мер них уре ђа ја сни ми ти кри ву 
ба жда ре ња и про це ни ти да ли се мер ни уре ђај мо же ба жда ри ти 
или ће по ста ти не у по тре бљив. При ме ре њу ве ли чи на ис та ћи то
плот не ве ли чи не про це са де фи ни са ти их и да ти мер не је ди ни це за 
те ве ли чи не по ме ђу на род ном си сте му мер них је ди ни ца. У окви ру 
јед не мер не ве ли чи не ис та ћи и мер не је ди ни це дру гих мер них си
сте ма и ус по ста ви ти ве зу мер них је ди ни ца. Из ве сти ра чун ске за
дат ке за пре во ђе ње. Уве сти и ра чун ско од ре ђи ва ње вред но сти ме
ре не ве ли чи не, ра да пре ци зни јег утвр ђи ва ња вред но сти, узи ма ју ћи 
от по ре и гу бит ке.

У са др жа ји ма о ауто мат ском упра вља њу уве сти основ не пој
мо ве, струк тур ног ди ја гра ма си сте ма упра вља ња и ре гу ли са ња. 
Об ја сни ти за тво ре ни, отво ре ни и ком би но ва ни си стем упра вља ња, 
по врат ну спре гу у си сте му упра вља ња и ре гу ли са ња. Све то об ја
сни ти на при ме ри ма. Да ти осо би не тих си сте ма.

У по гла вљу ком по нен те ауто мат ских си сте ма на ве сти и об ја
сни ти основ не ком по нен те ре гу ла то ра и упра вљач ког си сте ма. Ра
чу на ре ис та ћи као део тех но ло шког про це са упра вљач ког си сте ма

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.



ЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та енер гет ска по стро је ња је са гле да ва ње 
ме ста и уло ге по стро је ња у енер ге ти ци и сти ца ње зна ња о њи хо
вим функ ци о ним и тех но ло шким ка рак те ри сти ка ма као осно ве за 
прак ти чан рад и да ље струч но уса вр ша ва ње.

Задаци на ста ве пред ме та енер гет ска по стро је ња су:
– сти ца ње зна ња о вр ста ма, кон струк ци ја ма и прин ци пи ма 

ра да енер гет ских по стро је ња и уре ђа ја;
– ту ма че ње фи зич ких осно ва и рад них про це са на ко ји ма се 

за сни ва функ ци ја по стро је ња;
– сти ца ње зна ња о основ ним прин ци пи ма оп ти мал ног во ђе ња 

по стро је ња са гле ди шта еко но мич но сти. 
– сти ца ње зна ња из до ме на ре гу ла ци је, одр жа ва ња и де мон то

ва ња по стро је ња и уре ђа ја;
– сти ца ње зна ња о про јек то ва њу и оспо со бља ва ње за уче шће 

у про јек то ва њу и из бо ру оп ти мал них па ра ме та ра при из во ђе њу 
по стро је ња.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 111 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (3)

Исто риј ски раз вој енер гет ских по стро је ња. Основ на по де ла 
пре ма из во ри ма енер ги је: тер мо, хи дро и га со е нер гет ска по стро је ња. 
Основ не ка рак те ри сти ке. Раз ви је ност енер гет ских по стро је ња у нас.

2. ТЕР МО Е НЕР ГЕТ СКА ПО СТРО ЈЕ ЊА (32)

Вр сте тер мо е нер гет ских по стро је ња. по де ла и ка рак те ри сти
ке пре ма рад ним ме ди ји ма и кон струк тив ним ка рак те ри сти ка ма. 
Основ не схе ме: пар ног, га сног, кон ден за ци о ног, то пли фи ка ци о ног, 
ин ду стриј ског и ну кле ар ног енер гет ског бло ка.

Ко тлов ска по стро је ња, основ ни пој мо ви, по де ла, по гон и одр
жа ва ње ко тло ва. Основ не кон струк ци о не ка рак те ри сти ке ко тла.

Пра те ћа по стро је ња тер мо е нер гет ских обје ка та, по стро је
ња за тран спорт, за ло же ње, за си стем рас хлад не во де, за хе миј ску 
при пре му во де, вен ти ла то ри, пум пе, цев ни си стем и ар ма ту ра.

То плот не тур бо ма ши не, по де ла и основ не ка рак те ри сти ке. 
Пар не и га сне тур би не, тур бо ком пре со ри.

То пли фи ка ци о на по стро је ња, уре ђа ји то пли фи ка ци о них по
стро је ња, то плот не под ста ни це, то плот на мре жа.

3. ХИ ДРО Е НЕР ГЕТ СКА ПО СТРО ЈЕ ЊА (25)

Вр сте хи дро е нер гет ских по стро је ња и хи дра у лич ких ма ши на.
Пумп на по стро је ња. Пум пе, вр сте, кон струк ци ја, основ ни 

прин ци пи пум па ња теч но сти. Пум пе са обрт ним ко лом, за пре мин
ске пум пе, пум пе по себ них на ме на. Пумп не ста ни це и ре ни бу на ри.

Хи дро фор ска по стро је ња. Опис, прин цип ра да и при ме на, 
пум пе за хи дро фор ска по стро је ња.

Хи дро тур бин ска по стро је ња, Вр сте тур би на, прин цип ра да, 
при ме на. Рад но ко ло као основ ни еле мент хи дро тур бин ског по
стро је ња. Пел то но ва, Фран си со ва и Ка пла но ва тур би на.

Хи дро ма шин ска опре ма хи дро е нер гет ског по стро је ња, вр сте, 
опис, прин цип ра да.

4. ГА СО Е НЕР ГЕТ СКА ПО СТРО ЈЕ ЊА (17)

Основ не фи зич ке и тех нич ке ка рак те ри сти ке и ве ли чи не при
род ног га са.

Мер норе гу ла ци о не га сне ста ни це.
По стро је ња и су до ви за теч ни гас.
Тран спорт при род ног га са.
По гон скопре вен тив не ме ре си гур но сти за рад са при род ним 

га сом. Екс пло а та ци ја и одр жа ва ње га сних по стро је ња.

5. ТЕХ НО Е КО НОМ СКЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ ПО ГО НА  
ТЕР МО Е НЕР ГЕТ СКИХ ПО СТРО ЈЕ ЊА (8)

Сте пен ко ри сно сти, мо гућ ност по бољ ша ња сте пе на ко ри сно
сти, то плот не схе ме са по бољ ша ним сте пе ном, основ ни тер мо ди
на мич ки па ра ме три по бољ ша них тер мо е нер гет ских по стро је ња, 
би ланс тер мо е нер гет ског бло ка.

6. ПАР НИ КО ТЛО ВИ (13)

То плот ни би ланс ко тла, гу би ци и сте пен ко ри сно сти. Ло жи
шна опре ма ко тла, ло жи шне ко мо ре, греј не по вр ши не, ске лет, озид 
и опре ма.

Ра чун ско про јект не ве жбе.

7. НУ КЛЕ АР НО ПО СТРО ЈЕ ЊЕ ЗА ПРО ИЗ ВОД ЊУ ПА РЕ (3)

Оп ште ка рак те ри сти ке, уре ђа ји.
Ну кле ар ни ре ак то ри, ка рак те ри сти ке.
Ге не ра то ри па ре – ка рак те ри сти ке.

8. ПАР НА И ГА СНА ТУР БО ПО СТРО ЈЕ ЊА (10)

Сте пен ко ри сно сти, уре ђа ји то плот них схе ма. Кон струк ци о не 
и по гон ске ка рак те ри сти ке. Ви ше ступ не пар не тур би не, ка рак те
ри сти ке, при ме на.

Га сне тур би не, ка рак те ри сти ке, при ме на.
Тур бо ком пре со ри.
Ра чун ско про јект не ве жбе.

ЧЕ ТВР ТИ РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 96 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. ПО ГОН ТЕР МО Е НЕР ГЕТ СКИХ ПО СТРО ЈЕ ЊА (8)

Оп шти прин ци пи по го на, пу шта ње бло ка у по гон – схе ма пу
шта ња. Уре ђа ји: ауто мат ско упра вља ње бло ком и пра ће ње ста ња.

По гон ко тлов ског по стро је ња – при ме на, пу шта ње, оп слу жи
ва ње и пра ће ње ра да.

План ско и при нуд но за у ста вља ње.
Мо гу ће ха ва ри је и по ре ме ћа ји у ра ду.

2. ОДР ЖА ВА ЊЕ ТЕР МО Е НЕР ГЕТ СКОГ ПО СТРО ЈЕ ЊА (7)

Основ ни прин ци пи ор га ни за ци је пла ни ра ња одр жа ва ња по
стро је ња.

Одр жа ва ње ко тлов ског по стро је ња. Одр жа ва ње тур бо по стро
је ња. Одр жа ва ње пра те ћих уре ђа ја и си сте ма.

3. ОСНО ВЕ ПРО ЈЕК ТО ВА ЊА ТЕР МО Е НЕР ГЕТ СКИХ  
ПО СТРО ЈЕ ЊА (10)

Це во вод и ар ма ту ра тер мо е нер гет ских по стро је ња. Раз вој 
схе ме це во во да и ар ма ту ре. Глав ни по гон ски обје кат, струк ту ра, 
дис по зи ци ја објек та, оп шти прин ци пи раз ме шта ја објек та. То пли
фи ка ци о на по стро је ња.

Про јект не ве жбе.

4. ПУМП НА ПО СТРО ЈЕ ЊА (20)

Уси сна ви си на пум па ња, је ди нич ни рад (на пор) пум пе, гу би
ци енер ги је.

Пум пе са обрт ним ко лом, из во ђе ње рад ног ко ла. Глав на јед
на чи на за рад у рад ном ко лу пум пе (Ој ле ро ва јед на чи на). Бр зи не и 
тро у гло ви бр зи на флу ид не стру је у рад ном про сто ру. Ути цај об ли
ка ло па ти ца рад ног ко ла на на пор цен три фу гал не пум пе. До зво ље
не ви си не уси са ва ња и по ја ва ка ви та ци је. Про ме на обр та ја рад ног 
ко ла, про ме на спољ њег преч ни ка рад ног ко ла и по на ње цен три фу
гал них пум пи. На чин ре гу ла ци је ра да са ди ја грам ском ана ли зом.

Гу би ци енер ги је у по стро је њу са клип ним пум па ма, про из
вод ност клип них пум пи. Ко ри сна сна га пум пе, мо то ра и сте пен ис
ко ри шће ња.

Ра чун ске и про јект не ве жбе.



5. ХИ ДРО ФОР СКА ПО СТРО ЈЕ ЊА (4)

Ме ре ње ка рак те ри стич них ве ли чи на то ком екс пло а та ци је. 
Но ми нал нооп ти мал ни ре жим ра да по стро је ња. Ре гу ли са ње ра да, 
Мо гућ ност оп ти ми за ци је ра да и кон тро ле.

6. ПУМП НЕ СТА НИ ЦЕ (6)

Ме ре ње ка рак те ри стич них ве ли чи на то ком екс пло а та ци је по
стро је ња, на мер ним ме сти ма. Но ми нал ни – оп ти мал ни ре жи ми 
ра да по је ди них агре га та и по стро је ња. Мо гућ но сти ауто ма ти за ци је 
ра да, ре гу ла ци је и кон тро ле по стро је ња.

Ра чун ске и про јект не ве жбе.

7. ТУР БИН СКА ПО СТРО ЈЕ ЊА (24)

Из во ђе ње Ој ле ро ве јед на чи не за тур бо ма ши не и по себ но за 
тур би не. Је ди нич ни рад (на пор) тур би не. Бр зи не и тро у гло ви бр
зи на флу ид не стру је у рад ном про сто ру тур би не. Ка рак те ри сти ке 
тур би на са пој мом бр зи на обр та ја (уче ста но шћу). По јам то по граф
ског ди ја гра ма тур би не.

8. ПЕЛ ТО НО ВА, ФРЕН СИ СО ВА И КА ПЛА НО ВА ТУР БИ НА

Хи дро ди на мич но деј ство во де ног мла за и ана ли за па ра ме та
ра од ко јих за ви си си ла деј ства мла за. Глав на рад на јед на чи на тур
би не и од ре ђи ва ње нај по вољ ни јег ре жи ма ра да. Тро у гло ви бр зи на 
флу ид не стру је. Од ре ђи ва ње об ли ка ло па ти ца рад ног ко ла. Гу би ци 
енер ги је и сте пен ис ко ри шће ња тур би на. Схе мат ски при каз ре гу
ла ци је ра да, са уво ђе њем ауто ма ти за ци је. Оп ти мал ни ре жим ра да 
тур би не, са при ка зом то по граф ског ди ја гра ма тур би не. Ка рак те ри
сти ка сте пе на ис ко ри шће ња. Ор га ни за ци ја одр жа ва ња и ре мон та 
тур би не, са пра ће њем мер них ве ли чи на у екс пло а та ци ји.

Ра чун ске и про јект не ве жбе.

9. ПО МОЋ НИ СИ СТЕ МИ ХИ ДРА У ЛИЧ КИХ ПО СТРО ЈЕ ЊА (5)

Си сте ми: за ва здух под при ти ском, за под ма зи ва ње, за хла ђе
ње, за зап ти ва ње и тран спорт.

Вр сте, кон струк ци је и на ме на.

10. ПРО ПИ СИ ПРИ ОДР ЖА ВА ЊУ И ЕКС ПЛО А ТА ЦИ ЈИ  
ЕНЕР ГЕТ СКИХ ПО СТРО ЈЕ ЊА (2)

11. ОСНО ВЕ ЗА ПРО РА ЧУН, ДИ МЕН ЗИ О НИ СА ЊЕ  
И ПРО ЈЕК ТО ВА ЊЕ ЦЕ ВО ВО ДА ЗА ТРАН СПОРТ  
И ДИ СТРИ БУ ЦИ ЈУ ПРИ РОД НОГ ГА СА (10)

Стру ја ње га са у це ви ма. Јед на чи на кон ти ну и те та. При ме ње на 
Бер ну ли је ва јед на чи на. Гу би ци енер ги је стру ја ња.

Ра чун ске и про јект не ве жбе.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Про грам пред ме та енер гет ска по стро је ња са др жи кључ не 
струч не са др жа је за фор ми ра ње обра зов ног про фи ла.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен
та ци ју.

АУТОМАТИЗАЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве ауто ма ти за ци је по стро је ња је сти ца ње зна ња о 
упра вља њу и ре гу ли са њу енер гет ским по стро је њи ма и при ме ни 
ауто ма ти за ци је у енер ге ти ци.

Задаци на ста ве пред ме та ауто ма ти за ци је по стро је ња су:
– упо зна ва ње зна ча ја ауто ма ти за ци је у упра вља њу енер гет

ским по стро је њи ма;
– упо зна ва ње ме ста при ме не упра вља ња и ре гу ли са ња;
– сти ца ње зна ња о свој стви ма си сте ма ауто мат ског упра вља ња;
– сти ца ње зна ња о ре гу ла то ри ма, њи хо вом деј ству и ста бил

но сти си сте ма.

IV РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 96 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
1. УВОД (3)

Упо зна ва ње струк ту ре оства ри ва ња на став ног пла на. Си сте
ма ти за ци ја и утвр ђи ва ње гра ди ва пред ме та осно ви тех ни ке ме ре
ња и ауто ма ти за ци је.

2. УПРА ВЉА ЊЕ (6)

Си сте мат ски при ступ ре ша ва ња про бле ма упра вља ња.
Опис си сте ма ауто мат ског упра вља ња.
Ана ли за и син те за си сте ма ауто мат ског упра вља ња.
Вре мен ски од зив си сте ма. Од скоч ни од зив објек та и по ка за

те љи.
Ди ја грам ди на мич ког по на ша ња објек та са по ка за те љи ма 

(ди на мич ко од сту па ње, ди на мич ка гре шка).

3. АЛ ГЕ БРА БЛО КО ВА (5)

Основ не спре ге у си сте ми ма (ред на, па ра лел на, по врат на).
При ме ри функ ци ја си сте ма (де фи ни ци ја). Од ре ђи ва ње пре но

сних функ ци ја си сте ма у ко ји ма су ред на, па ра лел на и по врат на спре
га. (На јед но став ним при ме ри ма об ја сни ти пре но сну функ ци ју).

4. ПО ЈА ЧА ЊЕ СИ СТЕ МА (3)

Де фи ни ци ја по ја ча ња си сте ма. Од ре ђи ва ње по ја ча ња си сте ма 
узи ма ју ћи јед но став не при ме ре. Ста тич ка гре шка упра вља не ве ли чи не.

5. СВОЈ СТВА СИ СТЕ МА АУТО МАТ СКОГ УПРА ВЉА ЊА (6)

Ре жим ра да си сте ма.
Ста тич ка ка рак те ри сти ка си сте ма. Ли не а ри за ци ја. Јед но став

ни при ме ри ма те ма тич ких мо де ла објек та. Енер гет ски про це си пр
вог и дру гог ре да. Ти по ви и тех ни ка пре но сних ор га на (из во ђе ње).

6. ТИ ПО ВИ ДЕЈ СТВА РЕ ГУ ЛА ТО РА (8)

Ре гу ла то ри за објек те пр ве вр сте. Ре гу ла то ри за објек те дру ге 
вр сте (ка рак те ри стич ни при ме ри).

Из бор ре гу ла то ра на осно ву сиг на ла гре шке.
Дво по ло жај ни ре гу ла тор. Из во ђе ње дво по ло жај ног ре гу ла то

ра и при ме на.

7. СТА БИЛ НОСТ СИ СТЕ МА (4)

Же ље но и ствар но кре та ње. Рав но те жно ста ње.
Ста ње си сте ма у про сто ру. Ста бил ност ли не ар них си сте ма 

ауто мат ског упра вља ња.
Усло ви ста бил но сти ли не ар них си сте ма ауто мат ског упра

вља ња.
Кри те ри ју ми ста бил но сти.

8. ДИ ГИ ТАЛ НИ АУТО МА ТИ (4)

Еле мен ти ди ги тал не тех ни ке у ауто мат ском упра вља њу.
Основ ни пој мо ви о ма те ма тич кој ло ги ци. Фи зич ко пред ста

вља ње основ них ло гич ких функ ци ја. Син те за ди ги тал них ауто ма та.



9. АУТО МАТ СКА КОН ТРО ЛА (6)

По јам кон тро ле у енер гет ским си сте ми ма и зна чај. Вр сте 
ауто мат ске кон тро ле. При ме ри ауто мат ске кон тро ле у енер гет ским 
по стро је њи ма.

10. СИГ НА ЛИ ЗА ЦИ ЈА СТА ЊА (8)

Ко ман до ва ње, бло ка де, ко манд не та бле са ин стру мен ти ма, та
бле за сиг на ли за ци ју ста ња про це са, ко ри шће ње ви де о тер ми на ла.

11. ПРИ МЕ НА КЛА СИЧ НИХ И МО ДЕР НИХ СИ СТЕ МА (6)

При ме ри при ме не кла сич них и мо дер них си сте ма у упра вља
њу енер гет ским по стро је њи ма.

12. ПРИ МЕ РИ РЕ ГУ ЛИ СА ЊА ВЕ ЛИ ЧИ НЕ ПРО ЦЕ СА (10)

Ре гу ли са ње при ти ска (при ти сак га са, па ре, теч но сти). Ре гу
ли са ње тем пе ра ту ре. Ре гу ли са ње про то ка. Ре гу ли са ње са го ре ва ња. 
Ре гу ли са ње ни воа сту ба теч но сти.

13. ПРИ МЕ РИ РЕ ГУ ЛА ТО РА (8)

Пне у мат ски, ме ха нич ки, хи дра у лич ни, елек трон ски.

14. РЕ ГУ ЛИ СА ЊЕ ПО СТРО ЈЕ ЊА (13)

Ре гу ли са ње ко тло ва и ко тлов ских по стро је ња. Ре гу ли са ње ком
пре со ра и ком пре сор ских по стро је ња. Ре гу ли са ње ра да пум пи и 
пумп них по стро је ња. Ре гу ли са ње тур би на (пар них, га сних, во де них).

15. РА ЧУ НА РИ (6)

При ме на ра чу на ра у упра вља њу енер гет ским по стро је њи ма.
При ме ри при ме не ра чу на ра у упра вља њу тер мо е лек тра ном, 

то пли фи ка ци о ним си сте ми ма, хи дро по стро је њем итд.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Ре а ли за ци јом про гра ма пред ме та ауто ма ти за ци ја по стро је
ња уче ни ци тре ба да упо зна ју тех ни ку пра ће ња ра да тех но ло шких 
про це са у енер ге ти ци и стек ну зна ња о свој стви ма и ка рак те ру ре
гу ла циј ских си сте ма.

При из ла га њу гра ди ва тре ба се осла ња ти на сте че на зна
ња уче ни ка из ра чу нар ства и ин фор ма ти ке, фи зи ке, ма те ма ти ке и 
струч них пред ме та: ме ха ни ке, тер мо ди на ми ке, хи дра у ли ке, осно ва 
енер ге ти ке, осно ва тех ни ке ме ре ња и ауто ма ти за ци је и енер гет ских 
по стро је ња. Пре пре ла ска на но ву те мат ску це ли ну на став ник мо
же, пре ма по тре би, са уче ни ци ма осве жи ти и утвр ди ти по је ди не са
др жа је, ко ји су нео п ход ни за раз у ме ва ње но ве на став не гра ђе. Уче
ни ци ма тре ба ука за ти, на при мер, на то ко ја зна ња из ма те ма ти ке су 
им по треб на за но во гра ди во, од но сно шта да об но ве и утвр де. 

Са прак тич ном на ста вом је, та ко ђе, ве о ма зна чај но ускла ђи
ва ње, јер се не ке те мат ске це ли не мо ра ју ре а ли зо ва ти па ра лел но са 
њом: сиг на ли за ци ја ста ња, ко ман до ва ње, бло ка де, ко манд не та бле 
са ин стру мен ти ма, та бле за сиг на ли за ци ју ста ња про це са, ко ри
шће ње ви де о тер ми на ла, ауто мат ска кон тро ла, при ме ри ре гу ли са
ња про це са, ре гу ли са ње по стро је ња.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 

Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен
та ци ју.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ прак тич не на ста ве је сти ца ње зна ња, рад них ве шти на и 
на ви ка по треб них за успе шно из вр ша ва ње по сло ва и рад них за да
та ка у обла сти енер ге ти ке.

Задаци прак тич не на ста ве су:
– раз ви ја ње спо соб но сти уче ни ка да сте че на те о риј ска зна ња 

успе шно при ме њу ју у ру ко ва њу и одр жа ва њу енер гет ских по стро
је ња и да уче ству је у про јек то ва њу и из бо ру оп ти мал них па ра ме
та ра при из во ђе њу по стро је ња;

–овла да ва ње ве шти на ма у ру ко ва њу ала ти ма;
– сти ца ње зна ња о из бо ру оп ти мал ног ре жи ма ра да, пра ће њу 

и утвр ђи ва њу ра да енер гет ског по стро је ња;
– оспо со бља ва ње за ко ри шће ње и прак тич ну при ме ну тех

нич котех но ло шке до ку мен та ци је енер гет ских по стро је ња;
– сти ца ње зна ња и на ви ка за прак тич но ко ри шће ње сред ста ва 

за шти те на ра ду.

II РАЗРЕД 
(4 ча са не дељ но, 148 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (2)

Упо зна ва ње про гра ма, струч не ли те ра ту ре и зах те ва рад ног 
под руч ја тех ни ча ра ма шин ске енер ге ти ке, ра ди о ни це и рад них ме
ста. За ду жи ва ње рад ним ме стом, ала том и при бо ром. Рад на и тех
но ло шка ди сци пли на. Упо зна ва ње ме ра и сред ста ва за шти те на ра
ду. Чи шће ње и одр жа ва ње рад ног ме ста. Пра вил ник о кућ ном ре ду.

2. МЕ РЕ ЊЕ И КОН ТРО ЛИ СА ЊЕ (6)

Гре шке ме ре ња, по де ла ме ри ла, по мич на ме ри ла и ша бло ни 
(об на вља ње и утвр ђи ва ње гра ди ва). Ме ри ла за ме ре ње и кон тро
лу ду жи на: ми кро ме три за спољ но и уну тра шње ме ре ње, гра нич на 
ме ри ла за осо ви не и ру пе (ра чве и че по ви), гра нич на ме ри ла за на
вој и ко нус, план па ра лел на гра нич на ме ри ла и ком па ра то ри (ме ха
нич ки, оп тич ки и елек трич ни). Ме ри ла за ме ре ње и кон тро лу угло
ва: уни вер зал ни ме ха нич ки и оп тич ки угло ме ри, гра нич на ме ри ла 
за угло ве, три го но ме триј ска ме ри ла и ли бе ле. Чу ва ње и одр жа ва ње 
мер них и кон трол них ала та. Ме ре ње и кон тро ла од сту па ња од ге
о ме триј ског об ли ка, ме ре ње и кон тро ла на во ја, зуп ча ни ка, ме ре ње 
хра па во сти. Ме ре ње основ них га со, тер мо и хи дро е нер гет ских па
ра ме та ра.

3. СЕ ЧЕ ЊЕ И РЕ ЗА ЊЕ (6)

Се че ње ма шин ским ма ка за ма ра зних кон струк ци ја. Ре за ње 
ма шин ским те сте ра ма, пу них и шу пљих про фи ла.

Про се ца ње ли мо ва, руч но и ма шин ски.

4. БУ ШЕ ЊЕ И РАЗ ВР ТА ЊЕ (6)

Бу ше ње обе ле же них ме ста ма њих и ве ћих преч ни ка и до во ђе
ње на тач ну ме ру по ступ ком раз вр та ња. Ала ти и при бо ри за бу ше
ње и раз вр та ње.

При ме на стуб них и ра ди јал них бу ши ли ца.

5. ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ ЛИ МО ВА И ПРО ФИ ЛА (12)

Са ви ја ње у хлад ном и то плом ста њу ра зних ма те ри ја ла и цев 
при руч ним ала ти ма и ма ши на ма. Уга о но и кру жно са ви ја ње. Уви
ја ње. Ис пра вља ње ли мо ва.



6. СПА ЈА ЊЕ МА ТЕ РИ ЈА ЛА МЕ КИМ И ТВР ДИМ  
ЛЕ МЉЕ ЊЕМ (6)

При пре ма ма те ри ја ла, чи шће ње, при пре ма ала та и из во ђе ње 
ме ког ле мље ња на пред ме ту из ра де.

Сред ства за твр до ле мље ње, алат и при бор и из во ђе ње по
ступ ка.

7. ЗА ВА РИ ВА ЊЕ (16)

Га сно за ва ри ва ње. Тех нич ка за шти та при га сном за ва ри ва њу. 
Че лич не бо це са ар ма ту ром, го ри о ник. Шип ке, пра шко ви и па сте 
за га сно за ва ри ва ње. Тех ни ка ра да при за ва ри ва њу.

Га сно се че ње.
Елек тро луч но и елек тро от пор но за ва ри ва ње. Тех нич ка за

шти та. Елек тро де, алат и при бор за елек трич но за ва ри ва ње. При
пре ма пред ме та и из во ђе ње за ва ри ва ња.

Елек трич но се че ње.

8. ЗА ВР ШНА ОБ РА ДА (14)

Гре ба ње. Ти по ви гре ба ча, при пре ма и по сту пак гре ба ња. 
Опе ра ци ја гре ба ња: рав них по вр ши на, ко сих по вр ши на и из ду бље
них по вр ши на. Кон тро ла по вр ши на об ра ђе них гре ба њем.

По ли ра ње, абра зи ви, при пре ма абра зив них по вр ши на, абра
зив на па ста.

Ле по ва ње и гла ча ње. Ала ти за ле по ва ње, руч на опе ра ци ја ле
по ва ња, абра зив не ме ша ви не за ле по ва ње и гла ча ње.

9. РА СТА ВЉА ЊЕ И СА СТА ВЉА ЊЕ (16)

Ра ста вља ње ма ње сло же них скло по ва уз при ме ну до ку мен та
ци је. Ала ти и при бо ри. Пра ње и чи шће ње де ло ва. Из во ђе ње по
ступ ка са ста вља ња.

Ра ста вља ње и са ста вља ње раз ли чи тих вр ста пум пи и упо зна
ва ње њи хо вих де ло ва.

10. ПРИ ПРЕ МА И ИЗ РА ДА ЦЕВ НЕ ИН СТА ЛА ЦИ ЈЕ (32)

Руч но и ма шин ско са ви ја ње цр них и обо је них це ви и при пре
ма цев них еле ме на та ре за њем на во ја.

Из ра да цев не ин ста ла ци је спа ја њем (за ва ри ва њем и твр дим 
ле мље њем) и уград њом цев них еле ме на та.

11. ОПРЕ МА ЦЕВ НОГ СИ СТЕ МА (32)

Еле мен ти опре ме цев ног си сте ма: вен ти ли, пум пе и фи на ар
ма ту ра.

Ра ста вља ње и са ста вља ње еле ме на та цев ног си сте ма. При
пре ма за ра ста вља ње, из ра да зап тив них еле ме на та, при пре ма за 
ра ста вља ње, са ста вља ње еле ме на та у це ли ну.

III РАЗРЕД 
(7 ча со ва не дељ но, 259 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. ПО ГОН СКИ ПРО ПИ СИ И ТЕХ НИЧ КЕ МЕ РЕ  
БЕЗ БЕД НО СТИ (2)

По гон ски про пи си – пре по ру ка за ру ко ва ње, по слу жи ва ње и 
одр жа ва ње енер гет ских по стро је ња. Ко ри шће ње апа ра та за про
тив по жар ну за шти ту.

2. ТО ПЛО ВОД НО ПО СТРО ЈЕ ЊЕ (12)

На чин ра да са то пло вод ним по стро је њем, ње го ва при ме на и 
опре ма.

Ру ко ва ње и оп слу жи ва ње ко тла, при пре ма ко тла за по гон, ди
на ми ка оп те ре ћи ва ња ко тла до оп ти мал ног ре жи ма ра да, одр жа ва
ње рад них па ра ме та ра и во ђе ње од го ва ра ју ће до ку мен та ци је ра
да ко тла, по ступ ци за у ста вља ња ко тла у нор мал ним и при нуд ним 
усло ви ма ра да.

Ре гу ла ци ја тем пе ра ту ре код из ме њи ва ча то пло те, мо гу ћи про
бле ми у екс пло а та ци ји и на чин њи хо вог от кла ња ња.

3. ВРЕ ЛО ВОД НО ПО СТО ЈА ЊЕ (21)

На чин ра да са вре ло вод ним по стро је њем, ње го ва при ме на и 
опре ма.

Ру ко ва ње си сте мом за одр жа ва ње при ти ска у ин ста ла ци ји 
вре ло вод ног по стро је ња.

То пла и хлад на ре цир ку ла ци ја (ни ско тем пе ра тур ска ко ро зи ја).
При пре ма ко тла за по гон, ди на ми ка оп те ре ћи ва ња ко тла до 

оп ти мал ног ре жи ма ра да, одр жа ва ње рад них па ра ме та ра и во ђе
ње од го ва ра ју ће до ку мен та ци је ра да ко тла, мо гу ћи по ре ме ћа ји и 
от кла ња ње по ре ме ћа ја у то ку ра да, по ступ ци за у ста вља ња ко тла у 
нор мал ним и при нуд ним усо ви ма ра да.

Ре гу ла ци ја тем пе ра ту ре код из ме њи ва ња то пло те, мо гу ћи 
про бле ми у екс пло а та ци ји, на чин њи хо вог от кла ња ња.

4. ПАР НО ПО СТРО ЈЕ ЊЕ (21)

На чин ра да са пар ним по стро је њем, ње го ва при ме на и опре ма.
Ру ко ва ње си сте мом за одр жа ва ње при ти ска у ин ста ла ци ји. 
Ре гу ла ци ја уну тар си сте ма кон ден за то ра.
Ру ко ва ње и оп слу жи ва ње ко тла, при пре ма ко тла за по ган, ди

на ми ка оп те ре ћи ва ња ко тла до оп ти мал ног ре жи ма ра да, од ре ђи
ва ње рад них па ра ме та ра и во ђе ње од го ва ра ју ће до ку мен та ци је ра
да ко тла, по ступ ци за у ста вља ња ко тла у нор мал ним и при нуд ним 
усло ви ма ра да.

Ре гу ла ци ја тем пе ра ту ре код из ме њи ва ча то пло те, мо гу ћи про
бле ми у екс пло а та ци ји, на чин њи хо вог от кла ња ња.

5. ПО СТРО ЈЕ ЊА ЗА СИ СТЕМ РАС ХЛАД НЕ ВО ДЕ (7)

Ру ко ва ње, оп слу жи ва ње, про бле ми У ПО ГО НУ и на чин њи
хо вог от кла ња ња.

6. ТУР БИ НЕ (ПАР НЕ И ГА СНЕ) (7)

При ме на га сних и пар них тур би на. Упо зна ва ње кон струк ци о
них де ло ва тур би на. Основ не за шти те тур би не.

Упо зна ва ње си сте ма за под ма зи ва ње и хла ђе ње.

7. ТО ПЛОТ НЕ ПОД СТА НИ ЦЕ (7)

Упо зна ва ње под ста ни це. Опре ма под ста ни це, тех нич ке ка
рак те ри сти ке.

Ме ре ње и ре гу ли са ње рад них па ра ме та ра по је ди них де ло ва и 
под ста ни це у це ли ни.

8. ПО ПРАВ КА ДЕ ЛО ВА И ОПРЕ МЕ (42)

До мон та жа – из град ња де ла из си сте ма, при пре ма за рас кла
па ње, ра ста вља ње де ло ва на њи хо ве еле мен те, при пре ма за пре
глед и упо зна ва ње де ло ва и њи хо ве уло ге.

Утвр ђи ва ње ква ра, оправ ка и за ме на еле ме на та.
Скла па ње – са ста вља ње и про ве ра функ ци о нал но сти, уград

ња де ла у си стем.

9. РУ КО ВА ЊЕ И ОДР ЖА ВА ЊЕ ЦРП НЕ СТА НИ ЦЕ  
ЗА СИ РО ВУ ВО ДУ (14)

Ру ко ва ње и оп слу жи ва ње црп не ста ни це за си ро ву во ду.
Кон тро ла и еви ден ци ја рад них па ра ме та ра и мер них ин стру

ме на та.
Кон тро ла под ма зи ва ња, хла ђе ња и зап тив но сти.
Кон тро ла и ре гу ла ци ја ка па ци те та црп не ста ни це.
Одр жа ва ње и за ме на мер них и кон трол них ин стру ме на та.

10. РУ КО ВА ЊЕ И ОДР ЖА ВА ЊЕ ЦРП НЕ СТА НИ ЦЕ  
РЕ НИБУ НА РА (7)

Опре ма и уре ђа ји црп не ста ни це. Ру ко ва ње и оп слу жи ва ње 
црп не ста ни це. Кон тро ла и еви ден ци ја рад них па ра ме та ра и мер
них ин стру ме на та.

Кон тро ла под ма зи ва ња, хла ђе ња и зап тив но сти.



11. РУ КО ВА ЊЕ И ОДР ЖА ВА ЊЕ ПО СТРО ЈЕ ЊА  
ЗА ПРЕ РА ДУ СИ РО ВЕ ВО ДЕ (14)

Опре ма и уре ђа ји.
Ру ко ва ње и оп слу жи ва ње пум пи за ис пи ра ње фил тра.
Ру ко ва ње и оп слу жи ва ње ком пре со ра за про ду ва ва ње фил тра.
Кон тро ла и еви ден ци ја рад них па ра ме та ра, мер них и кон

трол них ин стру ме на та.
Кон тро ла под ма зи ва ња, хла ђе ња и зап тив но сти. Кон тро ла 

и ре гу ла ци ја ка па ци те та црп ке. Одр жа ва ње и кон тро ла мер них и 
кон трол них ин стру ме на та.

12. РУ КО ВА ЊЕ И ОДР ЖА ВА ЊЕ ЦРП НЕ СТА НИ ЦЕ  
ЗА ОТ ПАД НЕ ВО ДЕ И ФЕ КА ЛИ ЈЕ (7)

Опре ма и уре ђа ји црп не ста ни це за от пад не во де. Ру ко ва ње и 
оп слу жи ва ње црп не ста ни це. Кон тро ла и еви ден ци ја рад них па ра
ме та ра и мер них п кон трол них ин стру ме на та.

Кон тро ла под ма зи ва ња, хла ђе ња и зап тив но сти.
Кон тро ла и ре гу ла ци ја ка па ци те та црп ки.

13. РУ КО ВА ЊЕ И ОДР ЖА ВА ЊЕ ХИ ДРО ФОР СКИХ  
ПО СТРО ЈЕ ЊА (7)

Опре ма и уре ђа ји хи дро фор ских си сте ма. Ру ко ва ње и оп слу
жи ва ње хи дро фор ских по стро је ња. Кон тро ла и еви ден ци ја рад них 
па ра ме та ра, мер них и кон трол них ин стру ме на та.

Кон тро ла и ре гу ла ци ја ка па ци те та хи дро фор ског по стро је ња.

14. МЕР НИ И КОН ТРОЛ НИ ИН СТРУ МЕН ТИ (7)

Ра ста вља ње, пре глед, за ме на и уград ња мер них и кон трол них 
ин стру ме на та.

Пра вил но очи та ва ње мер них и кон трол них ин стру ме на та.
На чин во ђе ња еви ден ци је рад них па ра ме та ра.

15. ХИ ДРО ТУР БИ НЕ (21) 

Уре ђа ји и опре ма тур би на.
Упо зна ва ње Пел то но ве, Фран си со ве и Ка пла но ве тур би не.
Упо зна ва ње по моћ не опре ме ви со ког и ни ског при ти ска, цен

трал не црп не ста ни це, уре ђа ја за под ма зи ва ње и хла ђе ње.
По сту пак до во ђе ња хи дро а гре га та у рад ни по ло жај. Еви ден ти

ра ње и кон тро ла рад них па ра ме та ра ка да је хи дро а гре гат у по го ну.

16. ОБ РА ДА ПРИ РОД НОГ ГА СА (14)

Упо зна ва ње по стро је ња за об ра ду при род ног га са. Прин цип 
ра да по стро је ња.

Ру ко ва ње ста ни цом за об ра ду при род ног га са. Пра ће ње рад
них па ра ме та ра при тран спор ту при род ног га са (при ти сак, тем пе
ра ту ра и др).

За шти та га со ва од ко ро зи је. Кон тро ла не про пу сти во сти ин
ста ла ци ја.

17. МЕР НОРЕ ГУ ЛА ЦИ О НЕ ГА СНЕ СТА НИ ЦЕ (7) 

Упо зна ва ње мер норе гу ла ци о не га сне ста ни це и ње ног прин
ци па ра да.

Упо зна ва ње по стро је ња за до го ре ва ње га са и прин цип ра да 
са њи ма.

Ру ко ва ње по стро је њем за одо ри за ци ју га со ви тих го ри ва.

18. ЛИ НИ ЈЕ ГА СНИХ СТА НИ ЦА (21)

Ре дук ци о на ли ни ја. Упо зна ва ње ар ма ту ре и це во во да на ли
ни ји, пре глед и де фек та жа га сне опре ме и ар ма ту ре на ре дук ци о
ној га сној ли ни ји.

Ис пи ти ва ње ста ни це на не про пу сност. Одр жа ва ње ре гу ла то
ра при ти ска.

Мер на га сна ли ни ја.
Упо зна ва ње ме ра ча про то ка га са.
Очи та ва ње по да та ка са тур бин ског ме ра ча по тро шње га са, 

ма но ме тра и тер мо ме тра.

Ко тлов ска га сна рам па.
Упо зна ва ње го ри о ни ка. Пу шта ње и за у ста вља ње го ри о ни ка.
Кон тро ла опре ме и ар ма ту ре на га сној рам пи.
Кон тро ла си гур но сне опре ме на га сној рам пи. 

19. ПО СТРО ЈЕ ЊА И СУ ДО ВИ ЗА ТЕЧ НИ ГАС (21)

Упо зна ва ње по стро је ња. Ис па ра ва ње теч не фа зе, пре та кач ки 
мост.

Упо зна ва ње су до ва за ускла ди ште ње теч ног нафт ног га са и сред
ста ва за ко мер ци јал ни тран спорт, ру ко ва ње опре мом за пре та ка ње.

По сту пак ис пи ти ва ња су до ва под при ти ском.
Тех нич ки про пи си и усло ви за ру ко ва ње и про мет теч ног га

са. (Тран спорт на сред ства).
По гон ске пре вен тив не ме ре си гур но сти за рад са теч ним га сом.

IV РАЗРЕД 
(7 ча со ва не дељ но, 224 ча са го ди шње + 60 ча со ва у бло ку)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. ЕКС ПЛО А ТА ЦИ ЈА И ОДР ЖА ВА ЊЕ ТЕР МО Е НЕР ГЕТ СКИХ 
ПО СТРО ЈЕ ЊА (63)

На чин ра да енер гет ских бло ко ва у то пли фи ка ци о ним и елек
тро е нер гет ским си сте ми ма.

При пре ма и пу шта ње бло ко ва у рад:
– при пре ма и пу шта ње ко тла у по гон,
– при пре ма и пу шта ње тур би не у по гон.
Мо гу ћи по ре ме ћа ји и њи хо во от кла ња ње у то ку екс пло а та ци

је по стро је ња.
Пре вен тив но, ин тер вент но и ре монт но одр жа ва ње по стро је ња.

2. АНА ЛИ ЗА ПРО ЦЕ СА РА ДА ПО СТРО ЈЕ ЊА (14) 

Ана ли за ква ли те та и по тро шње во де. Ана ли за ква ли те та и 
по тро шње го ри ва. Ана ли за по гон ске спрем но сти по је ди них си сте
ма. Ана ли за сте пе на ко ри сно сти ра да бло ка.

3. ЦРП КЕ (28)

Цен три фу гал не, ра ди јал ноосне и про пе лер не и клип не.
Ис пи ти ва ње рад них па ра ме та ра црп ки, на по ра, про то ка, сте

пе на ис ко ри шће ња сна ге.
Гра фич ко пред ста вља ње ис пи ти ва них ве ли чи на.
Гра фич ки при каз спрег ну тог во да цр пли, рад на и па ра лел на 

спре га, ка рак те ри сти ке во да.
Ре гу ла ци ја ра да црп ки при гу ши ва њем и про ме ном бро ја обр

та ја.

4. ТУР БИН СКА ПО СТРО ЈЕ ЊА (21)

Одр жа ва ње и по прав ка (ре монт) ле жа је ва, си сте ма за хла ђе
ње, уљ не гла ве и рад ног ко ла.

Еви ден ти ра ње и кон тро ла рад них па ра ме та ра мер них и кон
трол них ин стру ме на та ка да је хи дро а гре гат у по го ну.

Кон тро ла под ма зи ва ња, хла ђе ња и зап ти ве но сти. За у ста вља
ње тур бин ског по стро је ња. Те ку ће одр жа ва ње опре ме и агре га та 
ка да је агре гат у по го ну.

5. РУ КО ВА ЊЕ И ЕКС ПЛО А ТА ЦИ ЈА ГА СНИХ  
ПО СТРО ЈЕ ЊА (28)

Пу шта ње у по гон мер норе гу ла ци о них ста ни ца уз над зор и 
упут ство.

Фил три ра ње га са, по стро је ње за до го ре ва ње га са, ре гу ла ци о
на ли ни ја, мер на ли ни ја, ко тлов ска га сна рам па.

Ру ко ва ње и екс пло а та ци ја га сних по стро је ња и ин ста ла ци ја.
Ру ко ва ње га сном опре мом и пра ће ње рад них па ра ме та ра.

6. РЕ ГУ ЛА ЦИ ЈА (14)

По де ша ва ње ре гу ла ци о не и си гур но сне га сне опре ме и одр
жа ва ње ре гу ли са них вред но сти.



Ба жда ре ње про то ка га са, по де ша ва ње ре гу ла то ра при ти ска, 
си гур ност блок – вен ти ла и си гур но сног ду шног вен ти ла на же ље
ну вред ност.

7. СА ГО РЕ ВА ЊЕ (14)
Ме ре ње основ них па ра ме та ра ва зду ха и га со ви тог го ри ва.
Фи на ре гу ла ци ја са го ре ва ња. Кон тро ла ви шка ва зду ха. Кон

тро ла пот пу но сти са го ре ва ња.
Ру ко ва ње опре мом и по треб ним ин стру мен ти ма и апа ра ти ма.

8. ЕКС ПЛО А ТА ЦИ ЈА И ОДР ЖА ВА ЊЕ  
ПНЕ У МАТ СКОЕНЕР ГЕТ СКИХ ПО СТРО ЈЕ ЊА (42)

Упо зна ва ње ра да и ко струк ци о них ка рак те ри сти ка пне у мо по
стро је ња.

Екс пло а та ци ја по стро је ња: пу шта ње у рад (под кон тро лом), 
пра ће ње про це са, одр жа ва ње по ста вље них па ра ме та ра, за у ста вља
ње по стро је ња (ком пре со ра, мо то ра СУС, вен ти ла то ра и ма ње сло
же них пне у мат ских ин ста ла ци ја).

Под ма зи ва ње хла ђе ња пне у мо а гре га та. Одр жа ва ње и ре монт 
пне у мо е нер гет ских по стро је ња.

9. НА СТА ВА У БЛО КУ (60)
Рад на ру ко ва њу, ре гу ли са њу или одр жа ва њу енер гет ског по

стро је ња пре ма усло ви ма и зах те ви ма те ку ће тех но ло ги је пред у зе ћа.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

Образовни профил: ТЕХ НИ ЧАР ХИ ДРА У ЛИ КЕ И ПНЕ У МА ТИ КЕ

ПО ДЕ ЛА ОДЕ ЉЕ ЊЕ НА ГРУ ПЕ

Оде ље ње се де ли на две гру пе (од 12 до 16 уче ни ка у гру пи) 
при ре а ли за ци ји ве жби из сле де ћих пред ме та:

Тех нич ко цр та ње
Хи дра у лич ке ком по нен те и си сте ми;
Осно ве тех ни ке ме ре ња и кон тро ле;
Пне у мат ске ком по нен те и си сте ми;
Прак тич на на ста ва у пр вом и дру гом раз ре ду.
Оде ље ње се де ли на три гру пе (од 8 до 12 уче ни ка у гру пи) 

при ре а ли за ци ји на ста ве сле де ћих пред ме та:
Прак тич на на ста ва у тре ћем раз ре ду.

МЕХАНИКА
(ИСТА КАО КОД ОБРАЗОВНИХ ПРОФИЛА

У ТРОГОДИШЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ)

ПР ВИ РАЗРЕД  
(3 ча са не дељ но, 111 ча со ва го ди шње)

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И ЕЛЕКТРОНИКЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та елек тро тех ни ка и елек тро ни ка је сти
ца ње зна ња о основ ним за ко ни ма елек тро тех ни ке и елек тро ни ке и 

прин ци пи ма при ме не елек трич не стру је у тех ни ци. Уче ни ци тре ба да 
упо зна ју кон струк ци ју, рад и уло гу ма ши на, уре ђа ја и опре ме у елек
тро тех ни ци и елек тро ни ци, као ин те грал них де ло ва ма ши на и уре ђа ја у 
ма шин ству и као сред ства за њи хо во на па ја ње елек трич ном енер ги јом.

Задаци на ста ве пред ме та осно ве елек тро тех ни ке и елек тро
ни ке су:

– упо зна ва ње са основ ним за ко ни ма и прин ци пи ма елек тро
тех ни ке и елек тро ни ке на ко јим је за сно ван рад ма ши на и уре ђа ја;

– упо зна ва ње са кон струк ци јом, на чи ном ра да и рад ним ка
рак те ри сти ка ма мо то ра, ге не ра то ра, тран сфор ма то ра, по стро је ња за 
пре нос енер ги је и уре ђа ја елек тро ни ке при ме ње них у ма шин ству;

– оспо со бља ва ње за ма ње ин тер вен ци је при ра ду елек тро о
пре ме на ма ши на ма и уре ђа ји ма;

– оспо со бља ва ње за ре ша ва ње про бле ма струј них ко ла;
– сти ца ње основ них зна ња о по лу про вод ни ци ма и њи хо вој 

при ме ни;
– сти ца ње зна ња о прин ци пи ма ра да елек трон ских и кон трол

них уре ђа ја и њи хо вој при ме ни.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

II РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

1. УВОД (1)

Раз вој елек тро тех ни ке. Зна чај елек тро тех ни ке у са вре ме ном 
све ту.

2. ЕЛЕК ТРО СТА ТИ КА (5)

На е лек три са ње тре њем и до ди ром. Елек тро ста тич ка ин дук
ци ја. Ку ло нов за кон. Елек трич но по ље. Ли ни је по ља. По тен ци јал, 
по тен ци јал на раз ли ка и на пон. Про вод ни ци и изо ла то ри у елек тро
ста тич ком по љу. Рас по де ла оп те ре ће ња. Ефе кат шиљ ка. При ме на. 
Елек трич на ка па ци тив ност и кон ден за то ри. Ка па ци тив ност кон
ден за то ра са ди е лек три ци ма.

3. ЈЕД НО СМЕР НЕ СТРУ ЈЕ (12)

Елек трич на стру ја. Ја чи на и смер. Деј ства стру је. Пр ви Кир
хов за кон. Ме ре ње стру је. Омов за кон. Ме ре ње на по на. Елек трич на 
про вод ност. От пор ни ци. Ве зи ва ње от пор ни ка. Ме ре ње от пор но сти. 
Џу лов за кон. При ме не то плот ног деј ства. Елек трич ни рад и сна га. 
Ме ре ње елек трич не сна ге. Елек трич ни ге не ра тор и елек тро мо тор на 
си ла. На пон ге не ра то ра у про стом ко лу. Пад на по на. Сло же но ко ло. 
Дру ги Кир хов за кон. Елек тро хе миј ски ге не ра то ри. Аку му ла то ри.

Тер мо јон ска еми си ја. При ме на. Кон такт не по ја ве. Тер мо е лек
трич не по ја ве. Ме ре ње тем пе ра ту ре тер мо е ле мен том. Фо то е лек
трич не по ја ве. При ме на.

4. ЕЛЕК ТРО МАГ НЕ ТИ ЗАМ (9)

Елек тро маг нет на си ла и маг нет на ин дук ци ја. Маг нет но по ље 
про вод ни ка са стру јом. Уза јам но деј ство два про вод ни ка са стру
јом. Ам пе ров за кон. Маг нет ни флукс и маг нет но ко ло. По де ла ма
те ри ја ла пре ма маг нет ним свој стви ма. При ме на. Елек тро маг не ти и 
при ме на. Фа ра де јев за кон елек тро маг нет не ин дук ци је. Са мо ин дук
ци ја и ме ђу соб на ин дук ци ја. Вр тло жне стру је. Елек тро маг нет ни и 
елек тро ди на мич ки ин стру мен ти. Ме ре ње стру је, на по на и сна ге.

5. НА ИЗ МЕ НИЧ НЕ СТРУ ЈЕ (12)

Основ ни пој мо ви и ве ли чи не. Тре нут не, мак си мал не и ефек
тив не вред но сти. Уче ста ност и фа зни став. От по ри у ко лу на из
ме нич не стру је. Тер мо ге на, ин дук тив на и ка па ци тив на от пор ност. 
Им пе дан са. Сна ге у ко лу на из ме нич не стру је. Ве за на во ја ге не ра
то ра у зве зду. Сна га тро фа зне на из ме нич не стру је.

6. ПРО ИЗ ВОД ЊА И ПРЕ НОС ЕЛЕК ТРИЧ НЕ ЕНЕР ГИ ЈЕ (2)

Про из вод ња елек трич не енер ги је. Елек тра не. Вр сте.
Раз вод на по стро је ња. Елек трич не мре же ви со ког и ни ског на

по на.



7. ЕЛЕК ТРИЧ НЕ МА ШИ НЕ (9)

Тран сфор ма то ри. Прин цип ра да. Вр сте. При ме на.
Асин хро ни мо то ри. Вр сте и при ме на. Обрт но маг нет но по ље. 

Прин цип ра да асин хро ног мо то ра. Пу шта ње у рад, ре гу ла ци ја бр
зи не и про ме на сме ра обр та ња асин хро них мо то ра. Ге не ра то ри и 
мо то ри јед но смер не стру је. Прин цип ра да и при ме на. Ко му та тор
ске ма ши не. При ме на.

Елек тро мо тор ни по гон.
Деј ство елек трич не стру је на чо ве ка. За шти та од уда ра стру је.

8. ЕЛЕК ТРО НИ КА (24)

Ка тод на цев. По лу про вод ни ци (чи сти по лу про вод ни ци, по
лу про вод ни ци рти па). ПН спој (фор ми ра ње ПН спо ја, ПН спој у 
рав но те жном ста њу. Ди рект но и ин верз но по ла ри сан ПН спој). Ди
о де (ка рак те ри сти ка, вр сте). Би по лар ни тран зи стор (струк ту ра, вр
сте, прин цип ра да). На чи ни ве зи ва ња тран зи сто ра. Ка рак те ри сти
ке тран зи сто ра. Фет тран зи стор (струк ту ра, прин цип ра да, вр сте). 
Мос фет (струк ту ра, прин цип ра да, вр сте). Мо но лит на ин те гри са на 
ко ла (вр сте, тех но ло ги ја из ра де). Усме ра чи са ди о да ма. Јед но стра
ни и дво стра ни усме рач са и без ка па ци тив ног фил тра. Ста би ли за
тор на по на са тран зи сто ром. Ин те гри са ни ста би ли за тор. По ја чи ва
чи са тран зи сто ри ма. Не га тив на по врат на спре га.

Опе ра ци о ни по ја чи ва чи. При јем по ја чи ва ча.
Тран зи стор као пре ки дач. Елек трон ски ге не ра то ри. Основ на 

ло гич ка ко ла у ауто ма ти за ци ји и ра чу нар ској тех ни ци. Ми кро про
це сор. При ме на. Ауто ма ти за ци ја у ин ду стри ји.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Осно ве елек тро тех ни ке и елек тро ни ке уче ни ци тре ба да упо
зна ју има ју ћи у ви ду њи хов зна чај у ма шин ству уоп ште, јер се по
кре та ње нај ве ћег бро ја ма ши на и уре ђа ја оства ру је ко ри шће њем 
елек трич не енер ги је, а упра вља ње си сте ми ма елек трич ног упра
вља ња (укљу чи во елек трон ско упра вља ње).

При ре а ли за ци ји про гра ма, тре ба има ти у ви ду да са др жа
ји про гра ма фи зи ке јед ним де лом тре ти ра ју по ја ве и за ко ни то сти 
елек тро тех ни ке, те да је зна чај но да се у на ста ви елек тро тех ни ке 
ус по ста ви ко ре ла ци ја са са др жа ји ма фи зи ке. По што се ове две на
став не ди сци пли не оства ру ју па ра лел но, по жељ но је да на став ни
ци ових пред ме та ускла де сво је опе ра тив не пла но ве ра да и да се у 
то ку на ста ве до пу њу ју.

Са др жа ји про гра ма овог пред ме та по де ље ни су осим уво да 
у 11 на став них те ма. Ори јен та ци о ни број ча со ва за по је ди не те ме 
об у хва та по ред об ра де но вог гра ди ва и на став не ча со ве за по на
вља ње, утвр ђи ва ње и си сте ма ти за ци ју гра ди ва. Исто вре ме но на
став ни ку ин ди рект но су ге ри ше обим, ду би ну и на чин ин тер пре та
ци је гра ди ва.

Основ не за ко не елек тро тех ни ке при ка за ти и у ма те ма тич ком 
об ли ку. Ука за ти на ва жност тач ног озна ча ва ња елек трич них ве ли
чи на, као и на од но се ме ђу њи ма и од го ва ра ју ћим је ди ни ца ма. Ово 
уве жба ти да ју ћи и број ча не при ме ре.

У елек тро тех ни ци, об ра ђу ју ћи кон ден за тор, на гла си ти ути цај 
ди е лек трич не сре ди не на ка па ци тив ност. При ли ком об ра де ком би
но ва не ве зе кон ден за то ра уче ни ци тре ба да на у че да пре по зна ју ко
ји су еле мен ти ве за ни ред но а ко ји па ра лел но, за тим да пре по зна ју 
де ли мич не на по не, ко ли чи не елек три ци те та итд. По треб но је ура
ди ти не ко ли ко број ча них при ме ра на ча су.

При про у ча ва њу јед но смер них стру ја тре ба на гла си ти про
ме ну сре ди не и уло гу елек трич ног по ља. Об но ви ти по јам ра да у 
елек трич ном по љу и по тен ци ја ла из елек тро ста ти ке. У окви ру ана
ли зе ко ја са ви ше ге не ра то ра и при јем ни ка, мо же да се про ве ри, да 
је рад по за тво ре ној пу та њи ну ла (збир свих на по на у ко лу), као и 
да на пон не за ви си од пу та не го од по ло жа ја тач ке у ко лу.

За ред ну, па ра лел ну и ком би но ва ну ве зу от пор ни ка ко ри сти ти 
ис ку ство сте че но ре ша ва њем ве зе кон ден за то ра.

За ре ша ва ње сло же них ко ла пред ло жен је на чин ко ри шће ња 
Кир хо вих за ко на, што не ис кљу чу је мо гућ ност об ра де још не ке 
ме то де нпр. су пер по зи ци је.

У елек тро маг не ти зму тре ба на гла си ти ве зу из ме ђу струј них 
кре та ња и маг нет них по ја ва. Маг нет ну ин дук ци ју из ве сти пре ко 
си ла. При ли ком об ја шња ва ња си ле: елек тро маг нет не и елек тро ди
на мич ке, на гла си ти да се оне ја вља ју као по сле ди ца два по ља и на 
тај на чин об ја сни ти од ре ђи ва ње њи хо вог сме ра.

При ли ком од ре ђи ва ња пој ма ЕМЦ, ин дук ци је и са мо ин дук ци
је про ме не обе ле жа ва ти ин тер на ци о нал ним фи зич ким је ди ни ца ма.

За про у ча ва ње обла сти на из ме нич них стру ја по треб но је зна
ње из три го но ме триј ских функ ци ја. За ово тре ба при пре ми ти уче
ни ке, уз са рад њу са на став ни ком ма те ма ти ке.

Уче ни ци тре ба да схва те ка ко се еле мен ти по је ди нач но по на
ша ју у ко лу на из ме нич не стру је (от пор ник, ка лем, кон ден за тор) па 
ће га, ко ри сте ћи сте че не пој мо ве ла ко укла па ти у ком би но ва не ве зе 
еле ме на та. Уче ни ци тре ба да упо зна ју основ не мер не ин стру мен те 
и ме то де ме ре ња. Ука за ти на ва жност тач но сти ме ре ња. Прин ци пе 
ра да елек тро маг нет них и елек тро ди на мич ких ин стру ме на та об ра
ди ти као при мер деј ства елек тро маг нет не си ле.

Ука за ти на ши ро ко по ље при ме не раз ли чи тих елек трич них 
ма ши на, ка ко у про це су про из вод ње та ко и на дру гим по љи ма 
људ ске де лат но сти, зна чај њи хо ве оп ти мал но сти и на ва жност ме
ра и сред ста ва за шти те.

Ис та ћи све ве ћу при ме ну елек трон ских скло по ва у ин ду
стри ји и ши ре, као и ва жност елек тро ни ке у ауто ма ти за ци ји про
це са про из вод ње. При ли ком оства ри ва ња са др жа ја про гра ма тре ба 
обра ти ти па жњу да уче ни ци што бо ље схва те основ не те о риј ске 
по став ке по лу про вод нич ких еле ме на та. При ра ду са елек трон ским 
ко ли ма, ко ри сти ти нај јед но став ни ја ка ко би се што бо ље схва ти ла 
уло га по лу про вод нич ких еле ме на та.

ОСНОВЕ ХИДРАУЛИКЕ И ПНЕУМАТИКЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та oснови хи дра у ли ке и пне у ма ти ке је 
си сте ма ти за ци ја зна ња из фи зи ке и сти ца ње но вих зна ња ра ди ту
ма че ња по ја ва и за ко ни то сти у при ро ди и њи хо ва при ме на у тех
нич кој прак си, као и основ за раз у ме ва ње дру гих са др жа ја пред ме
та ма шин ске стру ке.

Задаци пред ме та хи дра у ли ке и пне у ма ти ке су:
– упо зна ва ње фи зич ких свој ста ва иде ал них и ствар них теч

но сти и га со ва и по ја ве при њи хо вом ми ро ва њу и кре та њу, као и 
мо гућ ност њи хо ве при ме не у тех нич кој прак си;

– упо зна ва ње основ них па ра ме та ра ста ња, ин стру ме на та за 
ме ре ње тих па ра ме та ра и на чин ме ре ња по мо ћу од го ва ра ју ћих ин
стру ме на та;

– на чин до би ја ња и ко ри шће ња из ве де них ем пи риј ских обра
за ца у хи дра у ли ци и пне у ма ти ци, као и дру гих ем пи риј ских по да
та ка (ди ја гра ма, та бе ла, ко е фи ци је на та итд.).

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

II РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

1. УВОД У ХИ ДРА У ЛИ КУ (3)

Исто риј ски раз вој хи дра у ли ке и пне у ма ти ке.
Хи дра у лич ки си сте ми за пре нос енер ги је. Пред но сти и не до

ста ци хи дра у лич ких си сте ма. По де ла и при ме на хи дра у ли ке.

2. ФИ ЗИЧ КА СВОЈ СТВА РАД НИХ ТЕЧ НО СТИ (11)

Гу сти на и спе ци фич на за пре ми на. Сти шљи вост. Ути цај тем
пе ра ту ре на фи зич ка свој ства. Ви ско зност. Ка пи лар ност. Ме ха нич
ка и хе миј ска ста бил ност.

Хо мо ге ност и изо троп ност. Иде ал на и ствар на теч ност.

3. ХИ ДРО СТА ТИ КА (30)

По јам при ти ска, вр сте при ти ска и екви при ти сне по вр ши. Хи
дро ста тич ки при ти сак. Па ска лов за кон. Свој ства хи дро ста тич ког 
при ти ска. При ти сак теч но сти на дно су да. Хи дро ста тич ки па ра
докс. При ти сак теч но сти на рав не вер ти кал не по вр ши не.



При ти сак теч но сти на зид це ви.
При ме на Па ска ло вог за ко на. Хи дра у лич ка пре са. Усло ви рав

но те же код спо је них су до ва.
Пи је зо ме тар и пи је зо ме тар ска ви си на.
Ва ку ум – ме тар. Ма но ме тар са жи вом.
Ре ла тив но ми ро ва ње теч но сти кад се суд кре ће тран сла тор но 

и кад се обр ће око вер ти кал не осе.
Си ла ко јом теч ност де лу је на по то пље но те ло. По ти сак те ла. 

Ар хи ме дов за кон. Пли ва ње те ла. Рав но те жа ста бил но сти те ла при 
пли ва њу.

4. ХИ ДРО ДИ НА МИ КА – I ДЕО (30)

Кре та ње теч но сти. Уста ље но и не у ста ље но кре та ње. Вр сте 
уста ље них кре та ња. Стру ја ње теч но сти. Струј не ли ни је, струј но 
влак но и струј на цев. Тра јек то ри ја че сти це теч но сти.

Про ток теч но сти и сред ња бр зи на. За пре мин ски и ма се ни 
про ток. Ла ми нар но и тур бу лент но кре та ње.

Рај нолд сов оглед. Рај нолд сов број и кри тич на бр зи на. Јед на
чи на кон ти ну и те та.

Бер ну ли је ва јед на чи на кре та ња теч но сти за струј но влак
но иде ал не теч но сти, за струј но влак но ствар не теч но сти и за цео 
струј ни ток ствар не теч но сти. При ме на Бер ну ли је ве јед на чи не код 
стру ја ња ствар них теч но сти. Ис ти ца ње теч но сти кроз ма ле отво ре 
(То ри че ли јев обра зац). Ис ти ца ње ствар не теч но сти. Под вод но ис
ти ца ње теч но сти кроз ма ли отвор на боч ном зи ду су да. Ис ти ца ње 
теч но сти кроз ве ли ки отвор на бо ку су да. Ис ти ца ње теч но сти кроз 
отво ре де бе лог зи да и кроз отво ре са цев ним на глав ци ма.

Вен ту ри јев во до мер. На те ге (си фо ни).

III РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

1. ХИ ДРО ДИ НА МИ КА – II ДЕО (20)

Рав но мер но кре та ње теч но сти у це ви ма. Хи дра у лич ки пад и 
хи дра у лич ки ра ди јус. Ла ми нар но кре та ње теч но сти у це ви ма. Ве
ли чи на гу би та ка при ти ска у це ви за ла ми нар но кре та ње (Дар си јев 
обра зац).

Тур бу лент но кре та ње теч но сти у це ви. Хи дра у лич ки „глат
ке” и хи дра у лич ки „хра па ве” це ви. Ве ли чи на гу би та ка при ти ска у 
це ви и од ре ђи ва ње ко е фи ци јен та от по ра тре ња код тур бу лент ног 
кре та ња (Бла зи ју сов, Пранд тлов, Ни ку рад зе ов, Ми ни гов, Фар хај
ме ров и Ше зи јев обра зац).

Ло кал ни от по ри ко ји се по ја вљу ју при ис ти ца њу теч но сти 
кроз це во во де. Ко е фи ци јент от по ра це лог цев ног си сте ма.

Хи дра у лич ки удар у це ви ма. На ста нак, по сле ди це и убла жа
ва ње. Ка ви та ци ја.

2. УВОД У ПНЕ У МА ТИ КУ (3)

Пне у ма тич ки си стем за пре нос сиг на ла и енер ги је. Пред но
сти и не до ста ци пне у ма тич ких си сте ма. По де ла и при ме на пне у
ма ти ке.

3. АЕРО СТА ТИ КА (26)

Ва здух као ре а лан флу ид. Вла жност ва зду ха. Ап со лут на и ре
ла тив на вла жност за си ће них ва зду ха. Кон ден за ци ја. За шти та си
сте ма од кон ден за та. Јед на чи на ста ња за ва здух. Основ не про ме не 
ста ња иде ал ног га са. Сло је ви зе мљи не ат мос фе ре. Стан дард на ат
мос фе ра. Рас по ред при ти ска, гу сти не и тем пе ра ту ре у стан дард ној 
ат мос фе ри.

Бр зи на про сти ра ња зву ка кроз ми ран ва здух под усло ви ма 
стан дард не ат мос фе ре. Ин стру мен ти и на чин ме ре ња ва зду шног 
при ти ска.

4. АЕРО ДИ НА МИ КА (25)

Ви ско зност ва зду ха. Ути цај тем пе ра ту ре на ви ско зност ва зду
ха. Бр зи на про сти ра ња зву ка. Ма хов број. До звуч но и над звуч но 
стру ја ње. По јам удар ног та ла са.

Ис ти ца ње га со ва под при ти ском. Стру ја ње кроз Ла ва лов мла
зник. Кри те ри ју ми аеро ди на мич ке слич но сти стру ја ња. Аеро ди на
мич ки про фи ли. Од ра ђи ва ње рас по де ле при ти ска у тач ка ма аеро
про фи ла.

Стру ја ње ва зду ха кроз це ви. Јед на чи на кон ти ну и те та. Бер ну
ли је ва јед на чи на за стру ја ње ва зду ха кроз це ви. От по ри при стру
ја њу ва зду ха кроз це ви. Ис ти ца ње ва зду ха кроз ма ли отвор су да 
тан ких зи до ва. Ис ти ца ње ва зду ха кроз Ла ва лов мла зник. Хла ђе ње 
мла зни це.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Про грам пред ме та хи дра у ли ка и пне у ма ти ка оства ру је се у 
II и III раз ре ду IV сте пе на у за ни ма њу тех ни чар за хи дра у ли ку и 
пне у ма ти ку. При ре а ли за ци ји про гра ма тре ба по ћи од то га да су 
уче ни ци већ усво ји ли из ве сна зна ња из ове обла сти у пред ме ту 
фи зи ка.

Ме ђу тим, ове пој мо ве по треб но је са уче ни ци ма об но ви ти и 
осве жи ти већ на са мом по чет ку из ла га ња гра ди ва, ка ко би са ви ше 
раз у ме ва ња мо гли да при хва те сло же ни је пој мо ве из овог пред ме та.

Та ко ђе, тре ба во ди ти ра чу на о упо тре би ма те ма тич ког апа ра
та ко јим уче ни ци вла да ју, па не тре ба ин си сти ра ти на из вод обра
за ца где то ни је мо гу ће.

Тре ба има ти на уму да са др жа ји пре ла зе по тре бе ре ла тив но 
уског про фи ла тех ни ча ра, ко ји би са мо мо гао да ра ди у ин ду стри
ји хи дра у ли ке и пне у ма ти ке, већ и дру гим рад ним ор га ни за ци ја ма, 
ко је про из во де уре ђа је, ко је ко ри сте теч ност или ва здух као рад ни 
флу ид или у екс пло а та ци ји тих уре ђа ја.

При об ра ди гра ди ва, ка да је год то мо гу ће пред ви де ти ве жба
ње за да та ка ка ко би уче ни ци ком плет но овла да ли овом ма те ри јом.

ХИДРАУЛИЧКЕ КОМПОНЕНТЕ И СИСТЕМИ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та хи дра у лич ке ком по нен те и си сте ми је 
да на осно ву зна ња из хи дра у ли ке и пне у ма ти ке, стек ну но ва зна
ња као на до град њу из ове обла сти и њи хо ву при ме ну у тех нич кој 
прак си, као и за раз у ме ва ње дру гих са др жа ја пред ме та ма шин ске 
стру ке.

Задаци пред ме та хи дра у лич ке ком по нен те и си сте ми су:
– упо зна ва ње ком по не на та уљ нохи дра у лич ких си сте ма, њи

хо ве кон струк тив не об ли ке и функ ци ју;
– упо зна ва ње основ них уљ нохи дра у лич ких си сте ма, њи хо ве 

ком по нен те, на чин оства ри ва ња и при ме ну код кон крет них рад них 
ма ши на;

– упо зна ва ње оста лих пум пи, ко је нај че шће за рад ну теч ност 
има ју во ду, њи хо ве са став не де ло ве, функ ци ју и при ме ну;

– упо зна ва ње вод них тур би на као нај зна чај ни јих хи дро мо то
ра, њи хов прин цип ра да и при ме ну и

– упо зна ва ње хи дро ди на мич ких пре но сни ка сна ге и њи хо ву 
при ме ну.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

III РАЗРЕД 
(2 + 2 ча са не дељ но, 74 + 74 ча со ва го ди шње)

1. РАД НЕ ТЕЧ НО СТИ СА ВРЕ МЕ НИХ ХИ ДРА У ЛИЧ КИХ  
СИ СТЕ МА (2)

Зах тев ко ји тре ба да за до во ље рад не теч но сти. Вр сте рад них 
теч но сти (ми не рал на уља, уља биљ ног по ре кла, во да и емул зи ја 
во де, син те тич ке теч но сти и дру ге теч но сти спе ци јал не на ме не).

2. ЗАП ТИ ВА ЊЕ И ЗАП ТИВ КЕ (3)

На чин оства ри ва ња зап ти ва ња. Зап ти ва ње не по крет них спо
је ва. Зап ти ва ње по крет них спо је ва. Вр сте зап тив ки (ме тал ни и 
не ме тал ни пр сте но ви раз ли чи тог по преч ног пре се ка, ман же те 
ра зних про фи ла ко је се угра ђу ју по је ди нач но и у „па ке ту”, ра ди
јал не зап тив ке „се ме рин зи” ча у ра за че о но зап ти ва ње, мем бра не, 



ме тал ногу ме ни пр сте но ви итд.). Ма те ри ја ли за из ра ду зап тив ки 
(ме та ли и њи хо ве ле гу ре, ела сто ме ри гра фит и оста ли ма те ри ја ли). 
При ме ри уград ње.

3. КОМ ПО НЕН ТЕ УЉ НОХИ ДРА У ЛИЧ КИХ СИ СТЕ МА (2)

Из вор ни ор га ни (пум пе). Раз вод ни и ре гу ла ци о ни ор га ни 
(раз вод ни ци и вен ти ли). Из вр шни ор га ни (хи дро мо то ри). Ве зив ни 
ор га ни (во до во ди, це во во ди, цре во во ди и при кључ ци). Ор га ни за 
фил три ра ње рад не теч но сти (фил те ри). Ор га ни за хла ђе ње, гре ја
ње и скла ди ште ње (хлад ња ци, пред гре ја чи и ре зер во а ри). Ор га ни 
за аку му ли ра ње енер ги је (хи дра у лич ки аку му ла то ри). Сим бо ли хи
дра у лич ких ком по не на та.

4. УЉ НОХИ ДРА У ЛИЧ КЕ ПУМ ПЕ (12)

За јед нич ке осо би не хи дра у лич ких пум пи. Про ток, сна га и 
сте пен ко ри сно сти. Са став ни де ло ви, опис ра да и при ме на. Зуп ча
сте пум пе. Ак си јал не клип не пум пе (са наг ну том пло чом и наг ну
тим бло ком). Ра ди јал не клип не пум пе. За вој не пум пе. Крил не пум
пе (јед но стра на и дво стра на). Мем бран ске пум пе.

5. РАЗ ВОД НИ ЦИ (2)

Клип ни, обрт ни, пло ча сти и вен тил ски раз вод ни ци.

6. ВЕН ТИ ЛИ (3)

Вен тил за при ти сак (за огра ни че ње при ти ска, пре лив ни вен
ти ли, ре до след ни вен ти ли, вен ти ли за рас те ре ће ње пум пе и ре гу ла
то ри при ти ска). Про точ ни вен ти ли (при гу шни вен ти ли, вен ти ли за 
ре гу ли са ње про то ка и раз де љи ва чи про то ка). Вен ти ли за усме ра ва
ње (не по врат ни вен ти ли, двој ни не по врат ни вен ти ли, не по врат ни 
вен тил са упра вља њем, не по врат ни вен ти ли са при гу ше њем).

7. УЉ НОХИ ДРА У ЛИЧ КИ МО ТО РИ (7)

Уљ нохи дра у лич ки мо то ри као из вр шни ор га ни уљ нохи
дра у лич ких си сте ма. За јед нич ке осо би не, вр сте, са став ни де ло ви, 
опис ра да, при ме на и основ ни па ра ме три хи дро мо то ра.

Обрт ни хи дро мо то ри (зуп ча сти, крил ни, клип ноак си јал ни и 
клип нора ди јал ни). Хи дра у лич ки ци лин дри (јед но смер ног деј ства, 
дво смер ног деј ства, плу жер ски и те ле скоп ски).

8. ЦЕ ВО ВО ДИ, ЦРЕ ВО ВО ДИ И ПРИ КЉУЧ ЦИ (3)

Ме тал не це ви. Цре во во ди (ма те ри јал, ар ми ра ње и оја ча ва ње). 
При кључ ци (по мо ћу усе че ног пр сте на, при руб ни ци, про ши ри ва
њем кра је ва це ви про ши ри ва њем или ле мље њем, при кључ ци за 
пла стич не це ви и гу ме на цре ва итд.). Основ ни об ли ци при кљу ча ка.

9. ФИЛ ТЕ РИ (2)

Усме ни, по ти сни и По врат ни фил три. Ме то де фил тра ци је. 
Ти по ви по ро зних фил те ра фил тра ци о них ма те ри ја ла.

10. РЕ ЗЕР ВО А РИ (2)

Уло га ре зер во а ра. Вр сте ре зер во а ра. Уљ нохи дра у лич ки 
хлад ња ци. Пре гре ја чи уља.

11. УЉ НОХИ ДРА У ЛИЧ КИ АКУ МУ ЛА ТО РИ (1)

Уло га хи дро а ку му ла то ра. Вр сте хи дро а ку му ла то ра.

12. УЉ НОХИ ДРА У ЛИЧ КИ СИ СТЕ МИ (17)

Основ ни прин ци пи про јек то ва ња хи дра у лич ких си сте ма. 
Про јект ни за да так. Динк ци о нал на ше ма. Про ра чун основ них па ра
ме та ра, из бор ком по не на та и опре ме. При ти сак и про ток.

Из бор пум пе и мо то ра. Из бор упра вљач ког де ла си сте ма. 
Уград ња хи дра у лич ких ком по не на та.

Ис пи ти ва ње уљ нохи дра у лич ких ком по не на та и си сте ма. 
Проб ни сто ло ви. Одр жа ва ње уљ нохи дра у лич ких ком по не на та и 
си сте ма. Проб ни сто ло ви. Одр жа ва ње уљ нохи дра у лич ких си сте
ма. Нај че шћи ква ро ви уљ нохи дра у лич ких си сте ма.

При ме ри из ве де них уљ нохи дра у лич ких си сте ма:
– уљ нохи дра у лич ки си сте ми трак то ра,
– уљ нохи дра у лич ки си стем по ди за ча плат фор ме ка ми о на,
– уљ нохи дра у лич ки си стем ма ши не за ва ља ње ме та ла,
– уљ нохи дра у лич ки си стем са мо за те жу ћег брод ског ви тла,
– уљ нохи дра у лич ки си стем упра вља ња кор ми лом ви си не 

ави о на, 
– уљ нохи дра у лич ки си стем за окре та ње ку по ле тен ка,
– уљ нохи дра у лич ки си стем пре се,
– уљ нохи дра у лич ки си стем за за тва ра че на хи дро е лек тра на ма,
– уљ нохи дра у лич ки си стем бру си ли це за рав но бру ше ње.

13. ОСТА ЛЕ ПУМ ПЕ (6)

Клип не пум пе (јед но стра ног деј ства, дво стра ног деј ства и 
ди фе рен ци јал не пум пе). Цен три фу гал не пум пе. Са став ни де ло
ви, њи хо ва уло га и по де ла. Тро у гло ва бр зи на. Основ не јед на чи не 
цен три фу гал них пум пи. Ути цај об ли ка ло па ти ца на је ди нич ни рад 
ко ла пум пе. Спе ци фич ни број обр та ја, бр зо ход ност пум пе. До зво
ље на ви си на уси са ва ња. Ге о ме триј ска и ствар на ка рак те ри сти ка 
пум пи. Ак си јал не си ле и њи хо во урав но те же ње. По гон и одр жа ва
ње цен три фу гал них пум пи. Упут ство за из бор.

Ејек то ри, ин јек то ри и ма мут пум пе (де ло ви, опис ра да и при
ме на).

14. ТУР БИ НЕ (7)

Сло бод но си ла зне (ак ци јал не) тур би не. Ак циј ско деј ство во
де ног мла за. Пел то но ва тур би на (са став ни де ло ви и њи хо ва уло га). 
Енер гиј ска јед на чи на тур би не и нај по вољ ни ји услов за до би ја ње 
сна ге. Тро у гло ви бр зи на. Гу би ци и сте пен ис ко ри шће ња. Ка рак
те ри сти ка Пел то но ве тур би не. Из во ђе ње Пел то но ве тур би не. Ре
ак циј ске тур би не. Ре ак циј ско деј ство во де ног мла за. Фран ци со ва 
тур би на (са став ни де ло ви и њи хо ва уло га). Спе ци фич ни број обр
та ја и ва ри јан те Фран ци со ве тур би не с об зи ром на бр зо ход ност и 
њи хо ва основ на обе леж ја. Ка пла но ва тур би на (са став ни де ло ви и 
њи хо ва уло га). Спе ци фич но сти рад ног ко ла и уре ђа ја за ре гу ли са
ње Ка пла но ве тур би не.

Ка рак те ри сти ке Ка пла но ве тур би не и по ре ђе ње са ка рак те
ри сти ком Пел то но ве и Фран ци со ве тур би не. Про пе лер не тур би не 
(опис ра да и при ме на). Прин цип ре гу ли са ња Пел то но ве, Фран ци
со ве и Ка пла но ве тур би не.

15. ХИ ДРО ДИ НА МИЧ КИ ПРЕ НО СНИ ЦИ СНА ГЕ (5)

Прин цип хи дро ди на мич ког пре но са сна ге. Хи дро ди на мич ко 
ко ло пре но са сна ге. Ком по нен те хи дро ди на мич ког пре но са сна ге. 
Хи дро ди на мич ке спој ни це. Хи дро ди на мич ки пре тва рач мо мен та. 
Хи дро ди на мич ке ком по нен те у си сте му пре но са сна ге са елек тро
мо то ри ма на из ме нич не стру је. При ме на хи дро ди на мич ких пре но
сни ка сна ге.

16. ВЕ ЖБЕ (74)

1) ВЕ ЖБА ФИ ЗИЧ КА СВОЈ СТВА ТЕЧ НО СТИ (3)

Из ра чу на ва ње фи зич ких свој ста ва теч но сти гу сти не, сти
шљи во сти и ви ско зно сти. Ме ре ње ви ско зи те та и про ме на ви ско зи
те та у функ ци ји про ме не при ти ска и тем пе ра ту ре.

2) ВЕ ЖБА ЗАП ТИВ КЕ И ЗАП ТИ ВА ЊЕ (6)

Рас кла па ње и скла па ње хи дра у лич ке ком по нен те са зап ти
ва њем не по крет них и по крет них еле ме на та, по мо ћу ман жет ни, 
ро та ци о но по крет них еле ме на та и че о них еле ме на та. Очи та ва ње 
ка та ло шких ка рак те ри сти ка и из бор пре ма па ра ме три ма ра да ком
по нен те и ма те ри ја ла зап тив ке и озна ча ва ње зап тив ки.



3) ВЕ ЖБА КОМ ПО НЕН ТЕ УЉ НОХИ ДРА У ЛИЧ КИХ  
СИ СТЕ МА (4)

Гра фич ко пред ста вља ње – сим бо ли ком по не на та уљ нохи дра
у лич ких си сте ма. Из ра да про сти јих при ме ра блок и функ ци о нал
них ше ма уљ нохи дра у лич ких ко ла и си сте ма.

4) ВЕ ЖБА УЉ НОХИ ДРА У ЛИЧ КЕ ПУМ ПЕ (14)

Про ра чун про то ка и на по на пум пе у уљ нохи дра у лич ком си
сте му (при ме на Бер ну ли је ве јед на чи не). Из ра чу на ва ње па ра ме та
ра ра да пум пе (про ток, сна га, на пон, сте пен ис ко ри шће ња) пре ма 
усло ви ма ра да ин ста ла ци је.

Из бор пум пе пре ма тех нич ким – рад ним ка рак те ри сти ка ма. 
Ис пи ти ва ње уљ нохи дра у лич ких пум пи – ме ре ње про то ка и на по на.

5) ВЕ ЖБА УГРАД ЊА И КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ КОМ ПО НЕ НА ТА 
УЉ НОХИ ДРА У ЛИЧ КИХ СИ СТЕ МА (9)

Гра фич ко пред ста вља ње – сим бо ли уљ нохи дра у лич ких ком
по нен ти раз вод ни ка вен ти ла, фил те ра, ре зер во а ра и аку му ла то ра. 
Из ра да блок и функ ци о нал них ше ма уљ нохи дра у лич ких си сте ма 
са де фи ни са њем уло ге ком по нен ти си сте ма. Уград ња ком по нен
ти си сте ма са до во ђе њем у функ ци ју. Ути ски ва ње по је ди нач но и у 
скло пу си сте ма уљ нохи дра у лич ке ком по нен те на осно ву па ра ме
та ра ра да и ка та ло шких вред но сти.

6) ВЕ ЖБА УЉ НОХИ ДРА У ЛИЧ КИ СИ СТЕ МИ (17)

Из ра да блок и функ ци о нал них ше ма уљ нохи дра у лич ких ко
ла и си сте ма. Про ра чун па ра ме та ра ра да ком по нен ти и си сте ма 
(про ток, при ти сак, бр зи на, сте пен ис ко ри шће ња). Ра ста вља ње и 
са ста вља ње си сте ма, са до во ђе њем у функ ци ју са ме ре њем па ра
ме та ра ра да. Ис пи ти ва ње па ра ме та ра ра да. Ре гу ла ци ја па ра ме та ра 
ра да. Из ра да са мо стал них ра до ва блок и функ ци о нал них ше ма са 
про ра чу ном па ра ме та ра ра да.

7) ВЕ ЖБА ТУР БО МА ШИ НЕ (14)

Про ра чун па ра ме та ра ра да пум пе (про ток, на пон, сна га), је ди
нич ни рад ко ла пум пе и тро у гло ви бр зи на. Из бор ко ла пум пе пре ма 
бр зо ход но сти и од ре ђи ва ње ка рак те ри сти ка пум пе. Из ра чу на ва ње 
ак ци јал них си ла и њи хо во урав но те же ње. Про ра чун ка рак те ри сти
ка спрег ну тих пум пи. Про ра чун ак циј ског и ре ак циј ског деј ства во
де ног мла за. Је ди нич ни рад ко ла тур би на и тро у гло ви бр зи на.

Про ра чун на по на, сна ге и сте пе на ис ко ри шће ња тур би не и 
тур бин ског по стро је ња.

8) ВЕ ЖБА ХИ ДРА У ЛИЧ КИ ПРЕ НО СНИ ЦИ (7)

Из ра чу на ва ње па ра ме тра пре но са – бро ја обр та ја, сна ге и 
про то ка. Про ра чун рад них и кон струк тив них ка рак те ри сти ка пре
но сни ка. Од ре ђи ва ње сте пе на ис ко ри шће ња пре но са.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Про грам пред ме та хи дра у лич ке ком по нен те и си сте ми омо
гу ћа ва упо зна ва ње прак тич ним при ме ри ма при ме не хи дра у ли ке у 
ин ду стри ји и сва ко днев ној прак си.

Про грам је дат та ко да уче ни ци ко ри сте ћи сте че на зна ња мо
гу раз ра ђи ва ти хи дра у лич ке ком по нен те, са став не де ло ве, на чин 
ра да, основ не па ра ме тре и др.

На осно ву раз ра де ком по не на та уче ни ци до ла зе до ни воа њи хо вог 
по ве зи ва ња у функ ци о нал не це ли не. Про у ча ва ње уљ нохи дра у лич ких 
си сте ма тре ба да ство ри ја сну де фи ни ци ју уло ге сва ке од ком по не на та 
у ра ду си сте ма. По себ ну па жњу по све ти ти чи та њу и ко ри шће њу функ
ци о нал них ше ма и тех нич котех но ло шке до ку мен та ци је.

Те о риј ски део пред ме та ре а ли зо ва ти у ка би не ту хи дра у ли ке и 
пне у ма ти ке, а ве жбе у школ ској ра ди о ни ци, по го ни ма и спе ци јал
ним ла бо ра то ри ја ма. На ве жба ма са мо стал ним ра дом уче ник до ла
зи до па ра ме тра про ра чу на, из бо ра и ра да ком по нен те или си сте ма.

Са мо стал ним ра до ви ма мо ра прет хо ди ти до бра уве жба ност 
ко ри шће ња ка та ло га функ ци о нал них ше ма и тех нич ко тех но ло шке 
до ку мен та ци је.

ОСНОВЕ ТЕХНИКЕ МЕРЕЊА И КОНТРОЛЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та осно ве тех ни ке ме ре ња и кон тро ле је 
сти ца ње зна ња о ме то да ма и тех ни ка ма ме ре ња у ма шин ству а по
себ но у обла сти хи дра у ли ке и пне у ма ти ке.

Задаци пред ме та осно ве тех ни ке ме ре ња и кон тро ле су:
– сти ца ње зна ња о ме ре њу и кон тро ли као са став ном де лу 

про из вод ног про це са,
– упо зна ва ње са основ ним пој мо ви ма ме ре ња и кон тро ле, ме

ре ње ду жи на и ме ре ње угло ва и на ги ба,
– упо зна ва ње са на чи ни ма и ин стру мен ти ма ме ре ња па ра ме

та ра хи дра у лич ких и пне у мат ских ком по нен ти и си сте ма.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

III РАЗРЕД 
(2 + 1 час не дељ но, 74 + 37 ча со ва го ди шње)

1. УВОД (1)

Основ ни пој мо ви у ме ре њу и кон тро ли, тач ност ме ре ња и из
во ри гре ша ка.

2. ОСНО ВЕ МЕ РЕ ЊА И КОН ТРО ЛЕ (10)

Оп шти пој мо ви и по де ле. Ме ре, мер ни ин стру мен ти и мер не 
ме то де, по де ла мер них ме то да и ин стру ме на та ме ре ња. Ка рак те ри
сти ке мер них ин стру ме на та, на чи ни очи та ва ња на ин стру мен ти ма 
и узроч ни ци по ја ве гре ша ка. Оп шта по де ла гре ша ка и њи хо ве ка
рак те ри сти ке. По де ла гре ша ка пре ма вре ме ну по ја ве у то ку про из
вод ног си сте ма и ана ли за њи хо вих узроч ни ка. 

Гре шке ме ре ња и уво ђе ње ко рек ци је ре зул та та ме ре ња.

3. МЕ РИ ЛА И МЕР НИ ИН СТРУ МЕН ТИ ЗА МЕ РЕ ЊЕ  
ДУ ЖИ НЕ (15)

По де ла ин стру ме на та пре ма кон струк тив ним ка рак те ри сти
ка ма и на ме ни. Гра нич на ме ри ла, по де ла, ка рак те ри сти ка и на чин 
при ме не. Ле њи ри са ска лом и без ска ле, мер не пло че и пло че за 
рав на ње. Ме ри ла са но ни ју сом, кон струк ци ја и ка рак те ри сти ка но
ни ју са. Ми кро ме тар ска ме ри ла за спољ на, уну тра шња ме ре ња и 
спе ци јал не свр хе.

Ком па ра тор, по де ла, ка рак те ри сти ке и при ме на. Ме ре ње ма
ши не, по де ла, на ме на и ка рак те ри сти ке.

4. МЕ РЕ ЊЕ УГЛО ВА И НА ГИ БА (9)

Ме то де не по сред ног и по сред ног ме ре ња угло ва и на ги ба. 
Гра нич на ме ри ла за кон тро лу угло ва. Ме ха нич ке и оп тич ке по де
ле гла ве. Си ну сни и тан гент ни ле њи ри. Ли бе ле ма шин ске, оквир не 
и ин кли на ци о не. Дур бин и ко ли ма тор. Ис пи ти ва ње ге о ме триј ских 
па ра ме та ра ма ши на и уре ђа ја. Де фи ни ци је пој мо ва – про ве ра ва
ње пра во сти, па ра лел но сти, јед на ке уда ље но сти и по кла па ње оса, 
управ но сти и про ве ра ва ње пра вил но сти обр та ња.

5. МЕ РЕ ЊЕ ТЕМ ПЕ РА ТУ РЕ (8)

Оп ште о тем пе ра ту ри. Од ре ђи ва ње ме ста ме ре ња. Струј на и 
ста тич на тем пе ра ту ра и за у став на и то тал на тем пе ра ту ра. Ме ре ње 
тем пе ра ту ре до 200° и од 200° до 600° и пре ко 600° С. Ме ре ње ма
лих тем пе ра тур них раз ли ка и ви со ких тем пе ра ту ра.

Ин стру мен ти ме ре ња: проб не сон де, ста кле ни тер мо ме три, мо но
тер мо ме три, га сни тер мо ме три, тер мо е ле мен ти, пи ро ме три и оп тич ки 
тер мо ме три. Ме ре ње тем пе ра ту ре зра че ња и ин стру мен ти ме ре ња.

6. МЕ РЕ ЊЕ ПРИ ТИ СКА И РАЗ ЛИ КА ПРИ ТИ СКА (8)

Оп ште о при ти ску. Од ре ђи ва ње ме ста ме ре ња. Ме ре ње струј
ног при ти ска у прак тич ној при ме ни. Ин стру мен ти ме ре ња: хи дро
ста тич ки ма но ме три и це ви са по су дом, са Бур ду но вом це ви, са 
мем бран ском опру гом, са на бо ра ном цев ном опру гом и др.

Уград ња и при кљу че ње ма но ме тра. Ба жда ре ње ма но ме тра.



7. МЕ РЕ ЊЕ НИ ВОА И ЗА ПРЕ МИ НЕ (4)

Оп ште о ни воу теч но сти. Ме ре ње ни воа теч но сти у отво ре
ним и за тво ре ним су до ви ма. Мо гућ ност ме ре ња ни воа теч но сти 
усло вље но про це сом. На чи ни ме ре ња и ин стру мен ти ме ре ња.

8. МЕ РЕ ЊЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КА РАД НИХ МА ШИ НА (5)

Ме ре ње бро ја обр та ја и ин стру мен ти ме ре ња. Ме ре ње мо
мен та и ин стру мен ти ме ре ња. Ме ре ње сна ге елек трич них ма ши на 
и ин стру мен ти ме ре ња.

Ме ре ње си ле, ис те за ње ма те ри ја ла.
Ме ре ње осци ла ци ја и ви бра ци ја ма шин ских де ло ва.

9. МЕ РЕ ЊЕ ВЛА ЖНО СТИ ВА ЗДУ ХА (2)

Оп ште о вла жно сти. Ин стру мен ти ме ре ња: пси хро ме тар, хи
гро ме тар.

10. МЕ РЕ ЊЕ ПРО ТО КА (5)

Про ток флу и да. Ме то де ме ре ња: во лу ме триј ска ме то да ме ре
ња про то ка при гу шни ца ма, ме ре ње по мо ћу пре ли ва. Ин стру мен ти 
ме ре ња, мер на блен да и др.

11. МЕ РЕ ЊЕ БР ЗИ НЕ И ПРАВ ЦА СТРУ ЈА ЊА (5)

Бр зи на стру ја ња. Мо гућ но сти ме ре ња. Ин стру мен ти ме ре ња: 
сон де, обрт не ло па ти це, ане мо ме три са крил ци ма и др.

12. МЕ РЕ ЊЕ ТО ПЛО ТЕ (2)

То пло та – основ ни пој мо ви и ве ли чи не про це са. Ин стру мен
ти ме ре ња (ка ло ри ме тар и др.).

13. ВЕ ЖБЕ (37)

1) ВЕ ЖБА: МЕ РЕ ЊЕ И КОН ТРО ЛА, МЕ РИ ЛА И МЕР НИ  
ИН СТРУ МЕН ТИ ЗА МЕ РЕ ЊЕ ДУ ЖИ НЕ (12)

Ме ре ње и очи та ва ње ре зул та та ме ре ња и уоча ва ње мо гу ћих 
гре ша ка. Раз вр ста ва ње гре ша ка пре ма узроч ни ци ма и на чи ну от
кла ња ња. Ме ре ње гра нич ним ме ри ли ма и њи хо во по де ша ва ње. 
Ме ре ње ме ри ли ма са но ни ју сом. Кон тро ла по мо ћу ком па ра то ра. 

2) ВЕ ЖБА: МЕ РЕ ЊЕ УГЛО ВА И НА ГИ БА (6)

Ме ре ње по мо ћу гра нич них ме ри ла и оп тич ких угло ме ра. Ме
ре ње по мо ћу си ну сног ле њи ра.

3) ВЕ ЖБА: МЕ РЕ ЊЕ ТЕМ ПЕ РА ТУ РЕ (6)

Од ре ђи ва ње ме ста ме ре ња. Ме ре ње струј не, ста тич ке и за у
став не тем пе ра ту ре. Ме ре ње ви со ких и ни ских тем пе ра ту ра.

4) ВЕ ЖБА: МЕ РЕ ЊЕ ПРИ ТИ СКА И РАЗ ЛИ КЕ ПРИ ТИ СКА (4)

Од ре ђи ва ње ме ста ме ре ња. Ме ре ње струј ног при ти ска. 
Уград ња, при кљу че ње и ба жда ре ње ма но ме тра.

5) МЕ РЕ ЊЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КА РАД НИХ МА ШИ НА (2)

Ме ре ње бро ја обр та ја, мо мен та и сна ге. Ме ре ње ис те за ња ма
те ри ја ла. Ме ре ње осци ла ци ја и ви бра ци ја.

6) МЕ РЕ ЊЕ НИ ВОА ЗА ПРЕ МИ НЕ ВЛА ЖНО СТИ ВА ЗДУ ХА, 
ПРО ТО КА, БР ЗИ НЕ СТРУ ЈА ЊА И ТО ПЛО ТЕ (7)

Ме ре ње ни воа теч но сти у отво ре ним и за тво ре ним су до ви ма. 
Ме ре ње вла жно сти – упо тре ба пси хро ме тра и хи гро ме тра.

Ме ре ње бр зи не стру ја ња – сон де, обрт не ло па ти це, ане о ме три.
Ме ре ње то пло те – ка ло ри ме три.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Са др жа ји овог пред ме та су од ве ли ког зна ча ја за ре а ли за ци ју 
прак тич не на ста ве и дру гих струч них пред ме та. Про грам об у хва та 

тех ни ку ме ре ња и кон тро ле у ма шин ству тј. у про из вод њи и тех
ни ку ме ре ња и кон тро ле па ра ме та ра хи дра у лич ких и пне у ма тич
ких ком по нен ти и си сте ма (тем пе ра ту ра, при ти сак, бр зи на, про ток 
и др.). По себ но тре ба во ди ти ра чу на о ускла ђе но сти ре а ли за ци је 
овог пред ме та са прак тич ном на ста вом и дру гим струч ним пред
ме ти ма. На ста ву у де лу кон тро ле про из во да ре а ли зо ва ти у спе ци
ја ли зо ва ној учи о ни ци за тех нич ку кон тро лу про из во да. Ме ре ње и 
кон тро лу па ра ме та ра хи дра у лич ких и пне у мат ских ком по нен ти и 
си сте ма ре а ли зо ва ти у спе ци ја ли зо ва ној учи о ни ци хи дра у ли ке и 
пне у ма ти ке и по го ни ма ко ји има ју од го ва ра ју ће ин ста ла ци је.

У ре а ли за ци ји са др жа ја о мер ним уре ђа ји ма и ин стру мен
ти ма тре ба ис та ћи ме то де ме ре ња и по де лу мер них уре ђа ја пре ма 
да тим кри те ри ју ми ма. Об ра ди ти мер не уре ђа је пре ма на чи ну ме
ре ња. Об ра ди ти ска ле мер них уре ђа ја и на чин фор ми ра ња по де о ка 
на ска ла ма. Са др жа је о усло ви ма ме ре ња об ја сни ти уз ис ти ца ње 
про ме на у си сте му мер них уре ђа ја у то ку ме ре ња, од но сно об ја
сни ти на сто ја ње спо ља шњих за у ста вља ња. При том ис те ћи ла бил
ност мер ног уре ђа ја, ка ко на ста је и ка да. Са др жај тач но сти ме ре ња 
об ја сни ти ис ти чу ћи мо гу ће гре шке ме ре ња. Иза бра ти по год ну ме
то ду за про це ну гре шке ме ре ног уре ђа ја и из ве сти кон кре тан про
ра чун као са мо стал ни рад сва ког уче ни ка. У са др жа ји ма о ба жда
ре њу мер них уре ђа ја, сни ми ти кри ву ба жда ре ња и про це ни ти да 
ли се уре ђај мо же ба жда ри ти или ће по ста ти не у по тре бљив. У то ку 
ра да ре а ли за ци је ба зи ра ти се на са мо стал но сти уче ни ка и сте че
ним зна њи ма из дру гих на став них пред ме та.

ПНЕУМАТСКЕ КОМПОНЕНТЕ И СИСТЕМИ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та пне у мат ске ком по нен те и си сте ми је 
да на осно ву зна ња из хи дра у ли ке и пне у ма ти ке, тер мо ди на ми ке 
и тер мо тех ни ке и хи дра у лич ке ком по нен те и си сте ми стек ну над
град њу из ове обла сти и њи хо ву при ме ну у тех нич кој прак си, као и 
за раз у ме ва ње дру гих са др жа ја пред ме та ма шин ске стру ке.

Задаци пред ме та пне у мат ске ком по нен те и си сте ми су:
1. упо зна ва ње ком по не на та пне у мат ских си сте ма, њи хо ве 

кон струк тив не об ли ке и функ ци ју;
2. упо зна ва ње основ них пне у мат ских си сте ма, њи хо ве ком по

нен те, на чин оства ри ва ња и при ме ну код кон крет них рад них ма ши на;
3. упо зна ва ње хи дроп не у мат ских си сте ма, њи хо ве ком по нен

те, на чин оства ри ва ња и при ме ну код кон крет них рад них ма ши на и
4. упо зна ва ње са основ ним еле мен ти ма пне у ма ти ке ни ског 

при ти ска (флу и ди ке) прин ци пом ра да и при ме ном у тех ни ци.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

IV РАЗРЕД 
(2 + 2 ча са не дељ но, 64 + 64 ча со ва го ди шње)

1. КОМ ПО НЕН ТЕ ПНЕ У МАТ СКИХ СИ СТЕ МА (2)

Ор га ни за од би ја ње ва зду ха – ком пре со ри. Ре зер во а ри за са би
је ни ва здух. Ве зив ни ор га ни (це во во ди, цре во во ди и при кључ ци).

При прем на гру па за ва здух (пре чи стач, ре гу ла тор при ти ска и 
за у љи вач).

Раз вод ни и ре гу ла ци о ни ор га ни (раз вод ни ци и вен ти ли). Из
вр шни ор га ни (пне у мат ски мо то ри). Сим бо ли пне у мат ских ком по
не на та.

2. КОМ ПРЕ СО РИ (10)

Прин цип функ ци о ни са ња ком пре со ра. Вр сте ком пре со ра 
(клип ни, мем бран ски и са ла ме ла ма). Клип ни ком пре со ри (јед но
сте пе ни и дво сте пе ни). Сте пен пу ње ња ком пре со ра. Ка па ци тет и 
по треб на сна га. Од ре ђи ва ње ка па ци те та ком пре со ра пре ма рад ном 
ци клу су пне у мат ског си сте ма. Рад ко ји се утро ши на са би ја ње ва
зду ха. Ком пре сор ска ста ни ца.

3. РЕ ЗЕР ВО А РИ ЗА СА БИ ЈЕ НИ ВА ЗДУХ (2)

Ка па ци тет ре зер во а ра. Кон струк ци ја ре зер во а ра. Шта мо ра 
да са др жи сва ки ре зер во ар.



4. ПРЕ ЧИ ШЋА ВА ЊЕ ВА ЗДУ ХА (3)

На чин оства ри ва ња раз во да ва зду ха са ка рак те ри стич ним 
еле мен ти ма. При прем на гру па за ва здух. Пре чи стач ва зду ха. Ре гу
ла ци о ни вен тил при ти ска. За у љи вач.

5. РАЗ ВОД НИ ЦИ (2)

Вр сте раз вод ни ка (клип ни, пло ча сти и вен тил ски). Про ток 
кроз раз вод ни ке.

6. ВЕН ТИ ЛИ (3)

Вен ти ли за при ти сак (вен тил за огра ни ча ва ње при ти ска, ре
до след ни вен тил, при гу ши ва чи шу ма, ре гу ла то ри при ти ска са пне
у мат ским упра вља њем). Про точ ни вен ти ли (не по врат ни вен ти ли, 
бр зо и спу сни вен ти ли, при гу шни вен ти ли).

7. ПНЕ У МАТ СКИ МО ТО РИ (13)

Вр сте пне у мат ских мо то ра и прин цип ра да. Ро та ци о ни пне у
мат ски мо то ри (клип ни, зуп част и тур бин ски). За о крет ни пне у мат
ски мо то ри. Пра во ли ниј ски пне у мат ски мо то ри (пне у мат ски ала ти 
удар ног деј ства, мем бран ски, пне у мат ски ци лин дри – јед но стра
ног деј ства и дво стра ног деј ства).

8. ПНЕ У МАТ СКИ СИ СТЕ МИ (18)

Основ ни прин ци пи про јек то ва ња пне у мат ских си сте ма. Ис
пи ти ва ње пне у мат ских си сте ма. Одр жа ва ње уре ђа ја и ин ста ла ци ја. 
При ме ри при ме не:

– пне у мат ски мер ни ин стру мен ти,
– обрт ни рад ни сто,
– је ди ни це за до тур ма те ри ја ла,
– при ме на ва зду ха код рас пра ши ва ња,
– ко чи о ни си стем за те рет на во зи ла,
– сте зна ко ла на ма ши на ма алат ка ма.

9. ХИ ДРОП НЕ У МАТ СКИ СИ СТЕ МИ (3)

Осно ви хи дроп не у ма ти ке. При ме ри хи дроп не у мат ских си сте
ма. Хи дроп не у мат ска ди за ли ца.

Хи дроп не у мат ски си стем стру га. Хи дроп не у мат ски по ја чи ва чи.

10. ПНЕ У МА ТИ КА НИ СКОГ  
ПРИ ТИ СКА – ФЛУ И ДИ КА (8)

Основ ни пој мо ви и при ме на флу и ди ке. Флу и ди ка ди о да Ни
ко ле Те сле. Прин цип сло бод ног мла за. Прин цип Ко ан да ефек та.

Прин цип тур бу лент ног ефек та. Прин цип вр тло жног ефек та. 
Ди ги тал ни еле мен ти. Про пор ци о нал ни еле мен ти. Вр тло жни по ја
чи ва чи. По моћ ни еле мен ти флу и дич них скло по ва (от пор ни ци, во
лу ме ни, при кључ ци, ре ле ји). Пред но сти и огра ни че ња флу и ди ке. 
При ме на флу и ди ке.

ВЕ ЖБЕ (64)

1. ВЕ ЖБА: КОМ ПО НЕН ТЕ ПНЕ У МАТ СКИХ  
СИ СТЕ МА (2)

Гра фич ко пред ста вља ње – сим бо ли пне у мат ских ком по не на
та. Из ра да и чи та ње блок и функ ци о нал них ше ма пне у мат ских си
сте ма. Са мо стал на из ра да блок и функ ци о нал не ше ме пне у мат ског 
си сте ма.

2. ВЕ ЖБА: КОМ ПРЕ СО РИ (10)

Про ра чун па ра ме та ра ра да си сте ма (про ток, сна га, при ти сак, 
сте пен ис ко ри шће ња). Ки не ма ти ка ра да ком пре со ра.

Из бор ком пре со ра пре ма па ра ме три ма ра да ин ста ла ци је тех
нич ких и рад них ка рак те ри сти ка. (Упо тре ба ка та ло га и тех нич ко
тех но ло шке до ку мен та ци је). Про ра чун па ра ме та ра ра да ком пре
сор ске ста ни це. Ис пи ти ва ње ком пре со ра.

3. ВЕ ЖБА: ПНЕ У МАТ СКЕ КОМ ПО НЕН ТЕ – РЕ ЗЕР ВО А РИ, 
ПРЕ ЧИ СТА ЧИ, РАЗ ВОД НИ ЦИ И ВЕН ТИ ЛИ (10)

Из ра да бло ка и функ ци о нал них ше ма пне у мат ских си сте ма 
са де фи ни са њем функ ци је ком по не на та си сте ма. Из ра да функ ци о
нал них ше ма. Са мо ста лан рад. Ула га ње ком по не на та пне у мат ских 
си сте ма са ка рак те ри сти ка ма уград ње.

Про ра чун кон струк тив них и рад них ка рак те ри сти ка ком по
не на та пне у мат ских си сте ма. Из ра да ком по не на та пре ма па ра ме
три ма ра да и ка та ло шких вред но сти ка рак те ри сти ка ком по нен те. 
Ис пи ти ва ње ком по нен ти по је ди нач но и у скло пу си сте ма.

4. ВЕ ЖБА: ПНЕ У МАТ СКИ МО ТО РИ (13)

Про ра чун па ра ме та ра ра да пне у мат ских мо то ра (про ток, сна
га, сте пен ис ко ри шће ња). Про ра чун основ них кон струк тив них 
ка рак те ри сти ка мо то ра. Из бор мо то ра пре ма па ра ме три ма ра да и 
ка та ло шким вред но сти ма ка рак те ри сти ка. Ис пи ти ва ње мо то ра – 
ме ре ње па ра ме та ра ра да.

5. ВЕ ЖБА: ПНЕ У МАТ СКИ СИ СТЕ МИ (18)

Из ра да блок и функ ци о нал них ше ма пне у мат ских си сте ма – 
са мо стал ни ра до ви. Про ра чун па ра ме та ра ра да ком по нен ти и си
сте ма. Ра ста вља ње и са ста вља ње си сте ма са до во ђе њем у функ ци
ју и ис пи ти ва њем па ра ме та ра ра да. Ис пи ти ва ње па ра ме та ра ра да и 
ком по нен ти и си сте ма.

6. ВЕ ЖБА: ХИ ДРОПНЕ У МАТ СКИ СИ СТЕ МИ (3)

Из бор блок и функ ци о нал них ше ма хи дропне у мат ских си
сте ма. Про ра чун па ра ме та ра ра да си сте ма код алат них ма ши на.

7. ВЕ ЖБА: ПНЕ У МА ТИ КА НИ СКОГ ПРИ ТИ СКА (8)

Ма те ма тич ко мо де ли ра ње па ра ме та ра ра да пне у ма ти ке ви со
ког при ти ска. Кон струк тив не и рад не ка рак те ри сти ке ком по не на та 
пне у ма ти ке ни ског при ти ска.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Про грам пред ме та пне у мат ске ком по нен те и си сте ми, омо
гу ћа ва упо зна ва ње прак тич ним при ме ри ма при ме не пне у ма ти ке у 
ин ду стри ји и сва ко днев ној прак си. Про грам је дат та ко да уче ни ци 
ко ри сте ћи сте че на зна ња мо гу раз ра ђи ва ти пне у мат ске ком по нен
те, са став не де ло ве, на чин ра да, основ не па ра ме тре и др.

На осно ву раз ра де ком по не на та, уче ни ци до ла зе до ни воа њи
хо вог по ве зи ва ња функ ци о нал не це ли не. Про у ча ва ње уљ но пне
у мат ских си сте ма тре ба да ство ри ја сну де фи ни ци ју уло ге сва ке 
од ком по не на та у ра ду си сте ма. По себ ну па жњу по све ти ти чи та
њу и ко ри шће њу функ ци о нал них ше ма и тех нич котех но ло шке 
до ку мен та ци је. Те о риј ски део пред ме та ре а ли зо ва ти у ка би не ту 
пне у ма ти ке, а ве жбе у школ ској ра ди о ни ци, по го ни ма и спе ци
јал ним ла бо ра то ри ја ма. На ве жба ма са мо стал ним ра дом уче ни ка, 
до ла зи ти до па ра ме та ра про ра чу на, из бо ра и ра да ком по нен те или 
си сте ма. Са мо стал ним ра до ви ма мо ра прет хо ди ти уве жба ност ко
ри шће ња ка та ло га, функ ци о нал них ше ма и тех нич котех но ло шке 
до ку мен та ци је.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве оп ште прак тич не на ста ве је да до при не се да 
уче ник, у свом по чет ном струч ном обра зо ва њу, све стра ни је са гле
да ра зно вр сност тех но ло шких про це са и по сту па ка у ма шин ству, 
да уче ству је у прак тич ној при ме ни раз ли чи тих ме то да об ра де и 
об ли ко ва ња ме та ла у ства ра њу про из во да, да у окви ру прак тич
ног ра да схва ти по ве за ност об ли ка и функ ци ја ма шин ског де ла, да 
упо зна раз ли чи та сред ства ра да, да сти че рад не на ви ке и ве шти не 
и да осе ти по тре бу за ства ра ла штвом.

Задаци на ста ве оп ште ма шин ске прак се су:
– упо зна ва ње уре ђа ја, ала та, при бо ра и ма ши на;



2.1. оспо со бља ва ње за ра ци о нал но и еко но мич но ко ри шће ње 
ма те ри ја ла, ала та, при бо ра, уре ђа ја, ма ши на и енер ги је;

2.2. овла да ва ње рад ном до ку мен та ци јом и оспо со бља ва ње за 
ње но ко ри шће ње у про це су ра да;

2.3. са вла да ва ње ве шти на у оства ри ва њу рад них опе ра ци ја 
руч не и ма шин ске об ра де, скла па ња, рас кла па ња и одр жа ва ња ма
ши на и уре ђа ја;

2.4. оспо со бља ва ње за пра вил ну упо тре бу сред ста ва и ме
ра за шти те на ра ду и сти ца ње на ви ка о по тре би ко ри шће ња ових 
сред ста ва;

2.5. схва та ње по тре бе оства ри ва ња зах те ва ног ква ли те та у 
про из вод њи и одр жа ва њу ма ши на и уре ђа ја и при ме не ме то да ме
ре ња и кон тро ле ква ли те та.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

I РАЗРЕД 
(4 ча са не дељ но, 148 ча са го ди шње)

УВОД (2)

За да так и зна чај оп ште ма шин ске прак се. Ка рак те ри сти ке 
обра зов них про фи ла у под руч ју ра да ма шин ство и об ра де ме та ла. 
Упо зна ва ње ра ди о ни це и рад них ме ста за прак тич ну на ста ву. Рас
по ре ђи ва ње на рад но ме сто уз по треб на сред ства ра да и за шти те на 
ра ду. Пра вил но ко ри шће ње и чу ва ње сред ста ва ра да. Упо зна ва ње 
сред ста ва за шти те на ра ду. Чи шће ње и одр жа ва ње рад ног ме ста.

МЕ РЕ ЊЕ И КОН ТРО ЛИ СА ЊЕ (8)

За да так и зна чај ме ре ња и кон тро ли са ња. Вр сте мер них је ди
ни ца СИ си сте ма. Ме то де и гре шке ме ре ња. По де ла ме ри ла. Ме ри
ла за кон тро лу и ме ре ње ду жи на: раз мер ни ци (мер не тра ке, мер
ни ле њи ри и мер не ле тве), ше ста ри за ме ре ње, по мич на ме ри ла, 
ду би но ме три и ви си но ме три. Ме ри ла за кон тро лу ме ре ња угло ва: 
уга о ни ци, угло ме ри (пре клоп ни, обич ни ме ха нич ки, уни вер зал ни) 
и ша бло ни. Ме ри ла за кон тро лу рав но сти по вр ши на, ме ри ла за за
зо ре и за о бље ња. Чу ва ње и одр жа ва ње мер них и кон трол них ала та.

ПРИ БО РИ ЗА СТЕ ЗА ЊЕ И ПРИ ДР ЖА ВА ЊЕ (3)

За да так и зна чај сте за ња и при др жа ва ња при об ра ди. Пра ви ла 
сте за ња. По де ла при бо ра за сте за ње. Уни вер зал ни при бо ри за сте
за ње (стег, ша пе, сте зне гла ве и маг не ти).

ОЦР ТА ВА ЊЕ И ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ (4)

За да так и зна чај оцр та ва ња и обе ле жа ва ња. Алат и при бор за 
оцр та ва ње и обе ле жа ва ње (рад ни сто, пло че за оцр та ва ње, при зме, 
игле, па ра лел на цр та ла, обе ле жа чи, ше ста ри, сло ва, бро је ви и ша бло
ни). При пре ма по вр ши не за оцр та ва ње. По сту пак оцр та ва ња и обе
ле жа ва ња (оцр та ва ње и обе ле жа ва ње са цр те жа, оцр та ва ње по мо ћу 
ша бло на и по узор ку). Оштре ње ала та за оцр та ва ње и обе ле жа ва ње.

ТУР ПИ ЈА ЊЕ (5)

При ме на по ступ ка. Вр сте и об ли ци тур пи ја ња (по де ла тур пи
ја пре ма на ме ни, об ли ку, пре се ку и се чи ву и пре ма бро ју на се ка). 
На са ђи ва ње тур пи ја. Тех ни ка ра да при тур пи ја њу (тур пи ја ње рав
них и об лих по вр ши на, тур пи ја ње отво ра и жље бо ва, тур пи ја ње 
ли мо ва и ски да ње иви ца). Одр жа ва ње тур пи ја. Ма ши не за тур пи ја
ње (глав ни де ло ви и по сту пак ра да).

ОДВА ЈА ЊЕ СЕ ЧЕ ЊЕМ И ОД СЕ ЦА ЊЕМ (10)

За да так и вр сте се че ња и од се ца ња. Рад че ки ћем и се ка чем 
(вр сте се ка ча и че ки ћа, на са ђи ва ње, др жа ње че ки ћа и ру ко ва ње 
че ки ћем. Тех ни ка ра да се ка чем. Оштре ње се ка ча). Се че ње ма ка
за ма. Од се ца ње те сте ром: од се ца ње руч ном те сте ром. Вр сте лу
ко ва и ли сто ва. Тех ни ка ра да и по сту пак те сте ри са ња пло ча стих 
обра да ка, ли мо ва, це ви и ра зних про фи ла. Од се ца ње ма шин ском 
оквир ном те сте ром (прин цип ра да и ру ко ва ње). Одр жа ва ње сред
ста ва ра да, под ма зи ва ње и чи шће ње. Ме ре за шти те при се че њу и 
од се ца њу.

ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ ЛИ МА И ПРО ФИ ЛА (7)

Зна чај и при ме на по ступ ка. Ис пра вља ње ма те ри ја ла (тех ни ка 
руч ног ис пра вља ња тра ка, ли мо ва, осо ви на и оста лог. Ма шин ско 
ис пра вља ње). Са ви ја ње и об ли ко ва ње ма те ри ја ла (ли мо ва, жи це, 
це ви, про фи ла и опру га). Ме ре за шти те на ра ду.

СПА ЈА ЊЕ (8)

За да так спа ја ња, кла си фи ка ци ја ме то да и по сту па ка. Спа ја ње 
за ки ва њем (вр сте за ко ви ца и са ста ва ка. Алат и по сту пак руч ног за
ки ва ња). Спа ја ње ле мље њем (вр сте ле мо ва, сред ства за чи шће ње 
и за гре ва ње. По сту пак ме ког и твр дог ле мље ња). Елек тро луч но 
за ва ри ва ње (уре ђа ји и при бор за елек тро луч но за ва ри ва ње. Елек
тро де и вр сте за ва ра при елек тро луч ном за ва ри ва њу. Тех ни ка ра да 
при елек тро луч ном за ва ри ва њу). Сред ства за шти те на ра ду.

БУ ШЕ ЊЕ, УПУ ШТА ЊЕ И РЕ ЗА ЊЕ НА ВО ЈА (9)

По јам и свр ха бу ше ња и упу шта ња. Ала ти за бу ше ње и упу
шта ње. Бу ши ли це (сто не и стуб не). При бор за сте за ње ала та и 
обрат ка. Рад ни по ступ ци при бу ше њу и упу шта њу. Оштре ње спи
рал них бур ги ја. Ре за ње на во ја (алат и при бор за руч но ре за ње на
во ја. По сту пак ре за ња уну тра шњих и спо ља шњих на во ја). Одр жа
ва ње бу ши ли ца. Ме ре за шти те на ра ду.

РЕН ДИ СА ЊЕ (10)

При ме на по ступ ка, по де ла рен ди саљ ки и њи хо ве ка рак те ри
сти ке. Прин цип ра да крат ко ход не рен ди саљ ке. Ала ти за рен ди са
ње. Из бор ре жи ма об ра де (в, н, с) у за ви сно сти од вр сте но жа и 
ма те ри ја ла обрат ка. При пре ма ма ши не за рад (по сту пак сте за ња 
обрат ка и но жа и по де ша ва ње ма ши не за рад). По сту пак рен ди са
ња хо ри зон тал них, вер ти кал них и ко сних по вр ши на. Одр жа ва ње 
рен ди саљ ки (чи шће ње и под ма зи ва ње). Ме ре за шти те на ра ду.

СТРУ ГА ЊЕ (15)

При ме на по ступ ка, по де ла стру го ва и њи хо ве ка рак те ри сти
ке. Опис де ло ва и прин цип ра да уни вер зал ног стру га. Ала ти за 
стру гар ску об ра ду – но же ви. При пре ма ма ши не за рад (по сту пак 
по ста вља ња и сте за ња обрат ка и но жа, из бор ре жи ма об ра де и по
де ша ва ње ма ши не за рад). Об ра да раз ли чи тих про фи ла на стру гу 
(ци лин дрич них и че о них по вр ши на, за бу ши ва ње и бу ше ње, стру
га ње ко нич них по вр ши на, спо ља шњих жље бо ва и од се ца ње на 
стру гу). Хла ђе ње ала та при стру га њу. Чи шће ње и одр жа ва ње стру
га. Ме ре за шти те на ра ду при стру га њу. Про гра ми ра ње НУ ма ши
на. Об ра да на НУ стру гу – основ ни еле мен ти и ка рак те ри сти ке.

ГЛО ДА ЊЕ (14)

При ме на по ступ ка, по де ла гло да ли ца и њи хо ве ка рак те
ри сти ке. Опис де ло ва и прин цип ра да уни вер зал не хо ри зон тал
не гло да ли це. Ала ти за гло да ње – гло да ла. При пре ма гло да ли це 
за рад (по сту пак по ста вља ња и сте за ња обрат ка и гло да ла, из бор 
ре жи ма об ра де и по де ша ва ње ма ши не за рад). Об ра да по вр ши не 
гло да њем (рав них хо ри зон тал них по вр ши на, по вр ши на под углом 
и про фи ли са них по вр ши на). Из ра да жље бо ва. Хла ђе ње ала та при 
гло да њу. Чи шће ње и одр жа ва ње гло да ли це. Ме ре за шти те на ра ду 
при гло да њу. Об ра да на НУ гло да ли ци – основ ни еле мен ти и ка
рак те ри сти ке.

БРУ ШЕ ЊЕ (15)

При ме на по ступ ка, по де ла бру си ли ца и њи хо ва ка рак те ри
сти ка. Опис де ло ва и прин цип ра да бру си ли це за рав но бру ше ње. 
Ала ти за бру ше ње – то ци ла. При пре ма бру си ли це за рад. По сту пак 
по ста вља ња и сте за ња обрат ка и то ци ла, из бор ре жи ма бру ше ња 
и по де ша ва ња бру си ли це за рад. По сту пак бру ше ња рав них по вр
ши на. Хла ђе ње при бру ше њу. Чи шће ње и одр жа ва ње бру си ли це. 
Ме ре за шти те на ра ду при бру ше њу. Об ра да на НУ бру си ли ци – 
основ ни еле мен ти и ка рак те ри сти ке.



ТЕР МИЧ КА И ТЕР МО ХЕ МИЈ СКА ОБ РА ДА (4)

За да так и зна чај тер мич ке и тер мо хе миј ске об ра де. Основ ни 
пој мо ви о жа ре њу, ка ље њу, от пу шта њу, це мен та ци ји и ни три ра њу. 
Ка ље ње јед но став них руч них ала та у во ди и уљу.

ПО ВР ШИН СКА ЗА ШТИ ТА (5)

По јам и вр сте ко ро зи је. На чин за шти те пре вла че њем. Ме ре 
за шти те на ра ду на по вр шин ској за шти ти.

УПО ЗНА ВА ЊЕ МА ШИ НА И ЊИ ХО ВИХ ФУНК ЦИ ЈА (12)

Кла си фи ка ци ја ма ши на: по гон ске и рад не ма ши не, тран спорт
не ма ши не и уре ђа ји, са о бра ћај на сред ства (ка рак те ри сти ке, на ме
на и одр жа ва ње). Опис и прин цип ра да тур би на, клип них ма ши на, 
ком пре со ра, вен ти ла то ра, пум пи, ди за ли ца и пре но си ли ца, тран
спор те ра и еле ва то ра (функ ци о ни са ње ма ши на и кон тро ла ра да).

СА СТА ВЉА ЊЕ И РА СТА ВЉА ЊЕ МА ШИ НА  
И ЊИ ХО ВИХ ДЕ ЛО ВА (17)

Са ста вља ње ма ши на као по сту пак до би ја ња но вог про из во да 
(мон та жа). Ра ста вља ње и са ста вља ње ма ши на и њи хо вих де ло ва 
у окви ру одр жа ва ња ма ши на у екс пло а та ци ји. Зна чај одр жа ва ња, 
тре ње и ха ба ње кон такт них по вр ши на. По јам и вр сте скло по ва. 
Спа ја ње раз дво ји вим ве за ма. Алат и при бор за са ста вља ње и ра
ста вља ње (кљу че ви, уви ја чи, кле шта, из би ја чи, свла ка чи). Тех
но ло шки по сту пак ра ста вља ња и са ста вља ња (пре глед уре ђа ја, 
ра ста вља ње и озна ча ва ње де ло ва, пра ње и под ма зи ва ње де ло ва, 
кон тро ла ис прав но сти, за ме на и са ста вља ње).

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Про грам је са чи њен та ко да уче ни ци стек ну увид у де ло круг 
по сло ва и рад них за да та ка што ве ћег бро ја обра зов них про фи ла 
– за ни ма ња у под руч ју ра да ма шин ство и об ра да ме та ла. Омо гу
ћа ва по ступ но са вла да ва ње по чет них зна ња, уме ња и ве шти на за 
по ступ ке руч не и ма шин ске об ра де, са ста вља ње и ра ста вља ње ма
ши на и њи хо вих де ло ва.

Оп шта ма шин ска прак са уво ди уче ни ке у сфе ру из вр ши лач
ког и про из вод ног ра да, у ам би јент ма шин ске ра ди о ни це, у ко јој 
се про цес обра зо ва ња од ви ја у дру гим усло ви ма и са дру га чи јим 
ме то да ма и сред стви ма ра да од оних ко је су уче ни ци до та да сре
та ли. За то у са мом по чет ку уче ни ци тре ба да упо зна ју прин ци пе и 
пра ви ла по на ша ња у ра ди о ни ци, рад ну и тех но ло шку ди сци пли ну, 
сред ства и ме ре за шти те на ра ду и њи хо ву при ме ну.

Прак ти чан рад уче ни ка мо ра би ти осми шљен, а сва ка ак тив
ност ра зу мљи ва. Ти ме се под сти че мо ти ви са ност за рад и ства ра
лач ке спо соб но сти уче ни ка, оства ру је ефи ка сност и бо љи ква ли
тет ра да. Да би се то по сти гло прак ти чан рад мо ра би ти, у свим 
сво јим фа за ма, ана ли зи ран и раз ја шњен. Не по сред ној из вр ши лач
кој ак тив но сти – де мон стра ци ји на став ни ка или но вој ве жби уче
ни ка, мо ра да прет хо де (у за ви сно сти од ка рак те ра и сло же но сти 
рад ног по ступ ка и сред ста ва ра да) об ја шње ња тех нич котех но ло
шких за ко ни то сти или кра ћа упут ства о ру ко ва њу ала том или ма
ши на ма. При то ме увек тре ба ин си сти ра ти на по што ва њу про пи са 
о за шти ти на ра ду, на при ме ни ме ра штед ње енер ги је, ма те ри ја ла, 
ала та, при бо ра и ма ши на.

Про грам оп ште ма шин ске прак се мо же да се оства ру је при
ме ном про из вод них – ди дак тич ких ве жби у це ли ни или укљу чи
ва њем у про из вод ни рад у по је ди ним сег мен ти ма про гра ма. У сва
ком слу ча ју на став ник вр ши ди дак тич ку раз ра ду те мат ских це ли на 
про гра ма, фор ми ра ве жбе, раш чла њу је их на еле мен те – од за хва та 
и опе ра ци ја до сло же ни јих ра до ва. Пред ви ђа те о риј ску под ло гу 
ко ју осла ња и ко ре ли ра са са зна њи ма ко ја су уче ни ци до не ли из 
основ не шко ле или их сти чу па ра лел но у окви ру са др жа ја тех нич
ког цр та ња, тех но ло ги је ма те ри ја ла, ме ха ни ке, тех нич ке фи зи ке 
и ма те ма ти ке. Због то га на став ник мо ра да по зна је са др жа је ових 
пред ме та и да оства ру је стал ну са рад њу са на став ни ци ма ових 
струч них пред ме та.

Са др жа је јед не те мат ске це ли не ни је нео п ход но увек оства ри
ва ти у це ло сти па за тим пре ла зи ти на дру гу. Мо гу ће је у за ви сно
сти од ка рак те ра ве жби или про из вод ног ра да, на ста ву оства ри ва ти 
ком би но ва но са дру гим са др жа ји ма (по ступ ци ма, опе ра ци ја ма) у 
ду жем пе ри о ду. Та ко на при мер, са др жа ји о ме ре њу и кон тро ли са
њу, оцр та ва њу и обе ле жа ва њу, тур пи ја њу и др. мо гу се об ра ђи ва
ти по ступ но, пре ма зах те ву тех но ло шког по ступ ка од ре ђе не про
из вод не ве жбе. У ова квој ор га ни за ци ји на ста ве, где уче ни ци ни су 
исто вре ме но ан га жо ва ни на истим рад ним опе ра ци ја ма и за хва ти
ма, по треб но је пра ти ти рад сва ког уче ни ка по на о соб и вре ме про
ве де но на по је ди ним рад ним ак тив но сти ма.

Рад не за дат ке у по гле ду њи хо ве сло же но сти тре ба, по мо гућ
ству, при ла го ђа ва ти ни воу оспо со бље но сти уче ни ка.

Оп шту ма шин ску прак су, по пра ви лу, тре ба ор га ни зо ва ти у 
школ ској ра ди о ни ци. Њен про грам је иден ти чан за све обра зов не 
про фи ле III и IV сте пе на струч не спре ме, због че га је мо гу ће за све 
шко ле офор ми ти стан дард ну опре мље ну тип ску ра ди о ни цу (јед
на ра ди о ни ца за пет оде ље ња I раз ре да, 10 гру па уче ни ка). У том 
слу ча ју чи тав про грам се ре а ли зу је у тој на мен ској ра ди о ни ци, по 
уна пред де фи ни са ном ре до сле ду из ме не рад них ме ста, те уче ни ци 
не мо ра ју „про ла зи ти“ кроз дру ге ра ди о ни це или по го не пред у зе
ћа. (Про грам оп ште ма шин ске прак се тре ба да оства ру је на став ник 
ко ји осим руч не об ра де по зна је и рад са основ ним алат ним ма ши
на ма).

Ра ди што ефи ка сни јег оства ри ва ња про гра ма сва ки уче ник 
мо ра има ти сво је рад но ме сто и од го ва ра ју ћи алат и при бор.

При оце ни ра да уче ни ка па жњу тре ба обра ти ти на: тач ност 
из ра де, ква ли тет об ра де, уред но одр жа ва ње рад ног ме ста, ра ци о
нал но ко ри шће ње ма те ри ја ла и енер ги је, чу ва ње ала та, при бо ра, 
уре ђа ја ма ши на и пра вил но ко ри шће ње сред ста ва за шти те на ра ду.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ прак тич не на ста ве је сти ца ње зна ња, рад них ве шти на 
и на ви ка по треб них за оба вља ње по сло ва и са мо ста лан из вр ши
лач ки рад у окви ру обра зов ног про фи ла и оспо со бља ва ње за бр зо 
укљу че ње у про цес кон крет не тех но ло ги је одр жа ва ња и по прав ке 
си сте ма хи дра у ли ке и пне у ма ти ке. 

Задаци прак тич не на ста ве су:
– овла да ва ње тех но ло шким по ступ ци ма и ме то да ма рас та ња 

и са ста вља ња под скло по ва, скло по ва и еле ме на та уре ђа ја хи да у ли
ке и пне у ма ти ке;

– оспо со бља ва ње за пра вил ну упо тре бу, при ме ну и одр жа ва
ње сред ста ва ра да, њи хо во ра ци о нал но и еко но мич но ко ри шће ње 
уз са гле да ва ње њи хо ве ма те ри јал не вред но сти и ве ка тра ја ња;

– при ме на зна ња о пра вил ном по ста вља њу ди јаг но зе ква ро ва 
и на ста лих не до ста та ка у функ ци о ни са њу си сте ма;

– сти ца ње прак тич них зна ња и уме ња у ме ре њу и кон тро ли
са њу де ло ва у про це су ра да и оства ри ва њу ква ли тет ног функ ци о
ни са ња си сте ма хи дра у ли ке и пне у ма ти ке;

– сти ца ње зна ња и на ви ка за пра вил но ко ри шће ње сред ста ва 
за шти те на ра ду.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

II РАЗРЕД 
(4 ча са не дељ но, 148 ча са го ди шње)

1. УВОД (2)

Упо зна ва ње про гра ма, струч не ли те ра ту ре и зах те ве рад ног 
под руч ја ме ха ни ча ра рад них ма ши на. Упо зна ва ње ра ди о ни це и 
рад них ме ста. Пра вил ник о ра ду у ра ди о ни ци.

2. МЕ РЕ ЊЕ И КОН ТРО ЛИ СА ЊЕ (6)

Гре шке ме ре ња, по де ла ме ри ла, по мич на ме ста и ша бло ни 
(об на вља ње и утвр ђи ва ње гра ди ва). Ме ри ла за ме ре ње и кон тро
лу ду жи на: ми кро ме три за спољ но и уну тра шње ме ре ње, гра нич
на ме ри ла за осо ви не и ру пе (ра чве и че по ви), гра нич на ме ри ла и 



ком па ра то ри (ме ха нич ки, оп тич ки угло ме ри, гра нич на ме ри ла за 
угло ве, три го но ме триј ска ме ри ла и ли бе ле). Чу ва ње и одр жа ва ње 
мер них и кон трол них ала та. Ме ре ње и кон тро ла од сту па ња од ге
о ме триј ског об ли ка, ме ре ње и кон тро ла на во ја, зуп ча ни ка, ме ре ње 
хра па во сти. Ме ре ње основ них га со, тер мо и хи дро е нер гет ских па
ра ме та ра.

3. ТЕХ НИ КА РУЧ НЕ ОБ РА ДЕ (40)

При пре ма ала та и при бо ра за руч ну об ра ду. При пре ма рад ног 
ме ста. Обе ле жа ва ње и оцр та ва ње. Се че ње те сте ром и ма ка за ма, 
се че ње се ка чем. Тур пи ја ње: гру бо, фи но, рав но и под углом. Бу
ше ње отво ра и ру па руч ном и стуб ном бу ши ли цом. Ре за ње на во ја 
руч ним ала том. Ис пра вља ње и са ви ја ње про фи ла.

4. СПА ЈА ЊЕ МА ТЕ РИ ЈА ЛА МЕ КИМ И ТВР ДИМ  
ЛЕ МЉЕ ЊЕМ (4)

При пре ма ма те ри ја ла, чи шће ње, при пре ма ала та и из во ђе ње 
ме ког ле мље ња на пред ме ту из ра де.

Сред ства за твр до ле мље ње, алат и при бор и из во ђе ње по
ступ ка.

5. ЗА ВА РИ ВА ЊЕ (8)

Га сно за ва ри ва ње. Тех нич ка за шти та при га сном за ва ри ва њу. 
Че лич не бо це са ар ма ту ром, го ри о ник. Шип ке, пра шко ви и па сте 
за га сно за ва ри ва ње. Тех ни ка ра да при за ва ри ва њу. Га сно се че ње.

Елек тро луч но и елек тро от пор но за ва ри ва ње. Тех нич ка за
шти та. Елек тро де, алат и при бор за елек трич но за ва ри ва ње. При
пре ма пред ме та и из во ђе ње за ва ри ва ња. Елек трич но се че ње.

6. ЗА ВР ШНА ОБ РА ДА (8)

Гре ба ње – гре ца ње. Ти по ви гре ба ча, при пре ма и по сту пак 
гре ба ња. Опе ра ци ја гре ба ња; рав них по вр ши на, ко сих по вр ши на и 
из гу бље них по вр ши на. Кон тро ла по вр ши на об ра ђе них гре ба њем.

По ли ра ње, абра зи ви, при пре ма абра зив них по вр ши на, абра
зив на па ста.

Ле то ва ње и гла ча ње. Ала ти за ле то ва ње, руч на опе ра ци ја ле
то ва ња, абра зив не ме ша ви не за ле то ва ње и гла ча ње.

7. РАС КЛА ПА ЊЕ И СКЛА ПА ЊЕ ХИ ДРА У ЛИЧ КИХ  
И ПНЕ У МАТ СКИХ КОМ ПО НЕ НА ТА (76)

Еле мен ти опре ме хи дра у лич ких и пне у мат ских си сте ма: пум
пе, ком пре со ри, вен ти ли и фи на ар ма ту ра. Ра ста вља ње и са ста вља
ње скло по ва и под скло по ва, де мон стра ци је ве жба ња рас кла па ња 
– скла па ња и ру ко ва ња: кљу чем, од ви ја чем, кље шти ма, вла ка чем, 
из би ја чем и др. Сла га ње и озна ча ва ње де ло ва, пра ње, де фек та жа, 
за ме на ис тро ше них и оште ће них де ло ва, за ме на зап тив ки не по
крет них и по крет них спо је ва. Под ма зи ва ње де ло ва ко ји су из ло же
ни тре њу, скла па ње и кон тро ла функ ци о нал но сти.

III РАЗРЕД 
(4 ча са не дељ но, 148 ча со ва го ди шње)

1. РАС КЛА ПА ЊЕ И СКЛА ПА ЊЕ ХИ ДРА У ЛИЧ КИХ  
КОМ ПО НЕ НА ТА И КО РИ ШЋЕ ЊЕ ТЕХ НИЧ КЕ ДО КУ МЕН ТА
ЦИ ЈЕ (30)

Ко ри шће ње ра ди о нич ких при руч ни ка и фа брич ких де ло ва 
мон та жа ма ње сло же них под скло по ва и чи та ње пра те ће тех нич ко
тех но ло шке до ку мен та ци је. Уве жба ва ње пред мон та же кроз при
пре му де ло ва пре мон та же. Мон та жа и за ме на фил те ра, сла ви на, 
про ме та ча уља, за у љи ва ча, ре зер во а ра.

2. ОДР ЖА ВА ЊЕ, ПО ПРАВ КА И МОН ТА ЖА ОСНОВ НИХ  
ХИ ДРА У ЛИЧ КИХ УРЕ ЂА ЈА (80)

Пре глед, ра ста вља ње, пра ње, под ма зи ва ње, кон тро ла де ло ва, 
за ме на и по прав ка оште ће них де ло ва, до ра да де ло ва, мон та жа и 
про ба функ ци о нал но сти рад них ци лин да ра хи дро пум пи и хи дра
у лич ких мо то ра.

3. ОДР ЖА ВА ЊЕ, ПО ПРАВ КА И МОН ТА ЖА СРЕД ЊЕ  
СЛО ЖЕ НИХ ХИ ДРА У ЛИЧ КИХ УРЕ ЂА ЈА (38)

Мон та жа ода бра них уре ђа ја сред ње сло же но сти. Ана ли за 
тех нич ке и тех но ло шке до ку мен та ци је и из бор по треб ног ала та, 
при бо ра и сред ста ва за под ма зи ва ње. Де мон стра ци ја мон та же уре
ђа ја са на гла ском спе ци фич но сти по је ди них за хва та и опе ра ци ја.

До ра да зна чај них то ле ри са них по вр ши на.

IV РАЗРЕД 
(7 ча со ва не дељ но, 224 ча са го ди шње+ 60 ча со ва у бло ку)

1. ОДР ЖА ВА ЊЕ, ПО ПРАВ КА И МОН ТА ЖА СЛО ЖЕ НИХ  
ХИ ДРА У ЛИЧ КИХ УРЕ ЂА ЈА (54)

Пре глед, ра ста вља ње, пра ње и под ма зи ва ње, кон тро ла де ло
ва, до ра да де ло ва, уград ња и мон та жа во до ва и при кљу ча ка еле
ме на та и ода бра них уре ђа ја крил них и клип них, (2) хи дра у лич ки 
сер воуре ђа ји и др. Мон та жа сло бод них хи дра у лич ких си сте ма на 
осно ву функ ци о нал них мон та жних ше ма.

2. ОДР ЖА ВА ЊЕ, ПО ПРАВ КА И МОН ТА ЖА ОСНОВ НИХ  
И СРЕД ЊЕ СЛО ЖЕ НИХ ПНЕ У МАТ СКИХ УРЕ ЂА ЈА (40)

Пре глед, ра ста вља ње, пра ње и под ма зи ва ње, кон тро ла де
ло ва, за ме на и по прав ка оште ће них де ло ва, мон та жа и при бо ра 
функ ци о нал но сти вен ти ла, ци лин да ра, ком пре со ра, пне у мат ских 
мо то ра. Пне у мат ски си сте ми из ве де ни на објек ти ма (пне у мат ски 
си стем ко че ња, си стем сте за ња обрат ка и др.).

3. ОДР ЖА ВА ЊЕ, ПО ПРАВ КА И МОН ТА ЖА СЛО ЖЕ НИХ  
ПНЕ У МАТ СКИХ УРЕ ЂА ЈА (40)

Пре глед, ра ста вља ње, пра ње и под ма зи ва ње, кон тро ла де ло
ва, до ра да де ло ва, уград ња и мон та жа во до ва и при кључ ка еле ме
на та и ода бра них уре ђа ја – ви ше сте пе ни ком пре со ри и др. Мон
та жа сло же них пне у мат ских си сте ма на осно ву функ ци о нал них 
мон та жних ше ма.

4. ИС ПИ ТИ ВА ЊЕ ХИ ДРА У ЛИЧ КИХ И ПНЕ У МАТ СКИХ  
УРЕ ЂА ЈА (40)

Ис пи ти ва ње на проб ним сто ло ви ма, ме ре ње при ти ска, про
то ка, тем пе ра ту ре, бро ја обр та ја, вре ме на деј ства си ле, обрт ног 
мо мен та, сна ге и хо до ва. Ис пи ти ва ње пум пи, хи дро мо то ра, ком
пре со ра, раз вод ни ка, ци лин да ра и вен ти ла. Оп ти мал но ко ри шће ње 
рад не теч но сти при ис пи ти ва њу.

Ис пи ти ва ње зуп ча сте пум пе, ана ли зе до би је них ре зул та та ис
пи ти ва ња и до но ше ња за кљу ча ка.

Ис пи ти ва ње се риј ских про то тип них уре ђа ја на од го ва ра ју
ћим проб ним сто ло ви ма.

5. ИС ПИ ТИ ВА ЊЕ И ОДР ЖА ВА ЊЕ ХИ ДРА У ЛИЧ КИХ  
И ПНЕ У МАТ СКИХ СИ СТЕ МА (50)

Ис пи ти ва ње функ ци о нал них ка рак те ри сти ка си сте ма и од го
ва ра ју ћих па ра ме та ра.

Пр вен стве но одр жа ва ње си сте ма, те ку ће одр жа ва ње и от кла
ња ње за сто ја и от ка за.

Ис пи ти ва ње функ ци о нал но сти у екс пло а та ци о ним усло ви ма.

6. НА СТА ВА У БЛО КУ (60)

Рад на одр жа ва њу, по прав ци или мон та жи хи дра у лич ких или 
пне у мат ских уре ђа ја или си сте ма пре ма усло ви ма и зах те ви ма те
ку ће тех но ло ги је пред у зе ћа.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Ре а ли за ци ја прак тич не на ста ве мо ра да се од ви ја не по сред
ним ма ни пу ла тив ним и опе ра тив ним ра дом, осло бо ђе на су ви шног 
вер ба ли зма, уз нео п ход ни те о риј ски ми ни мум (рад на упут ства 
и об ја шње ња ко ја се пла ни ра ју и оства ру ју за јед но са прак тич
ном на ста вом). Ши ре те о риј ске по став ке тех нич котех но ло шких 



за ко ни то сти, функ ци о нал них и кон струк ци о них ка рак те ри сти ка 
сред ста ва и обје ка та ра да пра те прак тич ну на ста ву про гра ми ма 
струч них пред ме та хи дра у ли ке и пне у ма ти ке, про гра мом тех но
ло ги је обра зов ног про фи ла. Ње ним оства ри ва њем све фи зич ке ак
тив но сти прак тич ног ра да мо гу ће је те о риј ски на уч но ра све тли ти 
и об ја сни ти. Ускла ђи ва ње са др жа ја ових про гра ма пред ста вља им
пе ра тив њи хо ве ре а ли за ци је. На став ни ци то обез бе ђу ју опе ра тив
ним пла но ви ма ра да. По себ ну па жњу тре ба обра ти ти тер ми но ло
шкој ускла ђе но сти ма шин ских пој мо ва, чи ја ра зно ли кост у прак си 
че сто збу њу је и до во ди до не спо ра зу ма.

Тре ба ис та ћи да у по ве зи ва њу те о ри је са прак сом не ма ша
бло на: у јед ном слу ча ју прак са прет хо ди те о ри ји, у дру гом те о ри ја 
прак си (нај че шће) а у тре ћем те о ри ја и прак са усва ја ју се исто вре
ме но.

Ре до след ор га ни за ци је за ви си од са др жа ја прак тич не на ста ве 
и оп штих усло ва у ко ји ма се оства ру је.

Про грам прак тич не на ста ве дат је као ге не ра ли за ци ја ис
ку ства и на уч ног са зна ња. На став ник вр ши ди дак тич ку раз ра ду 
ком плек са и те мат ских це ли на, фор ми ра ве жбе, као нај ма ње ди
дак тич коло гич ке це ли не (њи хо во тра ја ње је раз ли чи то а мо же да 
об у хва ти и чи тав рад ни дан) раш чла њу је их на еле мен те од за хва та 
и опе ра ци је до ком би но ва них сло же них ра до ва. Опе ра тив ним пла
ном на став ник пла ни ра и про гра ми ра сва ку ве жбу и на став ну је
ди ни цу, де фи ни ше по ред оста лог, сва ко рад но ме сто и пе ри о дич ну 
за ме ну уче ни ка на рад ним ме сти ма. Па ра лел но са овим утвр ђу је 
функ ци о нал не од но се и по ве за ност са струч ним пред ме ти ма: ор
га ни за ци јом ра да, ма шин ским еле мен ти ма, тех но ло ги јом об ра де и 
као што је већ на по ме ну то струч них пред ме та хи дра у ли ке и пне у
ма ти ке (ко ји се ре а ли зу је па ра лел но у II и III раз ре ду). Ре а ли за ци ја 
про гра ма за сни ва на струч ним зна њи ма ко је су уче ни ци сте кли у I 
раз ре ду, на ро чи то из пред ме та тех нич ко цр та ње (чи та ње цр те жа) и 
оп шта ма шин ска прак са.

При де фи ни са њу ве жби, кад год је мо гу ће, тре ба те жи ти 
да оне бу ду у функ ци ји про дук тив ног ра да и да има ју упо треб ну 
вред ност.

У оства ри ва њу прак тич не на ста ве раз ли чи ти усло ви у ко ји ма 
шко ле ра де усло вља ва ју и раз ли чи те ор га ни за ци о не фор ме, ко ји
ма тре ба по сти ћи при бли жно исти ни во оспо со бље но сти уче ни
ка. По жељ но је прак тич ну на ста ву ор га ни зо ва ти у шко ли ра ди пу
ног оства ри ва ња, пре све га ди дак тич ких зах те ва. Ово је мо гу ће уз 
услов да су про стор и опре мље ност школ ске ра ди о ни це на став ним 
сред стви ма (ма ши на ма, уре ђа ји ма, ала том и др.) та кви да обез бе
ђу ју оп ти ма лан ток на став ног про це са.

Образовни профил: МА ШИН СКИ ТЕХ НИ ЧАР МЕР НЕ 
И РЕ ГУ ЛА ЦИ О НЕ ТЕХ НИ КЕ

ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА ГРУПЕ

Оде ље ње се де ли на две гру пе (од 12 до 16 уче ни ка у гру пи) 
при ре а ли за ци ји ве жби из пред ме та:

Тех нич ко цр та ње;
Прак тич на на ста ва у пр вом и дру гом раз ре ду;
Оде ље ње се де ли на три гру пе (од 8 до 12 уче ни ка у гру пи ) 

при ре а ли за ци ји пред ме та:
Ауто мат ско упра вља ње;
Упра вљач ки си сте ми у тер мо е нер ге ти ци;
Тех ни ка ме ре ња;
Ди ги тал ни си сте ми и про це сни ра чу на ри;
Прак тич на на ста ва у тре ћем и че твр том раз ре ду.

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И ЕЛЕКТРОНИКЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та елек тро тех ни ке и елек тро ни ке је да 
уче ни ци упо зна ју кон струк ци ју, рад и уло гу елек тро тех нич ких и 
елек трон ских ма ши на, уре ђа ја и опре ме ко ја се при ме њу ју у ма
шин ству, као и сред ства за на па ја ње елек трич ном енер ги јом.

Задаци на ста ве елек тро тех ни ка и елек тро ни ка су:
– упо зна ва ње основ них за ко на и прин ци па елек тро тех ни ке и 

елек тро ни ке на ко ји ма се за сни ва рад ма ши на и уре ђа ја;
– упо зна ва ње кон струк ци је, на чи на ра да и рад них ка рак те ри

сти ка мо то ра, ге не ра то ра, тран сфор ма то ра, по стро је ња за пре нос 
енер ги је и уре ђа ја елек тро ни ке ко ји се при ме њу ју у ма шин ству;

– оспо со бља ва ње за ма ње ин тер вен ци је при ра ду елек тро о
пре ме на ма ши на ма и уре ђа ји ма.

ДРУ ГИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (1)

Раз вој елек тро тех ни ке. Зна чај елек тро тех ни ке у са вре ме ном 
све ту.

2. ЕЛЕК ТРО СТА ТИ КА (4)

На е лек три са ње тре њем и до ди ром. Елек тро ста тич ка ин дук ци
ја. Елек трич но по ље. Ли ни је по ља. По тен ци јал на раз ли ка и на пон.

Про вод ни ци и изо ла то ри у елек трич ном по љу. Рас по де ла оп
те ре ће ња. Ефе кат шиљ ка. При ме на. Елек трич на ка па ци тив ност и 
кон ден за то ри. Ка па ци тив ност кон ден за то ра са елек три ци ма.

3. ЈЕД НО СМЕР НЕ СТРУ ЈЕ (7) 

Елек трич на стру ја. Ја чи на и смер. Деј ства стру је. Пр ви Кир
хов за кон. Ме ре ње стру је. Омов за кон. Ме ре ње на по на. Елек трич
на про вод ност. От пор ни ци. Ве зи ва ње от пор ни ка. Ме ре ње от пор
но сти. Xулов за кон. При ме на то плот ног деј ства. Елек трич ни рад 
и сна га. Ме ре ње елек трич не сна ге. Елек трич ни ге не ра тор и елек
тро мо тор на си ла. На пон ге не ра то ра у про стом ко лу. Пад на по на. 
Сло же но ко ло. Дру ги Кир хов за кон.

Про лаз елек трич не стру је кроз елек тро ли те. Елек тро ли за. 
Фа ра де је ви за ко ни елек тро ли зе. При ме на елек тро хе миј ског деј
ства. Елек тро хе миј ски ге не ра то ри. Аку му ла то ри.

Тер мо јон ска еми си ја. При ме на. Кон такт не по ја ве. Тер мо е лек
трич не по ја ве. Ме ре ње тем пе ра ту ре тер мо е ле мен том. Фо то е лек
трич не по ја ве. При ме на.

4. ЕЛЕК ТРО МАГ НЕ ТИ ЗАМ (6) 

Елек тро маг нет на си ла и маг нет на ин дук ци ја. Маг нет но по
ље про вод ни ка са стру јом. Уза јам но деј ство два про вод ни ка са 
стру јом. Ам пе ров за кон. Маг нет ни флукс и маг нет но ко ло. По де ла 
ма те ри је пре ма маг нет ним свој стви ма. При ме на. Елек тро маг не ти 
и при ме на. Фа ра де јев за кон елек тро маг нет не ин дук ци је. Са мо ин
дук ци ја и ме ђу соб на ин дук ци ја. Вр тло жне стру је Елек тро маг нет ни 
и елек тро ди на мич ки ин стру мен ти. Ме ре ње ста ња, на по на и сна ге.

5. НА ИЗ МЕ НИЧ НЕ СТРУ ЈЕ (8)

Основ ни пој мо ви и ве ли чи не. Тре нут не, мак си мал не и ефек
тив не вред но сти. Уче ста ност и фа зни став. От по ри у ко лу на из
ме нич не стру је. Тер мо ге на, ин дук тив на и ка па ци тив на от пор ност. 
Им пе дан са. Сна ге у ко лу на из ме нич не стру је. Тре нут на, ак тив на, 
ре ак тив на и при вид на сна га. Фак тор сна ге. На пон ска ре зо нан ца. 
Тро фа зне на из ме нич не стру је. Ве за на во ја ге не ра то ра у зве зду. 
Сна га тро фа зне на из ме нич не стру је.

6. ПРО ИЗ ВОД ЊА И ПРЕ НОС ЕЛЕК ТРИЧ НЕ ЕНЕР ГИ ЈЕ (3)

Про из вод ња елек трич не енер ги је. Елек тра не. Вр сте. Раз вод на 
по стро је ња. Елек трич не мре же ви со ког и ни ског на по на.

7. ЕЛЕК ТРИЧ НЕ МА ШИ НЕ (8)

При гу шни це. Прин цип ра да. При ме на. Тран сфор ма то ри. 
Прин цип ра да. Вр сте. При ме на. Асин хро ни мо то ри. Вр сте и при
ме на. Обрт но маг нет но по ље. Прин цип ра да асин хро ног мо то ра. 
Пу шта ње у рад, ре гу ла ци ја бр зи не и про ме на сме ра асин хро ног 



мо то ра. Син хро не ма ши не. Прин цип ра да. Ге не ра то ри и мо то ри 
јед но смер не стру је. Прин цип ра да и при ме на. Ко му та тор не ма ши
не. При ме на. Сер во мо то ри. Зах те ви и при ме на. ДС сер во мо то
ри. Прин цип ра да. Ас сер во мо то ри. Зах те ви и при ме на. ДС сер во 
мо то ри. Прин цип ра да. Ас сер во мо то ри. Прин цип ра да. Ко рач ни 
мо то ри. Прин цип ра да.

8. ЕЛЕК ТРО МО ТОР НИ ПО ГО НИ (7)

Струк ту ре елек трич них по гон ских си сте ма. Рад ни ме ха ни зми 
и ма ши не. Вр сте по го на елек трич них ма ши на. Ме ха ни ка елек тро
мо тор них по го на. Да љин ско упра вља ње пре ки да чи ма за пу шта ње 
у рад мо то ра у оба сме ра. Да љин ски пре ки да чи зве зда тро у гао. Да
лан де ро ва спре га. Ауто мат ско упра вља ње елек тро мо тор ним по го
ном са при ме ном по врат не спре ге. За шти та од пре оп те ре ће ња.

Деј ство елек трич не стру је на чо ве ка и за шти та од уда ра стру
је. Сте пен ме ха нич ке за шти те елек трич них уре ђа ја.

9. ЕЛЕК ТРИЧ НИ АПА РА ТИ И ПО МОЋ НИ УРЕ ЂА ЈИ (4)

Пре ки да чи и ра ста вља чи. Прин цип ра да и при ме на. Оси гу
ра чи. Вр сте. Ди мен зи о ни са ње, при ме на. Скоп ке. Прин цип ра да 
и при ме на. Би ме тал ни ре ле ји. Прин цип ра да, ди мен зи о ни са ње и 
при ме на.

Ме ха нич ке коч ни це са елек трич ним от пу шта њем. Вр сте, 
прин цип ра да и при ме на. Та хо ге не ра то ри. Прин цип ра да и при ме
на. Оп тич ки и ин дук тив ни да ва чи по зи ци је. Вр сте, прин цип ра да, 
при ме на. Сим бо ли и чи та ње елек трич них схе ма. Крај њи пре ки да
чи и сен зо ри.

10. ЕЛЕК ТРО НИ КА (26) 

Кре та ње елек тро на кроз ва куум у елек трич ном и маг нет ном 
по љу. Ка тод на цев. По лу про вод ни ци. ПХ спој. Ди о де. Тран зи сто
ри. ФЕТ. Мос фет. Ти ри сто ри. Ин те гри са на ко ла. Вр сте. Прин цип 
ра да. Ис пра вља чи. Вр сте, при ме на. Ста би ли за то ри на по на. По ја чи
ва чи, при ме на. Елек трон ски ге не ра то ри, вр сте и при ме на. Основ на 
ло гич ка ко ла у ауто ма ти ци и ра чун ској тех ни ци. Ме мо ри је, вр сте и 
при ме на. Ми кро про це со ри и при ме на. Основ не смет ње и њи хо во 
от кла ња ње. Ин ду стриј ски ра чу на ри, вр сте, прин цип ра да, при ме
на. Ре гу ла то ри сер во по го на, прин цип ра да и при ме на.

НА ЧИН ИЗ ВР ША ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

Са др жај про гра ма пред ме та елек тро тех ни ка и елек тро ни ка 
уче ни ци тре ба да упо зна ју има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да се нај ве ћи 
број ма ши на и уре ђа ја у ма шин ству по кре ће елек трич ном енер ги
јом, ко ман ду је си сте мом елек трич ног упра вља ња. Због то га је по
треб но упо зна ти си сте ме на па ја ња по моћ них елек трон ских ин ста
ла ци ја, во до ва и тран сфор ма то ра као и ге не ра то ра.

Уче ни ци тре ба да упо зна ју основ не мер не ин стру мен те и ме
то де ме ре ња. Ука за ти на ва жност тач ност ме ре ња. Прин ци пе ра да 
елек тро маг нет них и елек тро ди на мич ких ин стру ме на та об ра ди ти 
као при мер деј ства елек тро маг нет не си ле.

Ука за ти на ши ро ко по ље при ме не раз ли чи тих елек трич них 
ма ши на, ка ко у про це су про из вод ње та ко и на дру гим по љи ма 
Људ ске де лат но сти, зна чај њи хо ве оп ти мал не екс пло а та ци је и ва
жност ме ре и сред ста ва за шти те.

Ис та ћи све ве ћу при ме ну елек трон ских скло по ва у ин ду стри
ји и ши ре и ва жност елек тро ни ке у ауто ма ти за ци ји про це са про
из вод ње.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та хи дра у ли ка и пне у ма ти ка је сти ца ње 
не ких зна ња ра ди ту ма че ња по ја ва и за ко ни то сти у при ро ди и њи
хо ве при ме не у тех нич кој прак си, као и основ за раз у ме ва ње са др
жа ја дру гих пред ме та ма шин ске стру ке.

Задаци пред ме та хи дра у ли ка и пне у ма ти ка су:
– упо зна ва ње фи зич ких свој ста ва са вр ше них и ре ал них теч

но сти и га со ва, за ко на и по ја ва при њи хо вом ми ро ва њу и кре та њу;
– упо зна ва ње хи дра у лич ких и пне у мат ских ком по нен ти, њи

хо ве кон струк ци је, функ ци је и при ме не;
– из у ча ва ње хи дра у лич ких и пне у мат ских си сте ма за пре нос 

енер ги је, њи хо ве функ ци је и при ме не;
– упо зна ва ње сим бо ла хи дра у лич ких и пне у мат ских ком по

нен ти и њи хо вих при ме на у функ ци о нал ним ше ма ма;
– сти ца ње зна ња о кон стру и са њу, ис пи ти ва њу, уград њи и 

обра зо ва њу хи дра у лич ких и пне у мат ских си сте ма;
– раз ви ја ње спо соб но сти и са мо стал но сти. при ра ду, као и 

ин те ре со ва ња за да ље обра зо ва ње и са мо о бра зо ва ње ра ди уса вр
ша ва ња у стру ци.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

II РАЗРЕД 
 (2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

ХИДРАУЛИКА (28)

УВОД (1)

Исто риј ски раз вој. Хи дра у лич киси сте ми за пре нос енер ги је. 
Пред но сти и не до ста ци хи дра у лич ких си сте ма. по де ла и при ме на 
хи дра у ли ке.

ФИ ЗИЧ КА СВОЈ СТВА ТЕЧ НО СТИ (2)

Гу сти на. Сти шљи вост. Ви ско зност. Ути цај тем пе ра ту ре на 
фи зич ка свој ства флу и да.

ХИ ДРО СТА ТИ КА (10)

По јам при ти ска, вр сте при ти ска и екви при ти сне по вр ши. Хи
дро ста тич ки при ти сак. Па ска лов за кон. Спо је ни су до ви. Хи дра
у лич ка пре са. Је ди ни це за ме ре ње при ти ска. Уре ђа ји за ме ре ње 
при ти ска. Си ле при ти ска ко је де лу ју на рав не по вр ши. Про ра чун 
су до ва под при ти ском. Си ле при ти ска ко је де лу ју на кри ву по врш. 
Си ла при ти ска.

ХИ ДРО ДИ НА МИ КА (15)

Стру ја ње теч но сти, по де ла, при ме на. Струј ни ца, тра јек то ри ја, 
струј но влак но и струј на цев. Ре жим стру ја ња, ла ми нар ни и тур бу
лент ни. Про ток и сред ња бр зи на. Уре ђа ји за ме ре ње про то ка. Јед на
чи на кон ти ну и те та. Бер ну ли је ва јед на чи на. От по ри стру ја ња теч но
сти. Хи дра у лич ки про ра чун це во во да. Хи дра у лич ки удар, на ста нак, 
по сле ди ца и убла жа ва ње. Ка ви та ци ја. Ис ти ца ње теч но сти кроз отво
ре и на глав ке. За кон о про ме ни ко ли чи не кре та ња. Си ле ре ак ци је.

УЉ НА ХИ ДРА У ЛИ КА (24)

КОМ ПО НЕН ТЕ ХИ ДРА У ЛИЧ КОГ СИ СТЕ МА (16)

Пум пе. За јед нич ке осо би не. Про ток, сна га и сте пен ко ри сно
сти. Обрт не пум пе (ра ди јал не, зуп ча сте, крил не и за вој не). Тран
сла тор не пум пе (клип не и мем бран ске).



Раз вод ни ци. По де ла. Сим бо ли. Ак ти ви ра ње. Хи дра у лич ка ка
рак те ри сти ка раз вод ни ка. Клип ни тран спорт ни и обрт ни раз вод ни
ци. Пло ча сти тран сла тор ни и обрт ни раз вод ни ци. Раз вод ни ци са 
се ди штем.

Не по врат ни вен ти ли. Двој ни не по врат ни вен тил.
Вен тил за при ти сак. Вен тил за огра ни че ње при ти ска. Пре

лив ни вен тил. Ре до след ни вен тил. Ре гу ла тор при ти ска. При ти сни 
елек трич ни пре ки дач пре со стат.

Вен ти ли за про ток. При гу шни вен тил. Ре гу ла тор про то ка. 
Раз де љи вач про то ка.

Хи дра у лич ки мо то ри. Обрт ни хи дра у лич ки мо то ри. Хи дра у
лич ки рад ни ци лин дри.

Фил те ри. На ме на. по де ла. Фил тер ски еле мен ти.
Ре зер во а ри. На ме на. Хла ђе ње и за гре ва ње рад не теч но сти.
Хи дра у лич ки аку му ла то ри. На ме на. По де ла. Хи дра у лич ки 

аку му ла то ри са га сом – клип ни и мем бран ски.
Це ве во ди, це во во ди и цев на ар ма ту ра.
Зап ти ва ње и зап тив ке. Зап ти ва ње по крет них и не по крет них 

спо је ва. Ма те ри јал за зап тив ке. Об ли ци и вр сте зап тив ки.

ХИ ДРА У ЛИЧ КИ СИ СТЕ МИ (8)

Из ве де ни хи дра у лич ки си сте ми. Функ ци о нал на ше ма.
Про ра чун и про јек то ва ње хи дра у лич ких си сте ма. Ис пи ти ва

ње хи дра у лич ких си сте ма
Одр жа ва ње хи дра у лич ких си сте ма. Пре вен тив ноплан ско одр

жа ва ње. Нај че шћи ква ро ви и њи хо во от кла ња ње. Ди јаг но сти ка ква ра.

ПНЕУМАТИКА (22)

УВОД (1)

Пне у мат ски си сте ми за пре нос сиг на ла и енер ги је. Пред но сти 
и не до ста ци пне у мат ских си сте ма. По де ла и при ме на пне у ма ти ке.

ПНЕ У МО СТА ТИ КА (2)

Сти шљи вост. Ве ли чи не ста ња га са. Јед на чи на ста ња иде ал
ног и ре ал ног га са.

СТРУ ЈА ЊЕ ГА СА (1)

Про ток. Јед на чи на кон ти ну и те та. Бер ну ли је ва јед на чи на. От
по ри стру ја ња га са.

ВЛА ЖНОСТ ВА ЗДУ ХА (1)

Ап со лут на и ре ла тив на вла жност. За си ћен ва здух. Кон ден за
ци ја. За шти та си сте ма.

КОМ ПО НЕН ТЕ ПНЕ У МАТ СКОГ СИ СТЕ МА (12)

Ком пре со ри. Вр сте. За пре мин ски ком пре со ри. При ка зи ва ње 
про це са у рV и Тs ди ја гра му. Ком пре сор ска ста ни ца. Су ше ње ва
зду ха.

Ре зер во а ри под при ти ском.
При прем на гру па за ва здух. Пре чи стач, ре гу ла тор при ти ска, 

за у љи вач.
Раз вод ни ци. Клип ни. Пло ча сти. Раз вод ни ци са се ди штем.
Не по врат ни вен ти ли. На из ме нич ноне по врат ни вен тил.
Вен ти ли за при ти сак. Вен тил за огра ни ча ва ње при ти ска. Ре до

след ни вен тил. При гу ши вач шу ма. Ре гу ла тор при ти ска. Пре со стат.
Вен тил за при ти сак. При гу шни вен тил. Бр зо и спу сни вен тил.
Пне у мат ски мо то ри. Обрт ни мо то ри. Рад ни ци лин дри. Ве зив

ни еле мен ти. Це во во ди, це во во ди и при кључ ци.
Пне у ма ти ка ни ског при ти ска.

ПНЕ У МАТ СКИ СИ СТЕ МИ (3)

Из ве де ни пне у мат ски си сте ми. Функ ци о нал не ше ме. Про јек
то ва ње, уград ња и ис пи ти ва ње пне у мат ских си сте ма.

Одр жа ва ње пне у мат ских си сте ма. Пре вен тив ноплан ско одр
жа ва ње. Нај че шћи ква ро ви и њи хо во от кла ња ње. Ди јаг но сти ка.

ХИ ДРОП НЕ У МА ТИ КА (2)

Осно ви хи дроп не у ма ти ке. Пред но сти и не до ста ци. При ме на. 
Из ве де ни хи дроп не у мат ски си сте ми.

НА ЧИ НИ ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

Про грам пред ме та хи дра у ли ка и пне у ма ти ка омо гу ћа ва упо
зна ва ње хи дра у лич ких и пне у мат ских ком по не на та и уре ђа ја ко ји 
се нeпосредно при ме њу ју у ин ду стри ји.

Основ не пој мо ве фи зич ких свој ста ва теч но сти и га со ва уче
ни ци су сте кли у основ ној и сред њој шко ли у окви ру са др жа ја фи
зи ке. Са др жа ји пред ме та хи дра у ли ка и пне у ма ти ка ши ре об ра ђу ју 
фи зич ка свој ства и за ко ни то сти по на ша ња теч но сти и га со ва, као 
основ за про у ча ва ње ин ду стриј ске хи дра у ли ке и пне у ма ти ке.

Ве ћи број ча со ва је дат про у ча ва њу хи дра у лич ких и пне у мат
ских ком по нен ти ко је ће уче ни ци не по сред но сре та ти у про фе си о
нал ном ра ду, јер ве ћи на ма ши на, уре ђа ја и во зи ла са др жи ове ком
по нен те.

Хи дра у лич ке и пне у мат ске си сте ме тре ба из у ча ва ти на јед но
став ни јим при ме ри ма.

Зна ча јан услов за успе шно оства ри ва ње про гра ма пне у ма ти ке 
је по сто ја ње и при ме на од го ва ра ју ћих на став них сред ста ва, по мо
гућ но сти у ка би не ту или спе ци ја ли зо ва ној учи о ни ци. При об ра ди 
хи дра у лич ких и пне у мат ских ком по не на та и си сте ма на став ник је 
у оба ве зи да у ра ду са уче ни ци ма по ред уџбeника ко ри сти и ди ја
по зи ти ве.

При из у ча ва њу хи дра у лич ких и пне у мат ских ком по нен ти по
себ ну па жњу тре ба по све ти ти њи хо вој кон струк ци ји, свој стви ма, 
функ ци ји и при ме ни, а код си сте ма, њи хо вом са ста ву, функ ци ји, 
ис пи ти ва њу, уград њи и одр жа ва њу.

ТЕРМОДИНАМИКА И ТЕРМОТЕХНИКА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве тер мо ди на ми ка је сти ца ње зна ња из при род но
ма те ма тич ке ди сци пли не. Те мо ди на ми ка тре ба да омо гу ћи раз ма
тра ње уну тра шње енер ги је, а за тим и ен тро пи је, чи ме се де фи ни
шу усло ви и ре ал не мо гућ но сти за оства ри ва ње тер мо ди на мич ких 
про це са.

Задаци пред ме та тер мо ди на ми ка су:
– упо зна ва ње зна ча ја тер мо ди на ми ке и ње ног ме ста у си сте

му на уч них зна ња;
– упо зна ва ње мо гу ћих вр ста тер мо ди на мич ких си сте ма и си

стем ских при ла за у из у ча ва њу ове про бле ма ти ке;
– упо зна ва ње ми кро скоп ских ве ли чи на ко је де фи ни шу ста ње 

си сте ма (рад ног те ла) и вр ста спољ них ути ца ја ко ји мо гу да ме ња
ју ста ње си сте ма;

– упо зна ва ње иде а ли зо ва них про це са при ко ји ма је мо гу ћа 
нај е фи ка сни ја тран сфор ма ци ја раз ли чи тих об ли ка енер ги је и раз
ло га због ко јих до ла зи до од сту па ња ре ал них про це са од иде а ли
зо ва них;

– упо зна ва ње на чи на од ре ђи ва ња по је ди них ка рак те ри сти ка 
рад них те ла, ко ри шће ња ма те ма тич ких за ви сно сти, та бе ла и ди ја
гра ма;

– упо зна ва ње пој ма сте пе на ко ри сно сти и на чи на ње го вог по
ве ћа ња;

– упо зна ва ње основ них на чи на про сти ра ња то пло те и прин
ци па про ра чу на из ме њи ва ча то пло те;

– упо зна ва ње прин ци па и на чи на ор га ни за ци је про це са у ре
ал ним по стро је њи ма ма ле и ве ли ке енер ге ти ке, као и аспек та ра
ци о нал не по тро шње енер ги је.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
 (2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

УВОД (2)

Основ ни пој мо ви. Основ не ве ли чи не ста ња. Јед на чи на ста ња.



ИДЕ АЛ НИ ГАС (4)

Јед на чи на ста ња. Ме ша ви на иде ал них га со ва.

ПР ВИ ЗА КОН ТЕР МО ДИ НА МИ КЕ (4)

Фор му ла ци ја. Ен тал пи ја.

ТЕР МО ДИ НА МИЧ КИ ПРО ЦЕ СИ И СТА ЊА (4)

По врат ни и не по врат ни про це си. Изо хор ска, изо бар ска, изо
терм ска и ади ја бат ска про ме на ста ња. По ли троп ска про ме на ста ња.

ДРУ ГИ ЗА КОН ТЕР МО ДИ НА МИ КЕ (7)

Зна чај и фор му ла ци ја. Сте пен ко ри сног деј ства. Кар но ов кру жни 
про цес. Ен тро пи ја. Тс ди ја грам. Отов и Ди зе лов кру жни про цес.

ВО ДЕ НА ПА РА (7)

Во де на па ра као рад но те ло. Про цес на ста ја ња во де не па ре. 
Ве ли чи не ста ња и ди ја грам ста ња во де не па ре.

МЕ ША ВИ НА ПА РЕ И ИДЕ АЛ НОГ ГА СА (5)

Вла жан ва здух. Про ме на ста ња вла жног ва зду ха.

ПРО СТИ РА ЊЕ ТО ПЛО ТЕ (7)

Основ ни пој мо ви и на чи ни пре но ше ња то пло те: про во ђе ње, 
пре лаз и про лаз то пло те. Зра че ње то пло те. Из ме њи ва чи то пло те. 
Ле во крет ни кру жни про це си.

СА ГО РЕ ВА ЊЕ (4)

Основ ни пој мо ви. Основ не вр сте и ка рак те ри сти ке го ри ва. 
Про дук ти са го ре ва ња и еко ло ги ја. То плот ни би ланс.

ОСНО ВИ ТЕХ НИ КЕ ГРЕ ЈА ЊА, ХЛА ЂЕ ЊА  
И ГА СИ ФИ КА ЦИ ЈЕ (14)

Оп шти пој мо ви. То плот ни гу би ци. Вр сте гре ја ња. Еле мент 
по стро је ња за гре ја ње, хла ђе ње и га си фи ка ци ју.

ТО ПЛОТ НЕ ТУР БО МА ШИ НЕ (6)

Прин цип ра да. По де ла. Ше ма тур бо по стро је ња. Тран сфор
ма ци ја енер ги је у рад ном ко лу тур би не. Сте пен ис ко ри шће ња.

МО ТО РИ СУС (4)

Зна чај и по де ла. Сте пен ком пре си је. Сте пен ис ко ри шће ња. 
Ото и ди зел мо то ри.

МЛА ЗНИ МО ТО РИ (2)

Опис ра да и под руч је при ме не.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Са др жај на став ног пред ме та за сни ва се на основ ним за ко ни
ма фи зи ке, ко ји су уче ни ци упо зна ли, нео п ход но је. да на став ник 
из вр ши по ве зи ва ње ових ди сци пли на, уз утвр ђи ва ње и осве жа ва
ње ра ни је сте че них зна ња.

Уво ђе ње ни за но вих пој мо ва (ен тал пи ја, ен тро пи ја, ек сер ги
ја) зах те ва од на став ни ка бри жљи во при пре мље но ауто ри та тив но 
обра зла га ње, по себ но у ве зи са су же ном ма те ма тич ком оспо со
бље но шћу уче ни ка, због то га по себ на па жња тре ба да бу де по кло
ње на фи зи кал ном осми шља ва њу на мет ну тих пој мо ва и на ла же њу 
по год них при ме ра за њи хо ву илу стра ци ју. По себ но је зна чај но да 
се уче ни ци ма ука же на раз ли чи те кон цеп ци је, као и на по тре бу за 
раз гра ни ча ва њи ма на при ме ри ма: ве ли чи не ста ња ве ли чи не про
це са (спољ ни ути цај); иде а лан гас – ре а лан гас; за тво ре ни си стем 
– отво ре ни си стем: за пре мин ски рад – тех нич ки рад, итд.

Нео п ход но је пре вла да ва ње пси хо ло шке инер ци је код на став
ни ка ка да су у пи та њу од ре ђе не ме то до ло шке про ме не у про гра му, 

ко је исто вре ме но зна че оса вре ме њи ва ње и олак ша ва ње усва ја ња ма
те ри је. Тер мо ди на ми ка, као и оста ле на уч не ди сци пли не под ле же 
уса вр ша ва њи ма, због че га на ста ва и на раз ма тра ном ни воу тре ба да 
пра ти ове про ме не. У ово ме тре ба зна чај ну уло гу да од и гра ко ри
шће ње уџ бе ни ка, чи ји ква ли те ти тре ба да омо гу ће на став ни ку да се 
де ли мич но осло ни и на са мо стал но са вла ђи ва ње гра ди ва уче ни ка.

Иако су у окви ру тер мо ди на ми ке по треб ни углав ном ин те
лек ту ал ни на по ри да се схва ти упра во оно што ни је мо гу ће да се 
на цр та, у усва ја њу ма те ри је мо гу до пун ски да по мог ну ди ја гра ми 
и ше мат ски при ка зи, сли ке и фо то гра фи је, по себ но ка да су у пи та
њу тер мо тех нич ка по стро је ња у ко ји ма се од ви ја ју ка рак те ри стич
ни тер мо ди на мич ки про це си. Због то га ова ква по моћ на на став на 
сред ства тре ба да бу ду ко ри шће на у сва кој мо гу ћој при ли ци.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

АУТОМАТСКО УПРАВЉАЊЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та ауто мат ско упра вља ње је упо зна ва ње 
са основ ним пој мо ви ма те о ри је си сте ма и ауто мат ског упра вља ња. 

Задаци на ста ве пред ме та ауто мат ско упра вља ње су:
– про у ча ва ње си сте ма упра вља ња, са те жи штем на си сте ми

ма ауто мат ског ре гу ли са ња,
– осно ве ана ли зе си сте ма ауто мат ског упра вља ња,
– ис пи ти ва ње основ них по ка за те ља ди на мич ког по на ша ња 

си сте ма ауто мат ског упра вља ња,
– ме то де за екс пе ри мен тал на од ре ђи ва ња основ них ди на мич

ких свој ста ва си сте ма,
– ста бил ност ли не ар них си сте ма, као основ на ди на мич ка 

осо би на си сте ма,
– ис пи ти ва ње ста бил но сти си сте ма,
– осно ве син те зе си сте ма ауто мат ског упра вља ња,
– кри те ри ју ми ста бил но сти,
– ста би ли за ци ја не ста бил них и гра нич но ста бил них си сте ма,
– еле мен тар на из во ђе ња не ли не ар них ре гу ла то ра.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 108 ча со ва го ди шње)

ОСНО ВЕ ТЕ О РИ ЈЕ СИ СТЕ МА И АУТО МАТ СКОГ  
УПРА ВЉА ЊА (8)

Зна чај ауто мат ског упра вља ња.
Основ ни пој мо ви те о ри је си сте ма: ула зне ве ли чи не, из ла зне 

ве ли чи не, ди ја грам си сте ма.
Основ не спре ге си сте ма: ред на, па ра лел на по врат на. Функ ци

о нал на ше ма, струк тур ни ди ја грам.

ОБЈЕКТ (6)

Же ље но ди на мич ко по на ша ње објек та.
По ре ме ћај не ве ли чи не.
Упра вљач ке ве ли чи не.
Рад ни и упра вљач ки део објек та.
Упра вља ни и не у пра вља ни објект.



СИ СТЕМ УПРА ВЉА ЊА (6)

Упра вљач ки си стем.
Си стем упра вља ња: руч но, по лу а у то мат ско, ауто мат ско. Вр

сте си сте ма: си стем руч ног упра вља ња, си стем по лу а у то мат ског 
упра вља ња, си стем ауто мат ског упра вља ња.

КОН ЦЕП ТИ АУТО МАТ СКОГ УПРА ВЉА ЊА (20)

Отво ре ни си сте ми без ком пен за ци је деј ства по ре ме ћа ја.
Отво ре ни си сте ми са ди рект ном ком пен за ци јом деј ства по ре

ме ћа ја.
Си сте ми ауто мат ског ре гу ли са ња.
Ком би но ва ни си сте ми ауто мат ског упра вља ња.
Основ ни про бле ми ди на мич ког по на ша ња си сте ма ре гу ли са

ња на ста ли услед по сто ја ња не га тив не по врат не спре ге.
Функ ци је и струк ту ра упра вљач ког си сте ма: оп ште и по себ не
функ ци је.

ТИ ПИЧ НЕ ПРО МЕ НЕ УЛА ЗНЕ ВЕ ЛИ ЧИ НЕ (4)

Је ди нич на од скоч на функ ци ја, је ди нич на им пулс на функ ци ја. 
си ну сна функ ци ја.

При ме на и зна чај по је ди них ула зних фун ки и ја. За кон су пер
по зи ци је.

РЕ ЖИ МИ РА ДА (4)

Сло бод ни и при нуд ни рад ни ре жим. Ста ци о нар ни и пе ри о
дич ни рад ни ре жим. Уста ље ни и пре ла зни рад ни ре жим.

ПО КА ЗА ТЕ ЉИ КВА ЛИ ТЕ ТА ПРЕ ЛА ЗНЕ ФУНК ЦИ ЈЕ  
УПРА ВЉА НОГ ОБЈЕК ТА (6)

Вре мен ски од зив си сте ма, пре ла зна функ ци ја. То тал ни ко ор
ди нат ни си стем и ко ор ди нат ни си стем по од сту па њи ма.

Пре скок, ди на мич ка гре шка.
Вре ме сми ре ња.
Ста тич ка гре шка, по ја ча ње.

ХИ ДРА У ЛИЧ НИ ПРЕ НО СНИ ОР ГА НИ (12)

Основ ни еле мен ти хи дра у лич ни пре но сних ор га на. Основ ни 
пој мо ви ди фе рен ци јал ног ра чу на. 

Од ре ђи ва ње ма те ма тич ких мо де ла у об ли ку јед на чи не по на
ша ња.

Ли не ар ни и не ли не ар ни си сте ми, ли не а ри за ци ја. Ста тич ке 
ка рак те ри сти ке.

ТИ ПО ВИ ДЕЈ СТА ВА ПРЕ НО СНИХ ОР ГА НА (4)

Основ ни ти по ви: про пор ци о нал ни, ди фе рен ци јал ни, ин те
грал ни.

Сло же ни ти по ви деј ства.

ПРЕ НО СНА ФУНК ЦИ ЈА (8)

Ла пла со ва тран сфор ма ци ја. По јам пре но сне функ ци је.
Од ре ђи ва ње пре но сне функ ци је на осно ву јед на чи не по на ша ња.
Екс пе ри мен тал но од ре ђи ва ње пре но сне функ ци је.

БЛОК ДИ ЈА ГРАМ СИ СТЕ МА (4)

Блок ди ја грам за основ не спре ге. Екви ва лент ни блок ди ја гра ми.

ПО ЈА ЧА ЊЕ СИ СТЕ МА (6)

Де фи ни ци ја и од ре ђи ва ње по ја ча ња. По ја ча ње сло же них си
сте ма. Ста тич ка гре шка.

ЛА БО РА ТО РИЈ СКЕ ВЕ ЖБЕ (20)

Кон цеп ти ауто мат ског упра вља ња. Ти пич не про ме не ула зних 
ве ли чи на. За кон су пер по зи ци је, при ме на.

Основ ни по ка за те љи ква ли те та пре ла зне функ ци је упра вља
ног објек та.

Ти по ви деј ста ва пре но сних ор га на.
Од ре ђи ва ње ста тич ке ка рак те ри сти ке и по ја ча ња си сте ма.
Екс пе ри мен тал но од ре ђи ва ње пре но сне функ ци је.

ЧЕ ТВР ТИ РАЗРЕД 
(2 + 1 час не дељ но, 64 + 32 ча са го ди шње)

ПО ЈАМ СТА БИЛ НО СТИ (6)

Ста бил ни си сте ми. Гра нич но ста бил ни си сте ми. Не ста бил ни 
си сте ми.

ИС ПИ ТИ ВА ЊЕ СТА БИЛ НО СТИ (8)

Ди фе рен ци јал на јед на чи на по на ша ња. Ре ше ња ка рак те ри
стич не јед на чи не. Пре но сна функ ци ја. По ло ви пре но сне функ ци је 
си сте ма.

РА У ТОВ КРИ ТЕ РИ ЈУМ (2)

Кри те ри јум ста бил но сти по Ра у ту.

ПО ЈА ЧА ЊЕ И СТА БИЛ НОСТ (6)

Ути цај по ја ча ња на ста бил ност и обрат но. Ста би ли са ње си
сте ма про ме ном по ја ча ња.

ВРЕ МЕН СКЕ КОН СТАН ТЕ И СТА БИЛ НОСТ (4)

Ути цај вред но сти вре мен ских кон стан ти на ста бил ност. Ста
би ли са ње си сте ма про ме ном вре мен ских кон стан ти.

СИН ТЕ ЗА РЕ ГУ ЛА ТО РА (6)

Ме то де по де ша ва ња ре гу ла то ра. Ге о ме триј ско ме сто ко ре но
ва, Зи глерНи кол со на ме то да.

УЧЕ СТА НО СНА КА РАК ТЕ РИ СТИ КА (8)

По јам и осо би не.
Ана ли тич ко и екс пе ри мен тал но од ре ђи ва ње.

СОП СТВЕ НА УЧЕ СТА НОСТ СИ СТЕ МА (4)

Не при гу ше на уче ста ност си сте ма.
При гу ше ње.
Ре зо нан си ја.

НАЈ КВИ СТОВ КРИ ТЕ РИ ЈУМ (4)

Нај кви стов кри те ри јум ста бил но сти.

ЛО ГА РИ ТАМ СКА УЧЕ СТА НО СНА КА РАК ТЕ РИ СТИ КА (8)

Ло га ри там ска уче ста но сна ка рак те ри сти ка за еле мен тар не 
пре но сне функ ци је.

Про пу сни оп сег.
Ни ско про пу сни фил те ри.
Ло га ри там ска уче ста но сна ка рак те ри сти ка сло же них пре но

сних функ ци ја.

БО ДЕ ОВ КРИ ТЕ РИ ЈУМ (4)

Бо де ов кри те ри јум ста бил но сти.

НЕ ЛИ НЕ АР НИ УПРА ВЉАЧ КИ СИ СТЕ МИ (4)

Иде ал ни ре ле, дво по ло жај ни ре гу ла тор.
Ре ле са ин тер ва лом нео се тљи во сти, тро по ло жај ни ре гу ла тор.

ЛА БО РА ТО РИЈ СКЕ ВЕ ЖБЕ (32)

Од зи ви си сте ма са раз ли чи тим осо би на ма ста бил но сти.
Ме то де по де ша ва ња ре гу ла тор.
Зи гледНи кол со ва ме то да.
Екс пе ри мен тал но од ре ђи ва ње уче ста но сне ка рак те ри сти ке.
Од ре ђи ва ње соп стве не уче ста но сти си сте ма.
Упра вља ње објек та не ли не ар ним ре гу ла то ром.



НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

У окви ру ре дов не на ста ве уче ни ци ма кроз број не при ме ре 
тре ба да се илу стру ју све на став не је ди ни це и да ти при ме ри мак
си мал но при бли же те о риј ске по став ке про бле ма.

У окви ру 20 ча со ва ла бо ра то риј ских ве жби уче ни ци мо гу на 
кон крет ним ин ста ла ци ја ма да те о риј ске ре зул та те ве ри фи ку ју екс
пе ри мен тал ним. Ла бо ра то риј ске ве жбе тре ба да се на до ве зу ју на 
прет ход но пре ђе не те о риј ске је ди ни це.

У окви ру 32 ча са ла бо ра то риј ских ве жби за че твр ти раз ред 
уче ни ци мо гу на кон крет ним ин ста ла ци ја ма да те о риј ске ре зул та те 
ве ри фи ку ју екс пе ре мен тал ним. Ла бо ра то риј ске ве жбе тре ба да се 
на до ве зу ју на прет ход но пре ђе не те о риј ске је ди ни це.

С об зи ром да је јед на на став на не де ља пред ви ђе на за по се ту 
тер мо е лек тра ни уче ни ци ма прет ход но на ча со ви ма на ста ве и то
ком ла бо ра то риј ских ве жби тре ба по себ но ис та ћи све де ло ве си
сте ма упра вља ња ко ји су угра ђе ни у упра вљач ке си сте ме тер мо е
лек тра не или су њи ма слич ни.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

ЕЛЕКТРИЧНАМЕРЕЊА У СИСТЕМИМА АУТОМАТСКОГ
УПРАВЉАЊА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та елек трич на ме ре ња у си сте ми ма, ауто
мат ског упра вља ња је да уче ни ци упо зна ју кон струк ци ју, рад и уло
гу елек трич них мер них ин стру ме на та у ра ду енер гет ских си сте ма.

Задаци на ста ве пред ме та елек трич на ме ре ња у си сте ми ма 
ауто мат ског упра вља ња су:

– упо зна ва ње основ них ка рак те ри сти ка елек трич них мер них 
ин стру ме на та;

– упо зна ва ње кон струк ци је, на чин ра да елек трич них мер них 
ин стру ме на та;

– по ве зи ва ње елек трич них мер них ин стру ме на та за енер гет
ско по стро је ње;

– ко ри шће ње елек трич них мер них ин стру ме на та за пра ће ње 
ра да енер гет ског по стро је ња;

– упо зна ва ње елек трич них мер них ин стру ме на та за ме ре ње 
не е лек трич них ве ли чи на.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

УВОД (4)

Оп ште о елек трич ним мер ним си сте ми ма. Сен зор ски еле мен
ти, уоб ли чи ва чи сиг на ла и еле мен ти за еми то ва ње сиг на ла. Пре
тва ра чи сиг на ла. Ста тич ке ка рак те ри сти ке мер них си сте ма.

ТАЧ НОСТ МЕ РЕ ЊА (4)

Тач ност мер них си сте ма у ста ци о нар ном ста њу. Гре шке ме
ре ња. На чи ни сма ње ња гре ша ка ме ре ња. Ко ри шће ње ра чу на ра у 
ци љу по бољ ша ња тач но сти ме ре ња.

МЕР НИ СИ СТЕ МИ (4)

Ди на мич ке ка рак те ри сти ке мер них си сте ма. Од зи ви мер них 
си сте ма. Иден ти фи ка ци ја по на ша ња мер них си сте ма. Си ну сни и 
од скоч ни од зи ви. Ди на мич ке гре шке мер них си сте ма. Ком пен за ци
ја свих гре ша ка.

ОП ТЕ РЕ ЋЕ ЊЕ МЕР НИХ СИ СТЕ МА (2)

Уоп ште но о оп те ре ће њи ма мер них си сте ма. Оп те ре ће ње мер
них си сте ма. Елек трич на оп те ре ће ња. При мер оп те ре ће ња елек
трич ног по тен ци о ме тра.

СИГ НА ЛИ (4)

Сиг на ли и шу мо ви код мер них си сте ма. Ста ти сти ке пред ста
вља ња слу чај них сиг на ла. Из во ри шу мо ва. Уну тра шњи из во ри шу
мо ва. Спо ља шњи из во ри шу мо ва. На чи ни за сни жа ва ње шу мо ва 
мер них си сте ма.

ПО У ЗДА НОСТ МЕР НИХ СИ СТЕ МА (2)

По у зда ност и це на мер них си сте ма. Ме то де за по ди за ње по у
зда но сти мер них си сте ма. Из бор мер них си сте ма. Тро шко ви ра да 
мер них си сте ма.

СЕН ЗО РИ (4)

Сен зор ски еле мен ти. От пор ни сен зор ски еле мен ти. Тер мо ме
три. Мер не тра ке. Ка па ци тив ни сен зор ски еле мен ти. Ин дук тив ни 
сен зор ски еле мен ти.

ТРАН СФОР МА ТО РИ (2)

Ли не ар ни, про мен љи ви и ди фе рен ци јал ни тран сфор ма тор. 
Та хо ге не ра тор про мен љи ве ре лук тан се. Фи зич ке ве ли чи не ко је 
мо гу да се ме ре по мо ћу по ме ну тих сен зо ра.

ТЕР МО Е ЛЕК ТРИЧ НИ СЕН ЗОР СКИ ЕЛЕ МЕН ТИ (2)

Тер мо е лек трич ни сен зор ски еле мен ти. Тер мо па ро ви као ме
ра чи тем пе ра ту ре. Кон струк ци ја и уград ња тер мо па ро ва.

ЕЛА СТИЧ НИ СЕН ЗОР СКИ ЕЛЕ МЕН ТИ (4) 

Ела стич ни сен зор ски еле мен ти. Ме хо ви, мем бра не, по лу ге, 
пло че, опру ге. Пи е зо е лек трич ни сен зор ски еле мен ти.

ЕЛЕК ТРО ХЕ МИЈ СКИ СЕН ЗОР СКИ ЕЛЕ МЕН ТИ (2)

Елек тро хе миј ски сен зор ски еле мен ти. Ме ре ње рН вред но сти.

ОБ РА ДА СИГ НА ЛА (4)

Еле мен ти за об ра ду сиг на ла. Мер ни мо сто ви. От пор ни мер ни 
мо сто ви. (Виг сто нов мост). Ре си стив ни мер ни мо сто ви.

ПО ЈА ЧИ ВА ЧИ (4)

По ја чи ва чи. Огра ни че ња ствар них опе ра ци о них по ја чи ва ча. 
Ин стру мен та ци о ни по ја чи ва чи. 

ОБ РА ДА СИГ НА ЛА (6)

Си сте ми за об ра ду сиг на ла АД кон вер те ри (пре тва ра чи). Дис
кре ти за ци ја по ни воу. Ц/А кон вер те ри. Ми кро ком пју тер ски си сте ми.

ЕЛЕ МЕН ТИ ЗА ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈУ ПО ДА ТА КА (6)

Еле мен ти за пре зен та ци ју по да та ка – по де ла. Ин стру мен ти са 
ка заљ ком. УВ гал ва но ме три. Пи са чи. Ал фа ну ме рич ки дис пле ји. 
Ка тод не це ви. Ди ги тал ни пи са чи.

МЕ РЕ ЊЕ БР ЗИ НЕ СТРУ ЈА ЊА ГА СА (6)

Ме ре ње бр зи не стру ја ња га са по мо ћу усијанe жи це. Ро та ме
три. Вр тло жни ме ра чи про то ка. Ме ра чи про то ка га са. Елек тро маг
нет ни ме ра чи про то ка. До плер ме рач про то ка.



МЕ РЕ ЊЕ ТО ПЛО ТОМ ЗРА ЧЕ ЊА (4)

Мер ни си сте ми за сно ва ни на то плот ном зра че њу. Зра че ње цр
ног те ла. Пре но сни ме ди ју ми. Оп тич ки елeменти. Пи ро ме три.

УЛ ТРА ЗВУЧ НИ МЕР НИ СИ СТЕ МИ (6)

Ул тра звуч ни мер ни – си сте ми. Пи е зо е лек трич ни пре тва ра чи. 
Пре нос ул тра зву ка. При гу ше ње ул тра зву ка. Пре ла ма ње и од би ја
ње звуч них та ла са. Ме ре ње уда ље но сти ул тра звуч ним си сте ми ма. 
Ме ре ње про то ка ул тра звуч ним си сте ми ма.

АНА ЛИ ЗА ТО РИ СА СТА ВА ГА СА (2)

Ана ли за то ри са ста ва га са. Га сни хро ма то гра фи. Ана ли за то ри 
са ста ва га са ко ји ра де на прин ци пу све тло сног по да тка Прин ци пи 
ра да и основ на те о ри ја ра да.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Са др жа је про гра ма елек трич на ме ре ња у си сте ми ма ауто мат
ског упра вља ња уче ни ци тре ба да упо зна ју има ју ћи у ви ду чи ње
ни цу да се рад енер гет ског си сте ма пра ти пре ко мер них ин стру ме
на та, а они су нај че шће елек трич не и елек трон ске при ро де. Због 
то га је по треб но упо зна ти си сте ме на па ја ња по моћ них елек трич
них ин ста ла ци ја, во до ва и тран сфор ма то ра као и ге не ра то ра.

Са др жа ји про гра ма овог пред ме та по де ље ни су у де вет на
ест на став них те ма. Ори јен та ци о ни број ча со ва за по је ди не те ме 
об у хва та, по ред об ра де но вог гра ди ва и на став не ча со ве за по
на вља ње, утвр ђи ва ње и си сте ма ти за ци ју гра ди ва. Исто вре ме но 
на став ни ку ин ди рект но су ге ри ше обим, ду би ну и на чин ин тер
пре та ци је гра ди ва.

На став ни пред мет се осла ња на на став ни пред мет осно ве 
елек тро тех ни ке и елек тро ни ке ко ји уче ни ци слу ша ју у дру гом 
раз ре ду.

Уче ни ци тре ба да упо зна ју основ не мер не ин стру мен те и ме
то де ме ре ња. Тре ба ука за ти на ва жност и тач ност ме ре ња као и ва
жност елек тро ни ке у ауто мат ском упра вља њу.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен
та ци ју.

ТЕХНИКАМЕРЕЊА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та тех ни ка ме ре ња је сти ца ње зна ња о 
ме то да ма и тех ни ка ма ауто мат ског упра вља ња и схва та ња ва жно
сти њи хо вог не по сред ног ути ца ја на ква ли тет упра вља ња по стро
је њи ма и уре ђа ји ма.

Задаци пред ме та тех ни ка ме ре ња су:
– овла да ва ње основ ним зна њи ма нео п ход ним за не елек трич

но ме ре ње ве ли чи на код флу и да, 
– овла да ва ње тех ни ка ма не елек трич ног ме ре ња ве ли чи на код 

флу и да.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(1 + 1 час не дељ но, 36 + 36 ча со ва го ди шње)

УВОД (2)

Зна чај тех ни ке ме ре ња. Вр сте мер них ин стру ме на та. Мер ни ин
стру мен ти за не елек трич но ме ре ње не елек трич них ве ли чи на. Мер
ни ин стру мен ти за елек трич но ме ре ње не елек трич них ве ли чи на.

ТАЧ НОСТ И ГРЕ ШКА МЕ РЕ ЊА (5)

По де ла гре ша ка ме ре ња. Гру ба гре шка. Слу чај на гре шка. 
Сред ња вред ност ме ре не ве ли чи не и ње но од ре ђи ва ње при ви ше
крат ном ме ре њу јед не те исте ве ли чи не. При вид на гре шка. Ре ла
тив на гре шка. Ка ли бра ци ја ин стру мен та.

МЕ РЕ ЊЕ ПРИ ТИ СКА (5)

Де фи ни ци ја при ти ска. При ти сак у флу и ду ко ји ми ру је и ко
ји стру ји, ста тич ки и за у став ни при ти сак. Ин стру мен ти за ме ре ње 
при ти ска ма но ме три.

МЕ РЕ ЊЕ БР ЗИ НЕ СТРУ ЈА ЊА НЕ СТИ ШЉИ ВОГ ФЛУ И ДА (4)

Пран тло ва сон да. Тур бо ме ра чи – хи дро ме триј ска кри ла. Ма
но ме тар са за гре ја ном жи цом.

МЕ РЕ ЊЕ ТЕМ ПЕ РА ТУ РЕ (5)

Де фи ни ци ја тем пе ра ту ре. Тем пе ра ту ра флу и да ко ји ми ру је и 
ко ји се кре ће. Струј на и за у став на тем пе ра ту ра. Вр сте тер мо ме тра.

МЕ РЕ ЊЕ ВЛА ЖНО СТИ ГА СО ВА (3)

Де фи ни ци ја ре ла тив не и ап со лут не вла жно сти. Ин стру мен ти 
за ме ре ње вла жно сти.

МЕ РЕ ЊЕ ПРО ТО КА (5)

Де фи ни ци ја про то ка. Ме то де ме ре ња про то ка. За пре мин ска 
и те жин ска ме то да. Ме ре ње про то ка при гу шни ца ма. Блен де. Мла
зни це и вен ту ри ме три. Пре ли ни. Оста ле ме то де ме ре ња про то ка 
ин фор ма тив но.

МЕ РЕ ЊЕ ФРЕ КВЕН ЦИ ЈЕ ОБР ТА ЈА (2)

Де фи ни ци ја фре квен ци је обр та ја. Бро ја чи бро ја обр та ја. 
Елек трон ски уре ђа ји – ин фор ма тив но.

МЕ РЕ ЊЕ СНА ГЕ МА ШИ НА (3)

Де фи ни ци ја сна ге и прин цип ме ре ња сна ге. Ме ре ње мо мен
та. Коч ни це. Пен дло ва ни мо то ри. Тор зи ме три. Елек трич но ме ре ње 
сна ге. Мер не тра ке.

МЕ РЕ ЊЕ СИ ЛЕ (2)

Ди на мо ме три. Мер не тра ке за ме ре ње си ла.

ВЕ ЖБЕ:

У окви ру ве жби уче ни ци оба вља ју ла бо ра то риј ска ме ре ња ве
ли чи на ко ја су об ра ђе на у окви ру те о риј ског де ла.

1. ВЕ ЖБА (6)

Тач но сти гре шка ме ре ња

2. ВЕ ЖБА (6)

Ме ре ње при ти ска

3. ВЕ ЖБА (4)

Ме ре ње бр зи не струј ног не сти шљи вог флу и да.



4. ВЕ ЖБА (4)
Ме ре ње тем пе ра ту ре.

5. ВЕ ЖБА (4)
Ме ре ње вла жно сти га со ва 

6. ВЕ ЖБА (4)
Ме ре ње фре квен ци је обр та ја

7. ВЕ ЖБА (4)
Ме ре ње сна ге ма ши на

8. ВЕ ЖБА (4)
Ме ре ње си ле.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

При из во ђе њу на ста ве тре ба има ти у ви ду да је пред мет по
ве зан са тех нич ком ре а ли за ци јом и ре ал ним објек ти ма. То зна чи, 
да ра чун ске и ла бо ра то риј ске ве жбе тре ба да пра те пре ла зак сва ке 
но ве обла сти. С об зи ром на ком плет ност нео п ход них и кон струк
тив них те ма по је ди них ком по нен ти нео п ход но је на пре да ва њи ма 
ко ри сти ти тран спа рен те, од но сно пла тое ра ди лак шег одр жа ва ња 
пре да ва ња. Та ко ђе је нео п ход но да прак тич на на ста ва и блок на
ста ва пра те из ла га ња на пре да ва њи ма и ве жба ма.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

УПРАВЉАЧКИ СИСТЕМИ У ТЕРМОЕНЕРГЕТИЦИ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та упра вљач ки си сте ми у тер мо е нер ге
ти ци је сти ца ње зна ња о упра вља њу и ре гу ли са њу енер гет ских по
стро је ња у при ме ни ауто ма ти за ци ја у енер ге ти ци.

Задаци на ста ве пред ме та упра вљач ки си сте ми у тер мо е нер
ге ти ци су:

– упо зна ва ње са основ ним ком по нен та ма упра вљач ких си сте ма,
– по себ но из у ча ва ње хи дра у лич ких и пне у мат ских де ло ва 

упра вљач ких си сте ма,
– на чин, по ве зи ва ња по је ди них ком по нен ти упра вљач ких си

сте ма,
– на чи ни по де ша ва ња и ба жда ре ња по је ди них ком по нен ти,
– ис пи ти ва ње као сер ви си ра ње свих вр ста ком по нен ти ко је 

ула зе у са став упра вљач ког си сте ма,
– скла па ње упра вљач ких си сте ма и њи хо во пу шта ње у рад на 

осно ву тех нич котех но ло шке до ку мен та ци је.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

ЧЕ ТВР ТИ РАЗРЕД 
(2 + 2 ча са не дељ но, 64 + 64 ча са го ди шње)

СИМ БО ЛИЧ КЕ ШЕ МЕ (4)

Сим бо лич ке ше ме пне у мат ских, хи дра у лич ких, елек трич них 
и ме шо ви тих за да ва ча, ко рек ци о них ор га на, пре тва ра ча сиг на ла, 
ме ра ча сиг на ла и сер во мо то ра.

ОСНОВ НИ ЕЛЕ МЕН ТИ У ПНЕ У МАТ СКОЈ АУТО МА ТИ ЦИ (4)

Пне у мат ски от по ри (кон стант ни и про мен љи ви), пне у мат ске 
ко мо ре. Мем бра не, ме хо ви и кли по ви.

ОСНОВ НЕ КОМ ПО НЕН ТЕ У ПНЕ У МАТ СКОЈ  
АУТО МА ТИ ЦИ (8)

Ко рек ци о ни ор га ни, пре тва ра чи и ода ши ља чи сиг на ла, за да
ва чи и пне у мат ски мо то ри (мем бран ски, клип ни и ме хов ски) са по
зи ци о не ри ма.

ОСНОВ НИ ЕЛЕ МЕН ТИ У ХИ ДРА У ЛИЧ КОЈ АУТО МА ТИ ЦИ (4)

При гу шни це, мла зни це и хи дра у лич ки аку му ла то ри.

ОСНОВ НЕ КОМ ПО НЕН ТЕ У ХИ ДРА У ЛИЧ КОЈ  
АУТО МА ТИ ЦИ (8)

Раз вод ни ци, ци лин дри, ре гу ла то ри при ти ска, ре гу ла то ри про
то ка, си гур но сни вен ти ли. Раз не вр сте хи дра у лич них пум пи: клип
но ак си јал не, зуп ча сте и крил не.

ПРО ПОР ЦИ О НАЛ НИ РАЗ ВОД НИ ЦИ (4)

Раз вод ни ци са ме ха нич ком и елек трич ном по врат ном спре
гом. Њи хо во по де ша ва ње и ба жда ре ње.

ОСНОВ НЕ КОМ ПО НЕН ТЕ У ЕЛЕК ТРИЧ НОЈ  
АУТО МА ТИ ЦИ (4)

Раз не вр сте елек трич них сер во мо то ра и пре но сних ме ха ни
за ма.

МЕР НИ УРЕ ЂА ЈИ (6)

Ме ра чи по ме ра ња, бр зи не и уга о не бр зи не. Раз не вр сте ме ра ча 
си ле, мо мен та, убр за ња, тем пе ра ту ре, при ти ска, про то ка и ни воа.

ВР СТЕ УПРА ВЉАЧ КИХ СИ СТЕ МА ПАР НЕ ТУР БИ НЕ (6)

Упра вљач ки си сте ми бро ја обр та ја пар не тур би не. Си сте ми 
за одр жа ва ње тем пе ра ту ре пар не тур би не. За шти та пар не тур би не.

ВР СТЕ УПРА ВЉАЧ КИХ СИ СТЕ МА КО ЛА (6)

Упра вљач ки си сте ми пар не тур би не па ре на ко тлу као и упра
вљач ки си сте ми ни воа во де у буб њу. Упра вљач ки си сте ми са го ре
ва ња у ко тлу. Упра вљач ки си сте ми на пој них пум пи.

УПРА ВЉАЧ КИ СИ СТЕ МИ НА ПОЈ НОГ РЕ ЗЕР ВО А РА  
И УПРА ВЉАЧ КИ СИ СТЕ МИ ПО СТРО ЈЕ ЊА ЗА ХЕ МИЈ СКУ 
ПРИ ПРЕ МУ ВО ДЕ (6)

Упра вља ње ви си не ни воа во де у на пој ном ре зер во а ру. Упра
вља ње ки се ло шћу, елек трич ном про во дљи во шћу и твр до ћом во де 
за на па ја ње ко тла.

УПРА ВЉАЧ КИ СИ СТЕ МИ ИЗ МЕ ЊИ ВА ЧА ТО ПЛО ТЕ (4)

Упра вља ње тем пе ра ту ре и про то ка раз ли чи тих вр ста из ме њи
ва ча то пло те

ВЕ ЖБЕ: одр жа ва ју се у ла бо ра то ри ји
1. Пне у мат ски ко рек ци о ни ор га ни – упо зна ва ње са кон струк

ци јом, на чи ном ра да и по ве зи ва ња. По де ша ва ње пне у мат ских ко
рек ци о них ор га на. (10)

2. Елек троп не у мат ски пре тва ра чи. Кон струк ци ја и по де ша ва
ње. Све вр сте ме ра ча, ни воа, при ти ска, про то ка, бро ја обр та ја. (16)

3. Пне у мат ски сер во мо то ри (мем бран ски и клип ни). (6)
4. Хи дра у лич ки раз вод ни ци са ци лин дри ма. (6)
5. Ре гу ла то ри про то ка, при ти ска и си гур но сни вен ти ли. (6) 
6. Про пор ци о нал ни раз вод ни ци. (4)
7. Елек тро мо тор ни по го ни. (4)
8. Си стем ауто мат ског упра вља ња ни воа во де. (4)
9. Си стем ауто мат ског упра вља ња про то ка га са. (4)
10. Си стем ауто мат ског бро ја обр та ја. (4)



НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

При из во ђе њу на ста ве тре ба има ти у ви ду да пред мет нај те
шње по ве зан са тех нич ком ре а ли за ци јом и ре ал ним објек ти ма. То 
зна чи да ра чун ске и ла бо ра то риј ске ве жбе тре ба да пра те пре ла зак 
сва ке но ве обла сти. С об зи ром на ком плет ност нео п ход них и кон
струк тив них те ма по је ди них ком по нен ти нео п ход но је на пре да ва
њи ма ко ри сти ти тран спа рен те од но сно па ное ра ди лак шег одр жа
ва ња пре да ва ња. Та ко ђе је нео п ход но да прак тич на на ста ва и блок 
на ста ва пра те из ла га ња на пре да ва њи ма и ве жба ма.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

ДИГИТАЛНИ СИСТЕМИ И ПРОЦЕСНИ РАЧУНАРИ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та ди ги тал ни си сте ми и про це сни ра чу на
ри је упо зна ва ње са основ ним ло гич ким еле мен ти ма и овла да ва ње 
по ступ ци ма за про јек то ва ње и ана ли зу основ них ло гич ких Ко ла.

Задаци на ста ве пред ме та ди ги тал ни си сте ми и про це сни ра
чу на ри су:

– из у ча ва ње кла сич них ко нач них ауто ма та,
– упо зна ва ње са пој мом, уло гом и струк ту ром про це сног ра

чу на ра као и ње го вом пра те ћом опре мом, осо би на ма и ме то да ма за 
ис пи ти ва ње тих осо би на,

– из у ча ва ње про грам ског је зи ка за про гра ми ра ње про це сног 
ра чу на ра у ре ал ном вре ме ну.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

IV РАЗРЕД 
(2 + 2 ча са не дељ но, 64 + 64 ча са го ди шње)

УВОД (1)

Упо зна ва ње са пред ме том.

СИ СТЕ МИ БРО ЈЕ ВА (3)

Де ци мал ни. би нар ни. Пре тва ра ња. Арит ме ти ка у би нар ном 
си сте му бро је ва. Би нар ни ко до ви.

БИ НАР НА ЛО ГИ КА (5)

Де фи ни ци ја основ них ло гич ких опе ра ци ја, основ не ло гич ке 
функ ци је, тех нич ка из во ђе ња. Сло же не ло гич ке функ ци је, ми ни
ми за ци ја.

КОМ БИ НА ЦИ О НА ЛО ГИЧ КА КО ЛА (4)

Про јек то ва ње. Арит ме тич ка ло гич ка ко ла: са би ра чи и од у зи
ма чи. Пре тва ра чи ко до ва. М51 и 1.51 ло гич ка ко ла: би нар ни па ра
лел ни са би ра чи, де ци мал ни са би рач, упо ре ђи вач, де ко дер.

АСИН ХРО НИ СЕ КВЕН ЦИ ЈАЛ НА ЛО ГИЧ КА КО ЛА (8)

Флип фло по ви: 5К, ЈК, Т, О. Пулс ни флип фло по ви. Не пулс ни 
флип фло по ви. Син те за асин хро них се квен ци јал них ло гич ких ко
ла: са по врат ним спре га ма, са флип фло по ви ма.

РЕ ГИ СТРИ, БРО ЈА ЧИ (3)

По јам и при ме ри ре ги ста ра и бро ја ча.

БИ НАР НИ ДА ВА ЧИ, ТЕХ НИЧ КА ИЗ ВО ЂЕ ЊА ЛО ГИЧ КИХ 
ЕЛЕ МЕ НА ТА, ИЗ ВР ШНИ ОР ГА НИ БИ НАР НОГ ДЕЈ СТВА (3)

Раз ли чи та тех нич ка из во ђе ња би нар них да ва ча: елек тро ме
ха нич ки, пне у мат ски и ин дук тив ни. Елек тро маг нет но ак ти ви ра ни 
елек трич ни пре ки да чи, по лу про вод нич ки ло гич ки еле мен ти, пне у
мат ски и хи дра у лич ки ло гич ки еле мен ти (раз вод ни ци), флу и дич ки 
ло гич ки еле мен ти.

КО НАЧ НИ АУТО МАТ (6)

По јам. Ком би на ци о ни ко нач ни ауто мат. Се квен ци јал ни ко
нач ни ауто мат.

ПРО ГРА МА БИЛ НИ АУТО МАТ (6)

Ти пич не обла сти при ме не. Про гра ми ра ње.

ПО ЈАМ И АР ХИ ТЕК ТУ РА ПРО ЦЕ СНОГ РА ЧУ НА РА (3)

По јам про це сног ра чу на ра. Цен трал на про це сна је ди ни ца, 
ме мо ри ја. Ула зно из ла зни уре ђа ји, ка на ли ве за.

МИКРОПРОЦEСОР И ПРО ЦЕ СНИ РА ЧУ НАР (3) 

Ка рак те ри сти ке ми кро про це со ра, ре чи по да та ка, адре сне ре
чи, тех но ло ги ја ми кро про це со ра, на па ја ње ми кро про це со ра, ар хи
тек ту ра и рад ми кро про це со ра. Ми кро про це сор у уло зи про це сног 
ра чу на ра.

СИ СТЕМ АУТО МАТ СКОГ УПРА ВЉА ЊА (САУ)  
СА ПРО ЦЕ СНИМ РА ЧУ НА РОМ (3)

Дис крет ни ди ги тал ни пре нос сиг на ла. Де фи ни ци ја САУ са 
про це сним ра чу на ром, са став ни де ло ви, ода би рач и про ду жи вач, 
Кван то ва ње ко ди ра ње. Мо дел САУ са про це сним ра чу на ром.

АГО И В/А ПРЕ ТВА РА ЧИ (2)

Ло гич ки ди ја гра ми, об ја шње ње ра да.

ОДА БИ РАЧ И ПРО ДУ ЖИ ВАЧ (2)

Тех нич ко елек трон ско из во ђе ње.

МА ТЕ МА ТИЧ КИ МО ДЕЛ САУ СА ПРО ЦЕ СНИМ РА ЧУ НА РОМ 
И ДИ НА МИЧ КЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ (6)

Дис крет на јед на чи на по на ша ња, опе ра тор ски до би је на пре
но сна функ ци ја. Ста бил ност. Услов ста бил но сти. Кри те ри ју ми 
ста бил но сти.

ОД ЗИВ И АЛ ГО РИТ МИ УПРА ВЉА ЊА (3)

По ка за те љи ква ли те та пре ла зне функ ци је. Про пор ци о нал но 
(II). Про пор ци о нал но – су мар но (ПС) и про пор ци о нал но – ди фе
рен ци о но – су мар но упра вља ње.

ПРО ГРА МИ РА ЊЕ ПРО ЦЕ СНОГ РА ЧУ НА РА (3)

Про грам ска по др шка А[О и 0/А пре тва ра чу. Про гра ми ра ње 
ал го ри та ма упра вља ња.

ВЕ ЖБЕ (64)

У окви ру ве жби уче ни ци у то ку го ди не ра де че ти ри про јект
на за дат ка и ла бо ра то риј ске ве жбе: рад са елек трон ским ло гич ким 
ком по нен та ма на про тоборд пло ча ма као и ди ги тал ном ра чу на ру 
са про гра мом за си му ла ци ју, ре а ли за ци ја ко нач них ауто ма та, рад 
са про гра ма бил ним ауто ма том, про гра ми ра ње у С ++ на пер со нал
ном ра чу на ру, про гра ми ра ње и пу шта ње у рад РС ра чу на ра у уло зи 
про це сног ра чу на ра.



НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Сва ку ме тод ску је ди ни цу об ра ђи ва ти кроз сле де ће ви до ве из
во ђе ња на ста ве: из ла га ње пред та блом, по на вља ње са ђа ци ма, из
ра да за да та ка ко ји илу стру ју при ме ну из ло же не те о ри је, про ве ра 
зна ња на кон трол ним ве жба ма, из во ђе ње ла бо ра то риј ских ве жби. 
По себ но ак це нат тре ба да ти ла бо ра то риј ским ве жба ма јер оне тре
ба да омо гу ће лак ше раз у ме ва ње од го ва ра ју ћих ме тод ских је ди ни ца. 
Ла бо ра то риј ске ве жбе тре ба са др жај но да пра те те о риј ска из ла га ња 
и вре мен ски до вољ но бли ско да би има ле по зи ти ван ефе кат у са вла
ђи ва њу ма те ри је. Ла бо ра то риј ске ве жбе из во ди ти у ла бо ра то ри ји на 
ла бо ра то риј ским ин ста ла ци ја ма ко је се са сто је од ре ал них уре ђа ја.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИ ПРОЦЕСИ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та тер мо е нер гет ски про це си је оспо со
бља ва ње уче ни ка да са гле да ју ме ђу за ви сност, про це са про из вод ње 
и по тро шње енер ги је у енер гет ску ефи ка сност си сте ма.

Задаци на ста ве пред ме та тер мо е нер гет ски про це си су:
– овла да ва ње основ ним осо би на ма и свој стви ма ба зич них 

обје ка та и про це са у скло пу тер мо е нер гет ских по стро је ња,
– упо зна ва ње са основ ним упра вљач ким ор га ни ма и упра

вљач ким си сте ми ма за сту пље ним у тер мо е нер гет ским по стро је
њи ма,

– си сте ми АУ тер мо е нер гет ским по стро је њи ма и по моћ на 
опре ма.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

IV РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 64 ча са го ди шње)

ПАР НИ БЛОК КАО ПРО ЦЕ СНИ ДЕО ОБЈЕ КА ТА  
УПРА ВЉА ЊА (6)

Пар ни блок: ко тао + тур би на: функ ци о нал не ше ме, опис ра да и 
струк тур ни ди ја гра ми. Ана ли за ме ђу соб ног деј ства ко тла и тур би не.

ПАР НИ КО ТАО КАО ПРО ЦЕ СНИ ДЕО ОБЈЕК ТА  
УПРА ВЉА ЊА (10)

Пар ни ко тао као обје кат упра вља ња: ула зне ве ли чи не, упра
вљач ке ве ли чи не, по ре ме ћај не ве ли чи не, упра вља ње ве ли чи не. 
Функ ци о нал не ше ме и струк тур ни ди ја гра ми раз ли чи тих ти по ва 
ко тло ва. Ути цај про ме не по је ди них ве ли чи на на по на ша ње пар ног 
ко тла (сна га, при ти сак и тем пе ра ту ра). Зах те ви и огра ни че ња код 
пар них ко тло ва.

ПАР НА ТУР БИ НА КАО ПРО ЦЕ СНИ ДЕО ОБЈЕК ТА  
УПРА ВЉА ЊА (10) 

Пар на тур би на као обје кат упра вља ња: ула зне ве ли чи не, 
упра вљач ке ве ли чи не, по ре ме ћај не ве ли чи не, упра вља не ве ли
чи не. Функ ци о нал не ше ме и струк тур ни ди ја гра ми раз ли чи тих 

ти по ва пар них тур би на. Ути цај про ме не по је ди них ве ли чи на на 
по на ша ње пар не тур би не (сна га, број обр та ја). Зах те ви и огра ни
че ња код пар них тур би на.

ГА СНА ТУР БИ НА КАО ПРО ЦЕ СНИ ДЕО ОБЈЕК ТА  
УПРА ВЉА ЊА (10)

Га сна тур би на као обје кат ауто мат ског упра вља ња: ула зне ве
ли чи не, упра вљач ке ве ли чи не, по ре ме ћај не ве ли чи не, упра вља не 
ве ли чи не. Функ ци о нал не ше ме и струк тур ни ди ја гра ми раз ли чи
тих ти по ва га сних тур би на. Ути цај про ме не по је ди них ве ли чи на 
на по на ша ње га сне тур би не (сна га, број обр та ја, тем пе ра ту ра у ко
мо ри за са го ре ва ње). Зах те ви и огра ни че ња код га сних тур би на.

ПО МОЋ НА ОПРЕ МА КАО ПРО ЦЕ СНИ ДЕО ОБЈЕК ТА  
УПРА ВЉА ЊА (6)

По моћ на и си гур но сна опре ма као обје кат упра вља ња: ула
зне и из ла зне ве ли чи не, на чи ни по ве зи ва ња са основ ном опре мом 
и објек ти ма АУ, упо зна ва ње са на чи ном ра да и свр хом коришћeња. 
Функ ци о нал не ше ме и струкtурни ди ја гра ми по моћ не опре ме. Зах
те ви и огра ни че ња у ра ду по моћ не опре ме.

УПРА ВЉАЧ КИ ОР ГА НИ ОБЈЕК ТА АУ У СКЛО ПУ  
ТЕР МО Е НЕР ГЕТ СКИХ ПО СТРО ЈЕ ЊА (6)

Пре глед, функ ци о нал не ше ме и екс пло а та ци о не ка рак те ри
сти ке упра вљач ких и ре гу ли шу ћих ор га на (вен ти ли клип не, жалу
зинe, ре о ста ти) пар ног ко тла, тур би не и га сне тур би не. По себ но 
упра вљач ки ор га ни по моћ не и си гур но сне опре ме.

УПРА ВЉАЧ КИ СИ СТЕ МИ ТЕР МО Е НЕР ГЕТ СКИХ  
ПО СТРО ЈЕ ЊА (6)

Пре глед упра вљач ких си сте ма (ре гу ла то ра) тер мо е нер гет ских 
по стро је ња (пар ног ко тла, пар не и га сне тур би не). Тех нич ка из во
ђе ња по је ди них про из во ђа ча. Опис ра да, функ ци о нал не ше ме и 
струк тур ни ди ја гра ми.

КОМ ПО НЕН ТЕ УПРА ВЉАЧ КОГ СИ СТЕ МА (4)

Да ва чи (бро ја обр та ја, бр зи не по ме ра ња, тем пе ра ту ре, при
ти ска, кон цен тра ци је, РН вред ност, про то ка, вла жно сти, ни воа). 
Опис и прин цип ра да.

Ода ши ља чи сиг на ла. По гле ди по де ла ра да. На чин по ве зи ва
ња. По себ но по ја ча ва чи (сви ти по ви пне у мат ских, хи дра у лич них, 
елек трич них и елек трон ских).

Ко рек ци о ни ор га ни. Пре глед и на че ла ра да. Ана лог ни, ди
ги тал ни, хи брид ни. Пне у мат ски, хи дра у лич ни, елек трич ни, елек
трон ски. Упо зна ва ње са кон крет ним из во ђе њем. Тех нич ка из во ђе
ња по је ди них про из во ђа ча. Одр жа ва ње.

Из вр шни ор га ни. По глед и на че ла ра да. Из во ђе на и функ ци
о нал не ше ме са екс пло а та ци о ним и по гон ским ка рак те ри сти ка ма. 
Ра зна из во ђе ња: ме ха нич ки, хи дра у лич ни, пне у мат ски, елек трич
ни. Одр жа ва ње.

СИ СТЕ МИ АУТО МАТ СКОГ УПРА ВЉА ЊА  
ТЕР МО Е НЕР ГЕТ СКИХ ПО СТРО ЈЕ ЊА (4)

Упра вљач ки си сте ми и обје кат АУ. На чи ни њи хо вог по ве зи
ва ња. Упра вљач ки си сте ми и про це сни ра чу нар. Упра вља ње про
це сним ра чу на ром у елек тра на ма. По де ша ва ње ре гу ла то ра и упра
вљач ких си сте ма. Одр жа ва ње.

ТЕХ НИЧ КА ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈА ТЕР МО Е НЕР ГЕТ СКИХ  
ПО СТРО ЈЕ ЊА (2)

Тех нич ка до ку мен та ци ја, упо зна ва ње, ци ље ви. Сим бо ли ко ји 
се ко ри сте у тех нич кој до ку мен та ци ји. Цр та ње про грам ских ше ма 
за упра вља ње по мо ћу ра чу на ра.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

По ред ре дов не на ста ве ђа ци ма тре ба кроз екви ва лент не при
ме ре при ка за ти све осо бе но сти тер мо е нер гет ског по стро је ња, а у 



окви ру од ре ђе ног фон да ча со ва, пред ви ђе ног за ла бо ра то риј ске ве
жбе, де мон стри ра ти све до ступ не ком по нен те упра вљач ких си сте
ма на ме ње них за во ђе ње тер мо е нер гет ских про це са.

Је дан део рас по ло жи вог фон да ча со ва био би на ме њен по
се та ма ре пре зен та тив них по стро је ња, где би ђа ци на ли цу ме ста 
има ли мо гућ ност да се упо зна ју са по гон ским усло ви ма ра да ра
ни је про у ча ва них објек та и про це са и ши ре да упо зна ју основ не 
си сте ме упра вља ња енер гет ским про це си ма.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ прак тич не на ста ве је сти ца ње зна ња, рад них ве шти на 
и на ви ка по треб них за оба вља ње по сло ва и са мо ста лан из вр ши
лач ки рад у окви ру обра зов ног про фи ла и оспо со бља ва ње за бр зо 
укљу чи ва ње у про цес кон крет не про из вод не тех но ло ги је. 

Задаци прак тич не на ста ве су:
– овла да ва ње тех но ло шким по ступ ци ма об ра де;
– оспо со бља ва ње за пра вил ну при ме ну ала та за об ра ду ре за

њем, њи хо во по де ша ва ње и по ста вља ње на ма ши ну;
– при ме на зна ња о ра ци о нал ном и еко но мич ном ко ри шће њу 

сред ства ра да, са гле да ва ње њи хо ве ма те ри јал не вред но сти и ве ка 
тра ја ња;

– оспо со бља ва ње за са мо стал но ко ри шће ње тех нич ке до ку
мен та ци је, за из бор оп ти мал ног ре жи ма об ра де, при ме ну стан дар
да и спе ци ја ли зо ва них ала та;

– сти ца ње зна ња и на ви ка за пра вил но ко ри шће ње сред ста ва 
за шти те на ра ду;

– раз ви ја ње спо соб но сти уче ни ка да сте че на те о риј ска зна ња 
успе шно при ме њу ју у ру ко ва њу и одр жа ва њу упра вљач ких си сте
ма у енер ге ти ци и да уче ству ју у про јек то ва њу и из бо ру оп ти мал
них па ра ме та ра при из во ђе њу си сте ма;

– овла да ва ње ве шти на ма у ру ко ва њу ала ти ма при ра ста вља
њу, са ста вља њу ма шин ских под скло по ва и скло по ва енер гет ског 
по стро је ња;

– сти ца ње зна ња о из бо ру оп ти мал ног ре жи ма ра да, кон тро
ли са њу, пра ће њу и утвр ђи ва њу ис прав но сти ра да енер гет ског по
стро је ња;

– оспо со бља ва ње за ко ри шће ње и прак тич ну при ме ну тех
нич котех но ло шке до ку мен та ци је енер гет ских по стро је ња;

– сти ца ње зна ња и на ви ка за прак тич но ко ри шће ње сред ста ва 
за шти те на ра ду.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

I РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 111 ча со ва го ди шње)

УВОД (3)

За да так прак тич не на ста ве. Упо зна ва ње ра ди о ни це и рад них 
ме ста за прак тич ну на ста ву. Упо зна ва ње са ме ра ма за шти те на ра
ду. Рас по ре ђи ва ње на рад на ме ста. Чу ва ње ала та и ма ши на, Рад на 
и тех но ло шка ди сци пли на. Чи шће ње и одр жа ва ње рад ног ме ста.

МЕ РЕ ЊЕ И КОН ТРО ЛИ СА ЊЕ (15)

За да так и зна чај ме ре ња и кон тро ли са ња. Вр сте мер них је
ди ни ца у СИ си сте му. Ме то де и гре шке ме ре ња. По де ла ме ри ла, 
ме ри ла за кон тро лу и ме ре ње ду жи не, раз мер ни ци (мер не тра ке. 
мер ни ле њи ри, мер не ле тве) ше ста ри за, ме ре ње, по мич на ме ри ла, 
ду би но ме ри, ви си но ме ри. То ле ран циј ска ме ри ла. Ме ри ла за кон
тро лу и ме ре ње угло ва, уга о ни ци, угло ме ри (пре клоп ни и обич ни 
ме ха нич ки, уни вер зал ни, оп тич ки). Ме ри ло за за зо ре и за о бље ња. 
Ме ре ње по мич ним ме ри лом.

ОЦР ТА ВА ЊЕ И ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ (3)

За да так и зна чај оцр та ва ња и обе ле жа ва ња. Алат и при бор 
за оцр та ва ње и обе ле жа ва ње: рад ни сто, пло че за оцр та ва ње, при
зме, игле, па ра лел на цр та ла, обе ле жи ва чи, ше ста ри, сло ва, бро је ви 
и ша бло ни. При пре ма по вр ши не за оцр та ва ње. Оштре ње ала та за 
оцр та ва ње и обе ле жа ва ње.

Оцр та ва ње јед но став них об ли ка по ша бло ну или по узор ку.
Оцр та ва ње и обе ле жа ва ње јед но став них де ло ва, по цр те жу.

ТУР ПИ ЈА ЊЕ (21)

Об ра да тур пи ја њем као тех но ло шка опе ра ци ја. Вр ста и об
ли ци тур пи ја (по де ла тур пи ја пре ма об ли ку пре се ка и пре ма бро
ју пре се ка). На са ђи ва ње тур пи ја. Тех ни ка тур пи ја ња. Одр жа ва ње 
тур пи ја. Ма ши не за тур пи ја ње.

Тур пи ја ње рав них по вр ши на. Кон тро ла и ме ре ње.
Тур пи ја ње ли мо ва. Оба ра ње иви ца.
Тур пи ја ње отво ра и жле бо ва. Кон тро ла.
Тур пи ја ње об лих по вр ши на. Кон тро ла.

СЕ ЧЕ ЊЕ И РЕ ЗА ЊЕ (6)

За да так и вр сте се че ња и од се ца ња. Ала ти за се че ње и од се
ца ње; вр сте че ки ћа и се ка ча; на са ђи ва ње др жа ча че ки ћа; ру ко ва
ње че ки ћем; тех ни ка ра да се ка чем. Се че ње ма ка за ма. Одр жа ва ње 
сред ста ва ра да под ма зи ва ње и чи шће ње. Ме ре за шти те на ра ду.

Се че ње се ка чем.
Се че ње ме ха нич ким ма ка за ма.

ОД СЕ ЦА ЊЕ ТЕ СТЕ РА МА (3)

Вр сте лу ко ва и ли сто ва за руч не те сте ре. Тех ни ка ра да. Ре за
ње руч ном те сте ром. пло ча стих обра да ка, це ви, про фи ла.

ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ ЛИ МО ВА И ПРО ФИ ЛА (8)

Зна чај и при ме на по ступ ка. Ис пра вља ње ма те ри ја ла, тех ни ка 
руч ног ис пра вља ња, ма шин ско ис пра вља ње. Ме ре за шти те.

Ис пра вља ње тра ка, ли мо ва и шип ка стог ма те ри ја ла.
Са ви ја ње у хлад ном и то плом ста њу ра зних ма те ри ја ла при

руч ним ала том и ма ши на ма.

ЗА КИ ВА ЊЕ (3)

Ве зе за ки ва њем, раз мак за кив ки и ко рак. Вр сте за ки ва ња. 
Ала ти за за ки ва ње.

Руч но за ки ва ње ли мо ва.

БУ ШЕ ЊЕ И УПУ ШТА ЊЕ (3)

Бу ше ње као тех но ло шка опе ра ци ја. Бу ши ли це руч не, руч не 
елек трич не. Ала ти за бу ше ње и упу шта ње; оштре ње бур ги ја. При бор 
за сте за ње ре зног ала та, при бор за сте за ње обрат ка. Ме ре за шти те.

Бу ше ње руч ном, елек трич ном бу ши ли цом.

РЕ ЗА ЊЕ НА ВО ЈА (6)

Ала ти при бор за руч но ре за ње на во ја. Тех ни ка руч ног уре зи
ва ња и на ре зи ва ња на во ја. При пре ма по вр ши не. По сту пак ма шин
ског ре за ња на во ја.

Руч но ре за ње спо ља шњег и уну тра шњег на во ја. Кон тро ла.
Уре зи ва ње на во ја у ру пи.
Ре за ње на во ја на ма ши ни. Кон тро ла.



ПО ВР ШИН СКА ЗА ШТИ ТА (6)

По јам и вр сте ко ро зи је. На чи ни за шти те пре вла че њем. При
пре ма по вр ши на за за шти ту пре вла че њем. Кон зер ва ци ја де ло ва и 
про из во да. Ме ре за шти те.

За шти та пре вла че њем са при пре мом по вр ши не. 

ЛЕ МЉЕ ЊЕ (4)

Ру ко ва ње ала том и при бо ром за ме ко ле мље ње. При пре ма де
ло ва за ме ко ле мље ње. Ру ко ва ње при бо ром и опре мом за твр до ле
мље ње. При пре ма де ло ва за твр до ле мље ње. Ру ко ва ње при бо ром 
за твр до ле мље ње.

Твр до ле мље ње де ло ва. Ме ре за шти те при ле мље њу.

ЗА ВА РИ ВА ЊЕ (12)

Ру ко ва ње при бо ром и опре мом за елек тро луч но за ва ри ва ње.
За ва ри ва ње де ло ва елек тро луч ним по ступ ком.
Ме ре за шти те при за ва ри ва њу.
Ру ко ва ње опре мом и при бо ром за га сно за ва ри ва ње.
Га сно за ва ри ва ње де ло ва.
Га сно се че ње ли ма. 
Ме ре за шти те.

СА СТА ВЉА ЊЕ И РА СТА ВЉА ЊЕ МА ШИ НА И ЊИ ХО ВИХ 
СКЛО ПО ВА (18)

Са ста вља ње ма ши на (мон та жа) као тех но ло шки про цес за 
до би ја ње про из во да. Ра ста вља ње и са ста вља ње ма ши на и њи хо вих 
скло по ва у про це су одр жа ва ња ма ши на. Ала ти и при бо ри за ра
ста вља ње и са ста вља ње, на ме на и на чин упо тре бе. Де мон стра ци
ја ко ва ња кљу чем, од вр та чем, кле шти ма, свла ка чем. Тех но ло шки 
по сту пак ра ста вља ња и са ста вља ња. Ба зни део (под склоп). Ме ре 
за шти те.

Ра ста вља ње, пра ње и чи шће ње.
Пре глед оште ће но сти или за ме не де ло ва.
Са ста вља ње, под ма зи ва ње, за шти та. 

II РАЗРЕД 
(4 ча са не дељ но, 148 ча со ва го ди шње)

УВОД (2)

Упо зна ва ње про гра ма и струч не ли те ра ту ре. Упо зна ва ње ра
ди о ни це ка би не та и рад них ме ста. За ду жи ва ње ма ши ном, ала том 
и при бо ром. Рад на и тех но ло шка ди сци пли на. Упо зна ва ње ме ра и 
срeдстава за шти те на ра ду. Чи шће ње и одр жа ва ње рад ног ме ста. 
Пра вил ник о кућ ном ре ду.

МЕ РЕ ЊЕ И КОН ТРО ЛИ СА ЊЕ (10)

За да так и зна чај ме ре ња и кон тро ли са ња. Вр сте мер них је ди
ни ца СИ си сте ма. Ме то де и гре шке при ме ре њу. По де ла ме ри ла. 
Ме ри ла за кон тро лу и ме ре ње ду жи на: раз мер ни ци (мер не тра ке, 
мер ни ле њи ри и мер не ле тве), ше ста ри за ме ре ње, по мич на ме ри
ла, ду би но ме ри и ви си но ме ри. Ме ри ла за кон тро лу ме ре ња угло ва: 
уга о ни ци, угло ме ри (пре клоп ни, обич ни ме ха нич ки, уни вер зал ни) 
и ша бло ни. Ме ри ла за кон тро лу рав но сти по вр ши на, ме ри ла за за
зо ре и за о бље ња. Чу ва ње и одр жа ва ње мер них и кон трол них ала та.

ПРИ БО РИ ЗА СТЕ ЗА ЊЕ И ПРИ ДР ЖА ВА ЊЕ (4)

За да так и зна чај сте за ња и при др жа ва ња при об ра ди. Пра ви ла 
сте за ња. По де ла при бо ра за сте за ње. Уни вер зал ни при бо ри за сте
за ње (ша пе, сте зне гла ве и маг не ти).

ОБ РА ДА СТРУ ГА ЊЕМ (36)

1. УПО ЗНА ВА ЊЕ СТРУ ГА (2)

Руч но и ме ха нич ко по ме ра ње но са ча ала та, про ме на бро ја 
обр та ја и сме ра обр та ја глав ног вре те на. Очи та ва ње ве ли чи на по
ме ра ња но са ча ала та на мер ним до бо ши ма (по моћ но, уз ду жно и 
по преч но кре та ње).

2. СТЕ ЗА ЊЕ РАД НОГ ПРЕД МЕ ТА И АЛА ТА (2)

Сте зни при бо ри за об ра ду на стру гу (за да так стан дард них и 
спе ци јал них сте зних при бо ра). Но са чи ала та (кла сич ни и бр зо из
мен љи ви).

3. ПО ПРЕЧ НО – РА ДИ ЈАЛ НО СТРУ ГА ЊЕ СПО ЉА ШЊИХ И 
УНУ ТРА ШЊИХ ПО ВР ШИ НА (8)

При пре ма ма ши на и по сту пак об ра де. Ала ти за по преч но 
стру га ње. По ста вља ње ала та у осу рад ног пред ме та (ис под или из
над, ако је по треб но). Гру бо и фи но стру га ње, рав но и сте пе на сто. 
Сред ства за хла ђе ње и под ма зи ва ње.

4. УЗ ДУ ЖНО СТРУ ГА ЊЕ ЦИ ЛИН ДРИЧ НИХ И СТЕ ПЕ НА СТИХ 
ПО ВР ШИ НА – СПО ЉА ШЊИХ И УНУ ТРА ШЊИХ (8)

При пре ма ма ши не и по сту пак об ра де. Ала ти за уз ду жно 
стру га ње. По ста вља ње ала та на ма ши ну. Гру бо и фи но стру га ње 
ци лин дрич них и сте пе на стих по вр ши на.

5. ОБ РА ДА КО НУ СНИХ ПО ВР ШИ НА – СПО ЉА ШЊИХ И 
УНУ ТРА ШЊИХ (4)

При пре ма ма ши не и ала та за об ра ду ко ну сних по вр ши на. Об
ра да ко ну са за о кре та њем ма лог уз ду жног кли за ча. Об ра да ко ну са 
по ме ра њем ко њи ћа из осе рад ног пред ме та. Об ра да ко ну са по мо ћу 
ко пир уре ђа ја. Об ра да ко ну са про фил ним но жем.

6. ОД СЕ ЦА ЊЕ И УСЕ ЦА ЊЕ НА СПО ЉА ШЊИМ  
И УНУ ТРА ШЊИМ ПО ВР ШИ НА МА (4)

При пре ма ма ши не и ала та. Усе ца ње жље бо ва на спо ља шњим 
и уну тра шњим по вр ши на ма. Од се ца ње.

7. ОБ РА ДА СПО ЉА ШЊЕГ И УНУ ТРА ШЊЕГ НА ВО ЈА НА 
СТРУ ГУ (6)

При пре ма ма ши не за ре за ње на во ја. Ала ти за ре за ње на во ја. 
Ре за ње ме трич ког ле вог и де сног на во ја и оста лих ти по ва на во ја.

8. ОСТА ЛИ ПО СТУП ЦИ ОБ РА ДЕ НА СТРУ ГУ (2)

Об ра да екс цен трич них по вр ши на. Стру га ње у спе ци јал ним 
сте зним ала ти ма. На рец ки ва ње итд.

РЕН ДИ СА ЊЕ (8)

При ме на по ступ ка, по де ла рен ди саљ ки и њи хо ве ка рак те ри
сти ке. Прин цип ра да крат ко ход не рен ди саљ ке. Ала ти за рен ди са
ње. Из бор ре жи ма об ра де (v, n, s) у за ви сно сти од вр сте но жа и 
ма те ри ја ла обрат ка. При пре ма ма ши не за рад (по сту пак сте за ња 
обрат ка и но жа и по де ша ва ње ма ши не за рад). По сту пак рен ди
са ња хо ри зон тал них, вер ти кал них и ко сих по вр ши на. Одр жа ва ње 
рен ди саљ ки (чи шће ње и под ма зи ва ње). Ме ре за шти те на ра ду.

ОБ РА ДА БУ ШЕ ЊЕМ (16)

1. УПО ЗНА ВА ЊЕ БУ ШИ ЛИ ЦА, ОСНОВ НИ ДЕ ЛО ВИ  
И ПРИ БОР ВР СТЕ КРЕ ТА ЊА КОД БУ ШИ ЛИ ЦА (2)

Руч на и ме ха нич ка про ме на по ло жа ја ала та и рад ног пред ме
та. Очи та ва ње ве ли чи на по ме ра ња на мер ним до бо ши ма.

2. ПО СТА ВЉА ЊЕ РАД НОГ ПРЕД МЕ ТА И АЛА ТА (2)

Сте зни при бор за об ра ду бу ше њем (стан дард ни и спе ци јал
ни). Но са чи ала та и ала ти за об ра ду бу ше њем.

3. ОБ РА ДА БУ ШЕ ЊЕМ НА СТО НИМ И СТУБ НИМ  
БУ ШИ ЛИ ЦА МА (4)

Об ра да бу ше њем, про ши ри ва њем, упу шта њем и раз вр та њем.



4. ОБ РА ДА БУ ШЕ ЊЕМ НА РА ДИ ЈАЛ НОЈ БУ ШИ ЛИ ЦИ (2)

Об ра да ку ти ја стих рад них пред ме та. Гру бо и фи но бу ше ње, 
упу шта ње, про ши ри ва ње, раз вр та ње и ре за ње на во ја.

5. ОБ РА ДА БУ ШЕ ЊЕМ НА РЕД НИМ И АГРЕ ГАТ НИМ  
БУ ШИ ЛИ ЦА МА (2)

По ста вља ње рад ног пред ме та и ба зи ра ње. По де ша ва ње ма
ши не за рад.

6. ОБ РА ДА БУ ШЕ ЊЕМ НА ХО РИ ЗОН ТАЛ НОЈ  
И КО ОР ДИ НАТ НОЈ БУ ШИ ЛИ ЦИ (2)

По ста вља ње рад ног пред ме та и ба зи ра ње. По ста вља ње ала та. 
По де ша ва ње ма ши не за рад.

7. ОСТА ЛИ ПО СТУП ЦИ ОБ РА ДЕ НА БУ ШИ ЛИ ЦА МА (2)

ОБ РА ДА ГЛО ДА ЊЕМ (34)

1. ОСНОВ НИ ДЕ ЛО ВИ И ПРИ БОР, ГЛАВ НО И ПО МОЋ НО 
КРЕ ТА ЊЕ (2)

Упо зна ва ње гло да ли це. Руч но и ме ха нич ко по ме ра ње кли за
ча, про ме на бро ја обр та ја и сме ра обр та ња глав ног вре те на. Очи та
ва ње ве ли чи на по ме ра ња на мер ним до бо ши ма.

2. ПО СТА ВЉА ЊЕ РАД НОГ ПРЕД МЕ ТА И АЛА ТА (2)

Сте зни при бо ри за об ра ду гло да њем (стан дард ни и спе ци јал
ни). Но са чи ала та и ала ти за об ра ду гло да њем.

3. ОБ РА ДА ГЛО ДА ЊЕМ РАВ НИХ ПО ВР ШИ НА (8)

При пре ма ма ши не и ала та за об ра ду рав них по вр ши на. Сте
за ње при прем ка и од ре ђи ва ње ба зних по вр ши на. Гру ба и фи на об
ра да рав них по вр ши на че о ним гло да ли ма. Сред ства за хла ђе ње и 
под ма зи ва ње.

4. ОБ РА ДА ГЛО ДА ЊЕМ КО СИХ ПО ВР ШИ НА (К)

При пре ма ма ши не и ала та за об ра ду ко сих по вр ши на. Сте за ње 
при прем ка под углом и од ре ђи ва ње ба зних по вр ши на. Об ра да гло
да њем ко сих по вр ши на за кре та њем рад ног сто ла, сте зних ала та итд.

5. ОБ РА ДА ОТВО РА И РУ ПА НА ГЛО ДА ЛИ ЦИ (8)

При пре ма ма ши не и ала та за об ра ду ру па и отво ра. Бу ше ње 
ви ше отво ра ко ор ди нат ним по ме ра њем рад ног сто ла.

6. ОБ РА ДА ЗА ВОЈ НИХ ЖЉЕ БО ВА И ОЗУ БЉЕ ЊА (4)

При пре ма ма ши не и ала та. По де о ни апа ра ти (вр сте и на чин 
ра да).

Из ра да пра вих и за вој них жље бо ва. Из ра да озу бље ња.

7. ОСТА ЛИ ПО СТУП ЦИ ОБ РА ДЕ ГЛО ДА ЊЕМ (2)

ОБ РА ДА БРУ ШЕ ЊЕМ (32)

1. УПО ЗНА ВА ЊЕ БРУ СИ ЛИ ЦА, ОСНОВ НИ ДЕ ЛО ВИ, ГЛАВ НО 
И ПО МОЋ НО КРЕ ТА ЊЕ КОД БРУ СИ ЛИ ЦА (2)

Ала ти за об ра ду бру ше њем. Руч на и ме ха нич ка про ме на по
ло жа ја ала та и рад ног пред ме та. Очи та ва ње ве ли чи на по ме ра ња на 
мер ним до бо ши ма.

2. СТЕ ЗА ЊЕ РАД НИХ ПРЕД МЕ ТА И АЛА ТА (2)

Сте зни при бо ри за об ра ду на бру си ли шти ма. По ста вља ње то
ци ла и по ступ ци цен три ра ња, ба лан си ра ња и оштре ња.

3. БРУ ШЕ ЊЕ РАВ НИХ ПО ВР ШИ НА (8)

Глав ни де ло ви ма ши не. При пре ма ма ши не и по сту пак об ра де, 
рав них по вр ши на са на ги бом, че о них по вр ши на, жље бо ва и ка на ла.

4. БРУ ШЕ ЊЕ СПО ЉА ШЊИХ ЦИ ЛИН ДРИЧ НИХ  
ПО ВР ШИ НА (8)

Глав ни де ло ви ма ши не. При пре ма ма ши не и по сту пак об ра де 
спо ља шњих ци лин дрич них по вр ши на, из ме ђу ши ља ка, че о них по
вр ши на, ко нич них по вр ши на, сте пе на стих по вр ши на и за о бље ња.

5. БРУ ШЕ ЊЕ УНУ ТРА ШЊИХ ЦИ ЛИН ДРИЧ НИХ  
ПО ВР ШИ НА (8)

Глав ни де ло ви ма ши не. При пре ма ма ши не и по сту пак об ра
де уну тра шњих ци лин дрич них по вр ши на са из ла зом и без из ла за; 
бру ше ње уга о них уну тра шњих по вр ши на и ко ну са.

6. ОСТА ЛИ ПО СТУП ЦИ ОБ РА ДЕ БРУ ШЕ ЊЕМ (4)

Бру ше ње зуп ча ни ка. Бру ше ње уну тра шњег и спо ља шњег на
во ја.

Хо но ва ње, ле по ва ње и по ли ра ње.

ТЕР МИЧ КА И ТЕР МО ХЕ МИЈ СКА ОБ РА ДА (6)

За да так и зна чај тер мич ке и тер мо хе миј ске об ра де. Основ ни 
пој мо ви о жа ре њу, ка ље њу, от пу шта њу, це мен та ци ји и ни три ра њу. 
Ка ље ње јед но став них руч них ала та у во ди и уљу.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(0 + 5 ча со ва не дељ но, 180 ча со ва го ди шње + 30 ча со ва у бло ку)

УВОД – упо зна ва ње са на став ним пред ме том (1)

РС – РА ЧУ НАР КАО СИ СТЕМ ЗА ПРИ КУ ПЉА ЊЕ  
ПО ДА ТА КА (10)

Упо зна ва ње са са ста вом пер со нал них ра чу на ра. Опе ра тив ни 
си сте ми по год ни за упра вљач ке свр хе. Исто вре ме но из вр ша ва ње 
ви ше про гра ма на ра чу на ру. Мо гућ ност за пре зен та ци ју и ви зу е ли
за ци ју сни мље них по да та ка.

КАР ТИ ЦЕ ЗА ПРИ КУ ПЉА ЊЕ ПО ДА ТА КА (9)

Кар ти ца за пре тва ра ње ана лог них сиг на ла у ци фар ске.
Ин ста ли ра не кар ти це и њи хов прин цип ра да. Кар ти це за пре

тва ра ње ци фар ских у ана лог не сиг на ле. Бро јач ке кар ти це као и ди
ги тал не ула зно из ла зне кар те. Прин цип ра да и ин ста ла ци ја. Кар ти
це за умре жа ва ње ин тер нет.

ПО ВЕ ЗИ ВА ЊЕ РА ЧУ НАР СКИХ СИ СТЕ МА СА РАЗ ЛИ ЧИ ТИМ 
МЕР НИМ УРЕ ЂА ЈИ МА (20)

По ве зи ва ње ра чу на ра са пре ки дач ким сен зо ри ма. Вр сте пре
ки дач ких сен зо ра и њи хо ви ин тер феј си. Упо тре ба стан дард них 
ана лог них сен зо ра. Ве за из ме ђу сиг нал них сен зо ра и ана лог но 
ци фар ске кар ти це. Кон тро ла ис прав но сти ве зе. Вр сте „па мет них” 
сен зо ра. По ве зи ва ње ви ше „па мет них” сен зо ра. По ве зи ва ње ви ше 
,,па мет них” сен зо ра на ред и њи хо ва ве за са ра чу на ром.

УВОД У ПРО ГРАМ СКИ ЈЕ ЗИК С (40)

Струк ту ра про грам ског је зи ка С. Слич но сти и раз ли ке са про
грам ским је зи ком РАSСАL. Пи са ње је дин стве них про гра ма. Учи та
ва ње и ис пи си ва ње по да та ка. Ци клич ни про гра ми. Вре мен ски кон
тро ли са ни про гра ми. Упо зна ва ње са основ ним алат ка ма С про гра ма.

ПИ СА ЊЕ ПРО ГРА МА ЗА ПРИ КУ ПЉА ЊЕ ПО ДА ТА КА (40)

Зах те ви при при ку пља њу по да та ка. Кре и ра ње јед но став ни јих 
про гра ма за по др шку ди ги тал них ула зно из ла зних кар ти. Пам ће
ње по да та ка. Про гра ми за по др шку бро јач ких ка ра та и аналoгно 
ци фар ских ка ра та. Пам ће ње по да та ка на раз ли чи тим ме ди ју ми ма.



ГРА ФИЧ КО ПРЕД СТА ВЉА ЊЕ И ОБ РА ДА ПРИ КУ ПЉЕ НИХ 
ПО ДА ТА КА (60)

При ка зи ва ње по да та ка пре ко та бе ла и гра фи ко на. На чи ни 
при ка зи ва ња по да та ка код енер гет ских по стро је ња. Пи са ње је дин
стве них про гра ма за та бе лар ни при каз по да та ка као и за гра фич ки 
при каз у функ ци ји вре ме на. Го то ви ко ри снич ки про гра ми за при
ку пља ње и пре зен та ци ју по да та ка. Ко ри снич ки про гра ми LAB
TECH, Win SS. Рад на свим про гра ми ма.

НА СТА ВА У БЛО КУ (30)

Упо зна ва ње са струк ту ром тер мо е нер гет ског по стро је ња. Ме
ре за шти те на ра ду у тер мо е нер гет ским по стро је њи ма. До ку мен та
ци ја у енер ге ти ци. Прин цип ра да по сма тра ног по стро је ња. Рад ни 
па ра ме три бит ни за рад тер мо е нер гет ског (ТЕ) по стро је ња.

Ко тлов ско по стро је ње. При пре ма и пу шта ње бло ка у рад. Мо
гу ћи по ре ме ћа ји и њи хо во от кла ња ње, у то ку екс пло а та ци је.

Пре вен тив но ре монт но одр жа ва ње по стро је ња. Па ра ме три 
ко ји ма се упра вља код ко тлов ског по стро је ња.

Тур бин ско по стро је ње. Вр сте пар них тур би на. При пре ма за 
пу шта ње тур би на у по гон. Мо гу ћи по ре ме ћа ји и њи хо во от кла ња
ње у то ку екс пло а та ци је си сте ма. Ве ли чи не ко ји ма се упра вља код 
пар них тур би на.

Слу жба ма шин ског одр жа ва ња. Ре монт тер мо е нер гет ских 
по стро је ња. Рад на ре мон ту тур би не. Рас кла па ње и са ста вља ње 
тур би не. Вен ти ли. Ре монт и об ра да вен ти ла. Ис пи ти ва ње вен ти ла. 
Пум пе на пој не во де и њи хов ре монт. Про јект на до ку мен та ци ја у 
ма шин ском де лу тер мо е нер гет ског по стро је ња.

Слу жба за мер ну и ре гу ла ци о ну тех ни ку. До ку мен та ци ја за 
мер ну и ре гу ла ци о ну тех ни ку. Чи тач ке про јект на до ку мен та ци ја. 
Ин ста ла ци ја за ис пи ти ва ње мер них и ре гу ла ци о них ин стру ме на
та. Уре ђа ји за ис пи ти ва ње мер них и ре гу ла ци о них ин стру ме на та. 
Про це ду ра ис пи ти ва ња ин стру ме на та.

ЧЕ ТВР ТИ РАЗРЕД 
(0 + 5 ча со ва не дељ но, 160 ча со ва го ди шње + 60 ча со ва у бло ку)

УВОД (1)

Упо зна ва ње са пред ме том, ли те ра ту ром, са др жа ји ма про гра ма.

ПНЕ У МАТ СКИ ЗА ДА ВА ЧИ И КО РЕК ЦИ О НИ ОР ГА НИ (9)

Прин цип ра да за да ва ча. На чин по де ша ва ња у си стем има 
ауто мат ског упра вља не. Кон струк ци ја за да ва ча. Кон струк ци ја ко
рек ци о них ор га на. На чин по ве зи ва ња ко рек ци о них ор га на у ко ло. 
По де ша ва ње ко рек ци о них ор га на.

ПНЕ У МАТ СКИ ИЗ ВР ШНИ ОР ГА НИ (МЕМ БРАН СКИ  
И КЛИП НИ) (10)

Кон струк ци ја пне у мат ских по го на. Тех нич ка до ку мен та ци ја 
за пне у мат ске из вр шне ор га не. Ста тич ке ка рак те ри сти ке. Ис пи ти
ва ње пне у мат ских по го на. Одр жа ва ње пне у мат ских по го на.

ХИ ДРА У ЛИЧ КИ ИЗ ВР ШНИ ОР ГА НИ (10)

Вр сте и кон струк ци ја хи дра у лич ких из врт них ор га на. Хи дра
у лич не пум пе. Хи дра у лич ни ци лин дри и ре гу ла ци о ни еле мен ти. 
Ре монт хи дра у лич них по го на. Тех нич ка до ку мен та ци ја хи дра у лич
них из вр шних ор га на.

ЕЛЕК ТРИЧ НИ И ЕЛЕК ТРО МО ТОР НИ КО РЕК ЦИ О НИ  
ОР ГА НИ (10)

Вр сте елек трич них ко рек ци о них ор га на. Ана лог не и ди ги тал
не ва ри јан те. На чин по ве зи ва ња у ко ло ауто мат ског упра вља ња. 
Мо гућ но сти за про ме ну па ра ме та ра PID ко рек ци о них ор га на.

РА ЧУ НАР СКИ УПРА ВЉАЧ КИ СИ СТЕ МИ (20)

Ти по ви ра чу нар ских упра вљач ких си сте ма. Про гра ма бил ни 
ло гич ки упра вљач ки си сте ми РLС. Про гра ми ра ње PLC ра чу на ра.

МЕ РА ЧИ ПРО ТО КА И ПРИ ТИ СКА (15)

Вр сте ме ра ча про то ка и при ти ска. Ин ста ла ци ја ме ра ча на мер
ном ме сту. Из ра да при гу ше ња за про ме ну да ва ча. Очи та ва ње из ме
ре них вред но сти. Кон струк ци ја и одр жа ва ње по ме ну тих да ва ча.

МЕ РА ЧИ НИ ВОА И ГУ СТИ НЕ (15)

Прин цип ра да ме ра ча ни воа и гу сти не. Ин ста ла ци ја да ва ча на 
мер ном ме сту. По де ша ва ње и ба жда ре ње да ва ча. Сни ма ње ста тич
ких ка рак те ри сти ка. Кон струк ци ја и одр жа ва ње по ме ну тих да ва ча.

МЕ РА ЧИ ТЕМ ПЕ РА ТУ РЕ (15)

От пор ни тер мо ме три. Тер мо е ле мен ти. Прин цип ра да. По де
ша ва ње тер мо е ле ме на та и от пор них тер мо ме та ра. Ком па ра ци о ни 
ка бло ви. Хлад на тач ка. Ба жда ре ње ме ра ча и тем пе ра ту ре.

МЕ РА ЧИ ПО ЗИ ЦИ ЈЕ И БР ЗИ НЕ (15)

Ин дук тив ни, от пор ни и ин кре мен тал ни да ва чи по зи ци је. 
Прин ци пи ра да да ва ча. Уре ђа ји за пре тва ра ње сиг на ла. Очи та ва ње 
из ме ре них ре зул та та. Ба жда ре ње и сни ма ње ста тич ких ка рак те ри
сти ка да ва ча.

АУТО МАТ СКО УПРА ВЉА ЊЕ НИ ВОА ВО ДЕ  
У РЕ ЗЕР ВО А РУ (10)

Си сте ми ауто мат ског упра вља ња ни воа. По ве зи ва ње ме ра ча, 
за да ва ча, ко рек ци о ног ор га на и из вр шног ор га на. По де ша ва ње па
ра ме та ра упра вљач ких си сте ма. Сни ма ње ди на мич ких ка рак те ри
сти ка си сте ма. Тех нич ка до ку мен та ци ја си сте ма. Не пра вил но сти у 
ра ду и њи хо во од кла ња ње.

АУТО МАТ СКО УПРА ВЉА ЊЕ ТЕМ ПЕ РА ТУ РЕ ВО ДЕ  
У РЕ ЗЕР ВО А РУ (10)

Са ста вља ње упра вљач ког си сте ма за упра вља ње тем пе ра ту
ре. Мон та жа и ме ђу соб но по ве зи ва ње ком по нен ти упра вљач ког 
си сте ма. Сни ма ње ди на мич ких ка рак те ри сти ка си сте ма. По де ша
ва ње па ра ме та ра си сте ма ауто мат ског упра вља ња. Тех нич ка до ку
мен та ци ја си сте ма. Не пра вил ност у ра ду и њи хо во сиг на ли зи ра ње.

АУТО МАТ СКО УПРА ВЉА ЊЕ БРО ЈА ОБР ТА ЈА (10)

Ме ра чи бро ја обр та ја. По ве зи ва ње ме ра ча бро ја обр та ја у ко
ло. Ко рек ци о ни ор га ни бро ја обр та ја и њи хо во по де ша ва ње. Сни
ма ње ста тич ких и ди на мич ких ка рак те ри сти ка. Тех нич ка до ку мен
та ци ја свих си сте ма. Не пра вил но сти у ра ду и њи хо во от кла ња ње.

АУТО МАТ СКО УПРА ВЉА ЊЕ ГУ СТИ НОМ (10)

Ауто мат ско упра вља ње гу сти не теч но сти. По ве зи ва ње ком
по нен ти си сте ма ауто мат ског упра вља ња у ко ло. Ба жда ре ње си сте
ма и сни ма ње ста тич ких и ди на мич ких ка рак те ри сти ка. Пу шта ње 
у рад. Упо зна ва ње са тех нич ком до ку мен та ци јом. От кла ња ње не
ис прав но сти у то ку ра да.

НА СТА ВА У БЛО КУ (60)

Рад на ру ко ва њу, ре гу ли са њу и одр жа ва њу енер гет ског по стро
је ња пре ма усло ви ма и зах те ви ма те ку ће тех но ло ги је пред у зе ћа.

– Упо зна ва ње са упра вљач ким си сте мом пар ног ко тла;
– Упо зна ва ње са упра вљач ким си сте мом на пој них пум пи;
– Упо зна ва ње са упра вљач ким си сте мом по стро је ња за при

пре му во де;
– Упо зна ва ње са упра вљач ким си сте мом пар них тур би на;
– Упо зна ва ње са упра вљач ким си сте мом ге не ра то ра;
– Си гур но сни вен ти ли – рад и одр жа ва ње;
– Хи дра у лич ки и пне у мат ски сер во мо то ри;
– Елек трон ски и пне у мат ски ре гу ла то ри;
– Да ва чи про то ка, тем пе ра ту ре, ни воа, бро ја обр та ја;
– Упо зна ва ње са сер ви сним ра ди о ни ца ма за ауто мат ске си

сте ме.



НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Про грам је са чи њен та ко да уче ни ци стек ну увид у де ло круг 
по сло ва и рад них за да та ка у под руч ју ра да: ма шин ство и об ра да 
ме та ла. Омо гу ћа ва по ступ но са вла да ва ње по чет них зна ња, уме ћа и 
ве шти на за по ступ ке ма шин ске об ра де.

Прак тич на на ста ва уво ди уче ни ке у сфе ру из вр ши лач ког и 
про из вод ног ра да, у ам би јент ма шин ске ра ди о ни це, у ко јој се про
цес обра зо ва ња од ви ја у дру гим усло ви ма и дру га чи јим ме то да ма 
и сред стви ма ра да од оних ко је су уче ни ци до та да сре та ли. За то у 
са мом по чет ку уче ни ци тре ба да упо зна ју прин ци пе и пра ви ла по
на ша ња у ра ди о ни ци, рад ну и тех но ло шку ди сци пли ну, сред ства и 
ме ре за шти те на ра ду и њи хо ву при ме ну.

Прак тич ни рад уче ни ка мо ра би ти осми шљен, а сва ка ак тив
ност ра зу мљи ва. Ти ме се под сти че мо ти ви са ност за рад и ства ра
лач ке спо соб но сти уче ни ка, оства ру је ефи ка сност и бо љи ква ли
тет ра да. Да би се то по сти гло прак тич ни рад мо ра би ти, у свим 
сво јим фа за ма. ана ли зи ран и раз ја шњен. Не по сред ној из вр ши лач
кој ак тив но сти де мон стра ци ји на став ни ка или но вој ве жби уче ни
ка, мо ра да прет хо де (у за ви сно сти од ка рак те ра и сло же но сти рад
ног по ступ ка и сред ста ва ра да) об ја шње ња тех нич котех но ло шких 
за ко ни то сти или кра ћа упут ства о ру ко ва њу ала том или ма ши на ма. 
При то ме увек тре ба ин си сти ра ти на по што ва њу про пи са о за шти
ти на ра ду, на при ме ни ме ра штед њи енер ги је, ма те ри ја ла, ала та, 
при бо ра и ма ши на.

Про грам прак тич не на ста ве мо же да се оства ру је при ме ном 
про из вод них ди дак тич ких вeжби у це ли ни или укљу чи ва њем у 
про из вод ни рад у по је ди ним сег мен ти ма про гра ма. У сва ком слу
ча ју на став ник вр ши ди дак тич ку раз ра ду те мат ских це ли на про
гра ма, фор ми ра ве жбе, раш чла њу је их на еле мен те од за хва та и 
опе ра ци ја до сло же ни јих ра до ва. На став ник има те о риј ску под ло
гу у свом ра ду са зна њи ма ко ја уче ни ци сти чу па ра лел но у окви
ру са др жа ја тех нич ког цр та ња, тех но ло ги је ма те ри ја ла, ме ха ни ке, 
тех нич ке фи зи ке и ма те ма ти ке а по себ но на став ник вр ши ко ре ла
ци ју са пред ме ти ма тех но ло ги ја об ра де и тех но ло шки по ступ ци 
са кон тро лом ко ји пред ста вља ју те о рет ске осно ве и пред зна ње за 
оба вља ње прак тич не на ста ве. Због то га на став ник мо ра да по зна је 
са др жа је ових пред ме та и да оства ру је стал ну са рад њу са на став
ни ци ма ових струч них пред ме та.

Са др жа је јед не те мат ске це ли не ни је нео п ход но увек оства ри
ва ти у це ло сти па за тим пре ла зи ти на дру гу. Мо гу ће је у за ви сно
сти од ка рак те ра ве жби или про из вод ног ра да, на ста ву оства ри ва ти 
ком би но ва но са дру гим са др жа ји ма (по ступ ци ма, опе ра ци ја ма) у 
ду жем пе ри о ду. Та ко на при мер, са др жа ји о ме ре њу и кон тро ли са
њу, и др. мо гу се об ра ђи ва ти по ступ но, пре ма зах те ву тех но ло шког 
по ступ ка од ре ђе не про из вод не ве жбе. У ова квој ор га ни за ци ји на
ста ве, где уче ни ци ни су исто вре ме но ан га жо ва ни на истим рад ним 
опе ра ци ја ма и за хва ти ма, по треб но је пра ти ти рад сва ког уче ни ка 
по на о соб и вре ме про ве де но на по је ди ним рад ним ак тив но сти ма.

Рад не за дат ке у по гле ду њи хо ве сло же но сти тре ба, по мо гућ
ству, при ла го ђа ва ти ни воу оспо со бље но сти уче ни ка.

Прак тич ну на ста ву, по пра ви лу, тре ба ор га ни зо ва ти у школ
ској ра ди о ни ци. У том слу ча ју чи тав про грам се ре а ли зу је у тој 
на мен ској ра ди о ни ци, по уна пред де фи ни са ном ре до сле ду из ме не 
рад них ме ста, те уче ни ци не мо ра ју „про ла зи ти” кроз дру ге ра ди о
ни це или по го не пред у зе ћа.

Ра ди што ефи ка сни јег оства ри ва ња про гра ма сва ки уче ник 
мо ра има ти сво је рад но ме сто и од го ва ра ју ћи алат и при бор.

При оце ни ра да уче ни ка па жњу тре ба обра ти ти на: тач ност из
ра де, ква ли тет об ра де, уред но одр жа ва ње рад ног ме ста, ра ци о нал
но ко ри шће ње ма те ри ја ла и енер ги је, чу ва ње ала та, при бо ра, уре
ђа ја и ма ши на и пра вил но ко ри шће ње сред ста ва за шти те на ра ду.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел
но опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих 
са др жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним 

ис ку ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо
про це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка
сну ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

Образовни профил: МА ШИН СКИ ТЕХ НИ ЧАР МО ТОР НИХ 
ВО ЗИ ЛА

ПО ДЕ ЛА ОДЕ ЉЕ ЊА НА ГРУ ПЕ

Оде ље ње се де ли на две гру пе (од 12 до 16 уче ни ка у гру пи) 
при ре а ли за ци ји ве жби из сле де ћих пред ме та:

Тех нич ко цр та ње са на црт ном ге о ме три јом;
Екс пло а та ци ја и одр жа ва ње мо тор них во зи ла;
Ме ре ње и кон тро ли са ње;
Прак тич на на ста ва у пр вом и дру гом раз ре ду.
Оде ље ње се де ли на три гру пе (од 8 до 12 уче ни ка у гру пи) 

при ре а ли за ци ји на ста ве сле де ћих пред ме та:
Прак тич на на ста ва у тре ћем и че твр том раз ре ду;
Прак тич на на ста ва (блок).

МЕХАНИКА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та ме ха ни ка је сти ца ње но вих и про ду
бљи ва ње зна ња ме ха ни ке, као и фун да мен тал не тех нич ке на у ке, 
ра ди ту ма че ња по ја ва и ме ха нич ких за ко ни то сти у при ро ди и њи
хо ве при ме не у прак си и сва ко днев ном жи во ту и као под ло га за 
са вла да ва ње и раз у ме ва ње дру гих срод них ди сци пли на.

Задаци на ста ве пред ме та ме ха ни ка су:
– сти ца ње зна ња о ме то да ма ре ша ва ња про бле ма у тех ни ци;
– сти ца ње зна ња о ак си о ми ма ста ти ке, си сте ми ма си ла у рав

ни и усло ви ма рав но те же, те жи шту и ра ван ским и ре шет ка стим 
но са чи ма;

– сти ца ње зна ња о гра фич ком ре ша ва њу про бле ма ста ти ке;
– сти ца ње зна ња о по на ша њу тех нич ких ма те ри ја ла под деј

ством оп те ре ће ња ко ја на њих де лу ју;
– упо зна ва ње сло же них на пон ских ста ња;
– сти ца ње зна ња о вр ста ма и за ко ни то сти ма кре та ња ма те ри

јал не тач ке;
– сти ца ње зна ња о ки не ма ти ци кру тог те ла, тран сла тор ном 

кре та њу, обр та њу и ра ван ском кре та њу;
– сти ца ње зна ња о оп штим за ко ни ма ди на ми ке тач ке, де фи

ни ци ја ра да и сна ге;
– сти ца ње зна ња о ди на ми ци кру тог те ла;
– оспо со бља ва ње за при ме ну за ко на ки не ма ти ке и ди на ми ке 

у ре ша ва њу за да та ка и про бле ма ма шин ске прак се;
– раз ви ја њу ло гич ког ми шље ња и ра су ђи ва ња и си сте ма тич

но сти у ре ша ва њу тех нич ких про бле ма;

ПР ВИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 74 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

СТАТИКА (54)

УВОД (1)

За да так, зна чај, по де ла и при ме на ме ха ни ке у прак си.

ОСНОВ НИ ПОЈ МО ВИ И АК СИ О МЕ СТА ТИ КЕ (3)

По јам и по де ла си ла, гра фич ко пред ста вља ње си ле. Ак си о ме 
ста ти ке. Ве зе, ре ак ци је ве за и ак си о ма о ве за ма.



СИ СТЕ МИ СУ ЧЕЉ НИХ СИ ЛА У РАВ НИ (7)

Гра фич ке ме то де сла га ња си ла, гра фич ки усло ви рав но те же 
си сте ма су чељ них си ла. Усло ви рав но те же три си ле. Гра фич ке ме
то де раз ла га ња си ла на две ком по нен те. Про јек ци је си ле на ко ор
ди нат не осе, пра ви ло про јек ци је.

Ана ли тич ки на чин пред ста вља ња и сла га ња си ла. Ана ли тич
ки усло ви рав но те же си сте ма су чељ них си ла. Мо мент си ле за тач ку.

Ва ри њо но ва те о ре ма о мо мен ту ре зул тан те.

СИ СТЕМ ПРО ИЗ ВОЉ НИХ СИ ЛА У РАВ НИ (15)
Сла га ње две па ра лел не си ле, раз ла га ње си ле на две па ра лел

не ком по нен те. Спрег и мо мент спре га, усло ви рав но те же спре го
ва. Сла га ње си ле и спре га. Ре дук ци ја си ле на да ту тач ку. Ре дук ци ја 
про из вољ ног ра ван ског си сте ма си ла на тач ку глав ни век тор и глав
ни мо мент. Од ре ђи ва ње ре зул тан те ра ван ског си сте ма си ла. Ана ли
тич ки усло ви рав но те же про из вољ ног ра ван ског си сте ма си ла.

Ве ри жни по ли гон. Гра фич ко од ре ђи ва ње ре зул тан те си сте ма 
ра ван ских си ла. Гра фич ки усло ви рав но те же си сте ма ра ван ских си
ла. Раз ла га ње си ле у две па ра лел не ком по нен те (гра фич ких ме то да).

РА ВАН СКИ НО СА ЧИ (20)
Вр сте но са ча, вр сте оп те ре ће ња, ста тич ки од ре ђе ни ра ван

ски пу ни но са чи. Од ре ђи ва ње ре ак ци је ве за гра фич ки и ана ли тич
ки код пу них ра ван ских но са ча оп те ре ће них вер ти кал ним ко сим и 
екс цен трич ним кон цен три са ним си ла ма, кон ти ну ал ним рав но мер
ним оп те ре ће њем, спре го ви ма и ком би на ци јом ових оп те ре ће ња 
(илу стро ва ти ове слу ча је ве на при ме ри ма про сте гре де, гре де са 
пре пу сти ма и кон зо ле). Основ не ста тич ке ве ли чи не у по преч ним 
пре се ци ма пу них ра ван ских но са ча. Кон струк ци ја ста тич ких ди ја
гра ма гра фич ком и ана ли тич ком ме то дом за пу не ра ван ске но са че 
оп те ре ће не вер ти кал ним, ко сим и екс цен трич ним кон цен три са
ним си ла ма, кон ти ну ал ним рав но мер ним оп те ре ће њем спре го ви
ма и ком би на ци јом ових оп те ре ће ња (илу стро ва ти ове слу ча је ве на 
при ме ри ма про сте гре де са пре пу сти ма и кон зо ле).

ЦЕН ТАР (сре ди ште) МА СА (6)
Сре ди ште си сте ма па ра лел них си ла, по јам те жи шта те ла. Од

ре ђи ва ње те жи шта хо мо ге ног те ла, хо мо ге не ра ван ске фи гу ре и 
хо мо ге не ли ни је. Те жи ште ду жи, лу ка, и сло же не ли ни је. Те жи ште 
па ра ле ло гра ма, тро у гла, кру жног исеч ка и сло же не рав не фи гу ре. 
Те жи ште при зме, ваљ ка, пи ра ми де, ку пе, лоп те, по лу лоп те и сло
же них те ла. Па посГул де но ве те о ре ме.

ТРЕ ЊЕ (2)
По јам и вр сте тре ња. Тре ње кли за ња. Ку ло но ви за ко ни. Тре ње 

на стр мој рав ни, тре ње на коч ни ци са па пу чом, тре ње ко тр ља ња.

ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА (20)

УВОД (2)
За да так от пор но сти ма те ри ја ла. Спо ља шње и уну тра шње си ле. 

На по ни и де фор ма ци је. Основ ни пој мо ви о за те за њу, при ти ску, сми
ца њу, уви ја њу, са ви ја њу, из ви ја њу и сло же на на пон ска ста ња (вр сте 
на пре за ња). Основ не хи по те зе и прет по став ке от пор но сти ма те ри ја ла.

ЗА ТЕ ЗА ЊЕ И ПРИ ТИ САК (4)
На по ни и де фор ма ци је. Ху ков за кон и мо дул ела стич но сти. 

Ка рак те ри сти ке ела стич но сти ма те ри ја ла. Ди ја грам на пон – ди ла
та ци ја и кри ва ди на ми ке чвр сто ће. До зво ље ни на пон. Сте пен си
гур но сти. Про ра чун ак си јал но на прег ну тих но са ча и усло ви за ди
мен зи о ни са ње. За те за ње под ути ца јем соп стве не те жи не. На пон, 
ди ла та ци ја, кри тич на ду жи на. Ути цај тем пе ра ту ре на на по не. Ста
тич ки нео д ре ђе ни за да ци. По вр шин ски при ти сак.

СМИ ЦА ЊЕ (2)

На пон и де фор ма ци је. Ху ков за кон при сми ца њу. Мо дул кли
за ња. Про ра чун еле ме на та из ло же них сми ца њу и усло ви за ди мен
зи о ни са ње.

ГЕ О МЕ ТРИЈ СКЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ РАВ НИХ ПО ПРЕЧ НИХ 
ПРЕ СЕ КА (2)

Ста тич ки мо мент по вр ши не. По лар ни и ак си јал ни ква драт ни 
мо мент инер ци је по вр ши не и про из вод инер ци је. Хај генсШтај
не ро ва те о ре ма. Мо мент инер ци је основ них ра ван ских ге о ме триј
ских фи гу ра. От пор ни мо мент по вр ши не. По лу преч ник инер ци је и 
елип са инер ци је. Стан дард ни про фи ли.

УВИ ЈА ЊЕ (2)

На по ни и де фор ма ци је. Уви ја ње вра ти ла кру жног по преч ног 
пре се ка. Ди ја гра ми мо мен та уви ја ња. Про ра чун вра ти ла и усло ви 
за ди мен зи о ни са ње.

СА ВИ ЈА ЊЕ (6)

Чи сто са ви ја ње. По лу преч ник кри ви не ела стич не ли ни је. Рас
по ред нор мал ног на по на. Нор мал ни на пон при чи стом са ви ја њу. 
Нор мал ни и тан ген ци јал ни на пон при са ви ја њу си ла ма. Про ра чун 
но са ча из ло же них са ви ја њу и усло ви за ди мен зи о ни са ње. Но сач 
јед на ког оп те ре ће ња при са ви ја њу и де ли мич но јед на ке от пор но
сти при са ви ја њу.

ИЗ ВИ ЈА ЊЕ (2)

Из ви ја ње и кри тич на си ла. Че ти ри основ на слу ча ја из ви ја ња. 
Ој ле ров обра зац. Кри тич ни на пон и гра нич на вред ност. Оме га по
сту пак.

ПИ СМЕ НИ ЗА ДА ЦИ

У то ку школ ске го ди не ура ди ти два дво ча сов на пи сме на за
дат ка са јед но ча сов ним ис прав ка ма.

ГРА ФИЧ КИ ЗА ДА ЦИ

У то ку школ ске го ди не ура ди ти два до ма ћа гра фич ка ра да на 
фор ма ту А4: 

пр ви гра фич ки рад – кон струк ци ја ста тич ких ди ја гра ма код 
рав них но са ча. 

дру ги гра фич ки рад – про ра чун но са ча из ло же них са ви ја њу.

ПРО БЛЕМ СКИ ЗА ДА ЦИ

По сле сва ке на став не обла сти ура ди ти од ре ђе ни број про
блем ских за да та ка.

ДРУ ГИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 74 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

КИНЕМАТИКА (37)

УВОД (2)

Основ ни пој мо ви и пред мет ки не ма ти ке. Си сте ми ре фе рен
ци је и од ре ђи ва ње по ло жа ја тач ке у рав ни и про сто ру.

КИ НЕ МА ТИ КА ТАЧ КЕ (11)

Пој мо ви кру тог те ла и ма те ри јал не тач ке. Ко нач не јед на чи не 
кре та ња тач ке. Пу та ња, ли ни ја пу та ње, за кон пу та, вр сте кре та ња 
тач ке. Јед но ли ко и јед но ли ко про мен љи во кре та ње тач ке. Кру жно 
кре та ње тач ке.

КИ НЕ МА ТИ КА КРУ ТОГ ТЕ ЛА (1)

Од ре ђи ва ње по ло жа ја кру тог те ла у про сто ру.

ТРАН СПОРТ НО КРЕ ТА ЊЕ КРУ ТОГ ТЕ ЛА (2)

Ко нач не јед на чи не кре та ња, ли ни је пу та ња, бр зи не и убр за ња 
тач ке те ла.



ОБР ТА ЊЕ КРУ ТОГ ТЕ ЛА ОКО НЕ ПО КРЕТ НЕ ОСЕ (7)

Ко нач не јед на чи не обр та ња, ли ни је пу та ња та ча ка те ла, уга о
на бр зи на и број обр та ја те ла, уга о но убр за ње те ла, бр зи не и убр за
ња та ча ка те ла. Обр та ње спрег ну тих кру тих те ла (ка и шни ка, фрик
ци о них точ ко ва, зуп ча ни ка) око не по крет них оса. Пре но сни од нос.

РА ВАН СКО КРЕ ТА ЊЕ КРУ ТОГ ТЕ ЛА (10)

Ко нач не јед на чи не кре та ња те ла. Ко нач не јед на чи не кре та ња, 
бр зи не и убр за ња та ча ка те ла.

КИ НЕ МА ТИ КА СЛО ЖЕ НОГ КРЕ ТА ЊА ТАЧ КЕ (4)

Ап со лут но, ре ла тив но и пре но сно кре та ње тач ке. Од ре ђи ва
ње бр зи не и убр за ња тач ке при сло же ном кре та њу.

ПИ СМЕ НИ ЗА ДА ЦИ

У то ку школ ске го ди не ура ди ти два дво ча сов на пи сме на за
дат ка са јед но ча сов ним ис прав ка ма.

ГРА ФИЧ КИ ЗА ДА ЦИ

У то ку школ ске го ди не уче ни ци тре ба да ура де че ти ри до ма
ћа – гра фич ка за дат ка.

ПРО БЛЕМ СКИ ЗА ДА ЦИ

По сле сва ке на став не обла сти ура ди ти од ре ђе ни број про
блем ских за да та ка.

ДИНАМИКА (37)

УВОД (2)

Основ ни пој мо ви и пред мет ди на ми ке. Њи хо ви за ко ни.

ДИ НА МИ КА МА ТЕ РИ ЈАЛ НЕ ТАЧ КЕ (6)

Пра во ли ниј ско кре та ње ма те ри јал не тач ке. Кри во ли ниј ско 
кре та ње ма те ри јал не тач ке. Хи тац.

ОП ШТИ ЗА КО НИ ДИ НА МИ КЕ ТАЧ КЕ (7)

За кон ко ли чи не кре та ња и за кон одр жа ња ко ли чи не кре та ња 
ма те ри јал не тач ке. За кон мо мен та ко ли чи не кре та ња ма те ри јал не 
тач ке. Рад. Сна га. За кон о про ме ни ки не тич ке енер ги је и за кон о 
одр жа њу ме ха нич ке енер ги је.

ВЕ ЗА НА ТАЧ КА (3)

Ве за. Кре та ње те шке тач ке по глат кој и хра па вој рав ни. Ма те
ма тич ко клат но.

ДИ НА МИ КА СЛО ЖЕ НОГ КРЕ ТА ЊА МА ТЕ РИ ЈАЛ НЕ  
ТАЧ КЕ (4)

Инер ци о ни и не и нер ци о ни си сте ми ре фе рен ци је. Инер ци о не 
си ле.

ГЕ О МЕ ТРИ ЈА МА СА (5)

Сре ди ште ма са. Хај генсШтај не ро ва те о ре ма. Ква драт ни ак
си јал ни мо мент инер ци је.

ДИ НА МИ КА КРУ ТОГ ТЕ ЛА (10)

Јед на чи не ди на ми ке кру тог те ла. Обр та ње кру тог те ла око не
по крет не осе. Ра ван ско кре та ње кру тог те ла.

ПИ СМЕ НИ ЗА ДА ЦИ

У то ку школ ске го ди не ура ди ти два дво ча сов на пи сме на за
дат ка са јед но ча сов ним ис прав ка ма.

ГРА ФИЧ КИ ЗА ДА ЦИ

У то ку школ ске го ди не уче ни ци тре ба да ура де че ти ри до ма
ћа – гра фич ка за дат ка.

ПРО БЛЕМ СКИ ЗА ДА ЦИ

По сле сва ке на став не обла сти ура ди ти од ре ђе ни број про
блем ских за да та ка.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО) 

СТА ТИ КА

У увод ном де лу об ра ђу ју се пој мо ви ко је су уче ни ци сте кли 
у окви ру фи зи ке у основ ној шко ли, те је по треб но осла ња ти се на 
ова сте че на зна ња и гра ди во утвр ди ти и про ши ри ти.

У ре а ли за ци ји те ме ста ти ка тач ке уче ни ци тре ба пр во да 
прак тич но упо зна ју гра фич ко пред ста вља ње си ла и од ре ђи ва ње 
ре зул тан те си сте ма си ла. При ме ри из ове обла сти мо гу се иза бра ти 
из ма шин ске прак се.

За об ра ду ста ти ке кру тог те ла, по себ ну па жњу по све ти ти но
вим пој мо ви ма као што су стар тич ки мо мент си ле и спрег си ла. 
Ну жно је уочи ти раз ли ку основ них ве ли чи на: си ле, мо мен та си ле 
и спре га си ле. Ре дук ци ја си ле у да ту тач ку, сла га ње си ле и спре га, 
сла га ње ви ше спре го ва ко ри сно је ра ди очи глед ни је пред ста ве, ре
ша ва ти пр во гра фич ким по ступ ком. 

Рав ни и ре шет ка сти но са чи об ра ђу ју се кон цен трич ним и 
кон ти ну ал ним оп те ре ће њи ма.

По сту пак од ре ђи ва ња ко ор ди на та те жи шта вр ши ти гра фич ки 
и ана ли тич ки, али по себ ну па жњу по све ти ти ана ли тич ком по ступ
ку ко ји се ка сни је, због сво је тач но сти, ко ри сти у от пор но сти ма
те ри ја ла.

При из ла га њу и утвр ђи ва њу гра ди ва тре ба ин си сти ра ти на 
тер ми но ло шкој пре ци зно сти ко ја игра по себ ну уло гу. При об ра ди 
сва ког обра сца из вр ши ти ана ли зу фи зич ког зна че ња по је ди них ве
ли чи на ко је ула зе у обра зац.

ОТ ПОР НОСТ МА ТЕ РИ ЈА ЛА

Са др жај про гра ма от пор ност ма те ри ја ла, као по себ на ди сци
пли на се на до ве зу ју на са др жа је ста ти ке чи ја сте че на зна ња пред
ста вља ју основ ни пред у слов бо љег раз у ме ва ња и усва ја ња зна ња 
из от пор но сти ма те ри ја ла. Сто га је по треб но пре пре ла ска на из ла
га ње но вих те ма крат ко утвр ди ти по ла зне ста во ве ста ти ке на ко је 
се ове те ме осла ња ју. При то ме тре ба во ди ти ра чу на на ко је се ове 
те ме осла ња ју. При то ме тре ба во ди ти ра чу на да вре ме за утвр ђи
ва ње по ла зних ста во ва мо ра за и ста би ти крат ко и да се при о ри тет 
у ана ли зи и из ла га њу има ју са др жа ји но ве ме тод ске је ди ни це.

Та ко на при мер, при об ра ди ак си јал ног на пре за ња тре ба крат
ко об но ви ти од ре ђи ва ње си ла у шта по ви ма (из ста ти ке) без ду бље 
ана ли зе про бле ма. Или, код те ме са ви ја ње тре ба ин си сти ра ти на 
од ре ђи ва њу ве ли чи не мак си мал ног мо мен та са ви ја ња, а не ин си
сти ра ти на гра фич ком и ра чун ском ре ша ва њу но са ча.

КИ НЕ МА ТИ КА

У увод ном де лу тре ба на гла си ти зна чај од ре ђи ва ња по ло жа ја 
тач ке у рав ни и про сто ру јер је то осно ва за из у ча ва ње ки не ма ти ке 
и ди на ми ке. Свим уче ни ци ма мо ра ју би ти пот пу но ја сни пој мо ви 
кру тог те ла и ма те ри јал не тач ке, као и то што су ко нач не јед на чи не 
кре та ња тач ке, пу та ња, ли ни ја пу та ње, за кон пу та.

Ра ван ско кре та ње кру тог те ла уче ни ци тре ба по ступ но да 
упо зна ју и уве жба ју, а тек на са мом кра ју у це ли ни да уве жба ју 
не ко ли ко по год них при ме ра. С об зи ром на зна чај овог де ла ки не
ма ти ке по треб но је че шће про ве ра ва ти у ко јој ме ри су уче ни ци са
вла да ли ма те ри ју.

ДИ НА МИ КА

Осци ла тор но кре та ње, због сво је сло же но сти, тре ба об ра ди ти 
на нај јед но став ни јим при ме ри ма.

Те жи ште из ла га ња у ди на ми ци тре ба да бу де на са др жа ји
ма: рад, сна га, сте пен ко ри сног деј ства, ки не тич ка и по тен ци јал на 
енер ги ја, ко ли чи на кре та ња и сл. а за ко је тре ба ура ди ти ве ћи број 
при ме ра бу ду ћи да је њи хо ва при ме на у ма шин ству мно го стру ка. 
Ди на ми ку си сте ма об ја сни ти про стим при ме ри ма.



Мо мен ти инер ци је се ко ри сте код прак тич них про бле ма а ма
ње се ин си сти ра на њи хо вом из во ђе њу.

Уче ни ци ма да ва ти за до ма ће за дат ке при ме ре из тех нич ке 
прак се .

По зна то је да уче ни ци при ре ша ва њу за да та ка из ме ха ни ке 
на и ла зе на знат не те шко ће, ма да се за да ци те ме ље на не ко ли ко јед
но став них основ них за ко на и прин ци па. Због то га уче ни ка тре ба 
уво ди ти у ме то до ло ги ју ре ша ва ња за дат ка.

Обра ти ти па жњу на ко ре ла ци ју са струч ним пред ме ти ма, фи
зи ком и ма те ма ти ком.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та ма шин ски еле мен ти је сти ца ње зна ња 
о вр ста ма, кон струк ци о ним и функ ци о нал ним ка рак те ри сти ка ма 
и при ме ни ма шин ских еле ме на та као са став них де ло ва ма шин ске 
функ ци о нал не це ли не – кон струк ци је и ма шин ски си сте ми.

Задаци на ста ве пред ме та ма шин ски еле мен ти су:
– схва та ње уло ге и зна ча ја оп штих ма шин ских де ло ва (еле ме

на та), ко ји су за јед нич ки ве ћи ни ма шин ских кон струк ци ја – уре ђа
ја и ма шин ских си сте ма;

– оспо со бља ва ње за про ра чу на ва ње и ди мен зи о ни са ње ма
шин ских де ло ва уз прет ход но де фи ни са ње вр сте оп те ре ће ња и на
пон ских ста ња у ма шин ским де ло ви ма и си сте му у це ли ни;

– овла да ва ње из ра дом тех нич ке до ку мен та ци је и ње ном при
ме ном у прак си;

– упо зна ва ње стан дар да, сим бо ла, озна ка и оспо со бља ва ње за 
ко ри шће ње стан дард них и пре по ру че них вред но сти и ве ли чи на из 
та бли ца, гра фи ко на, ди ја гра ма и ЈУС стан дар да;

– схва та ње зна ча ја ква ли те та об ра де и то ле ран ци је у ма шин
ству са ста но ви шта функ ци о ни са ња кон струк ци је и еко но мич но
сти про из вод ње;

– раз ви ја ње сми сла за тач ност, пре ци зност и естет ски из глед, 
као и спо соб но сти за са мо стал но, план ско и ор га ни зо ва но при сту
па ње ра ду и про из вод њи.

ДРУ ГИ РАЗРЕД  
(2 ча са не дељ но, 74 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (2)

Де фи ни ци ја, по де ла и кла си фи ка ци ја ма шин ских еле ме на та. 
Скло по ви, еле мен ти кон струк ци ја и основ ни де ло ви ма шин ских 
си сте ма. Стан дар ди за ци ја и ти пи за ци ја у ма шин ству.

ТО ЛЕ РАН ЦИ ЈЕ МЕ РА И ОБ ЛИ КА (10)

Циљ про пи си ва ња, то ле ран ци је. Вр сте ду жин ских ме ра. 
Основ ни пој мо ви и де фи ни ци је. Ква ли тет то ле ран ци је. По ло жај 
то ле ран циј ских по ља. Вр сте на ле га ња и си сте ми на ле га ња. То ле
ран ци је сло бод них ме ра. Основ но о сло же ним то ле ран ци ја ма. То
ле ран ци ја об ли ка и по ло жа ја по вр ши на.

ОСНО ВЕ ПРО РА ЧУ НА МА ШИН СКИХ ЕЛЕ МЕ НА ТА (8)

Оп шти по глед, де фи ни ци ја про ра чу на и про ве ра ва ња. Оп те ре
ће ње ма шин ских еле ме на та. На пре за ње, на пон и де фор ма ци је ма
шин ских де ло ва. Кон цен тра ци ја на по на и дру ги ути ца ји на чвр сто
ћу ма шин ских еле ме на та. До зво ље ни на по ни и сте пен си гур но сти.

НЕ РАЗ ДВО ЈИ ВИ СПО ЈЕ ВИ (7)

Вр сте не раз дво ји вих спо је ва, при ме на и на чин из ра де. 
За ко ва ни спо је ви (вр сте, свој ства, на чин пре но ше ња оп те ре

ће ња и при ме на). Вр сте за ко ви ца и при пре ма ли мо ва за за ки ва ње. 
Ма те ри јал за за ко ви це. На чин за ки ва ња. Из бор за ко ви це и вр сте 
спо ја. Основ ни про ра чун за ко ва них спо је ва за че лич не кон струк
ци је и ла ке кон струк ци је.

За ва ре ни спо је ви. Основ ни пој мо ви. Вр сте за ва ре них спо је ва 
и при пре ма ли мо ва за за ва ри ва ње. Сим бо ли и упро шће но цр та ње 
за ва ре них спо је ва. Про ра чун за ва ре них спо је ва. Ле мље ни спо је ви. 
Свој ства и при ме на ле мље них спо је ва. Вр сте ле мо ва, но си вост ле
мље них спо је ва.

Ле пље ни спо је ви. Свој ства, но си вост и при ме на ле пље них 
спо је ва.

РАЗ ДВО ЈИ ВИ СПО ЈЕ ВИ (21)

Вр сте, свој ства и при ме на раз дво ји вих спо је ва.
На вој ни спо је ви. Вр сте, по де ла и при ме на на вој них спо је ва. 

За вој ни ца и на вој. Вр сте на во ја и обе ле жа ва ње. Об ли ци ви ја ка и 
на врт ки и њи хо ва упо тре ба. Кљу че ви и од ви ја чи. Ма те ри јал за виј
ке и на врт ке. Об ли ци чвр стих на вој них спо је ва и њи хо во оства
ри ва ње. Оси гу ра ва ње на вој них спо је ва и рас по де ла оп те ре ће ња по 
на во ји ма. Ди мен зи о ни са ње чвр стих на вој них спо је ва. По крет ни 
на вој ни спо је ви, оп те ре ће ње, са мо ко че ње и сте пен ко ри сног деј
ства, про ра чун. Цр та ње на вој них спо је ва, ви ја ка и на врт ки.

Спо је ви по мо ћу кли но ва (чи ви ја), жлеб ни спо је ви. Спо је
ви по мо ћу кли но ва за пре но ше ње си ле. Спо је ви по мо ћу кли но ва 
за пре но ше ње обрт них мо ме на та, на чин пре но ше ња оп те ре ће ња, 
об ли ци кли но ва и на ле га ње. Цр та ње кли но ва. Жлеб ни спо је ви са 
рав ним и евол вент ним бо ко ви ма, ге о ме триј ске ме ре, то ле ран ци је и 
на ле га ња, рад ни и до зво ље ни на по ни. Ве зе об ли ком.

Сте зни спо је ви. Вр сте, по де ла и при ме на сте зних спо је ва. 
Сте зни спо је ви оства ре ни по мо ћу кли но ва. Сте зни спо је ви оства
ре ни по мо ћу ви ја ка. Сте зни спо је ви са ко ну сним по вр ши на ма. 
Спо је ви са опру жноза те зним пр сте но ви ма. Пре со ва ни скло по ви, 
об ли ци, на ле га ња, на чин оства ри ва ња скло по ва, свла че ње скло по
ва. Про ве ра но си во сти и на по на у пре со ва ном скло пу.

ЕЛА СТИЧ НЕ ВЕ ЗЕ (6)

На ме на опру га. Вр сте опру га. Опру ге из ло же не са ви ја њу. 
Про сте ли сна те опру ге и гиб ње ви, из ра да гиб ње ва, оп те ре ће ње, 
де фор ма ци ја и де фор ма циј ски рад. Рад ни и до зво ље ни на по ни. 
Ди мен зи о ни са ње гиб ња. За вој не опру ге из ло же не са ви ја њу и спи
рал не опру ге. Опру ге из ло же не уви ја њу. Кон струк ци о ни об ли ци 
(пра ве, ци лин дрич не, ко ну сне и пу жа сте). Оп те ре ће ње, де фор ма
ци је и рад ни на по ни код пра вих и ци лин дрич них опру га. Ди мен
зи о ни са ње ци лин дрич не на вој не опру ге и из ра да цр те жа. Опру ге 
из ло же не сло же ним на пре за њи ма. Пло ча сте опру ге – об лик, упо
тре ба де фор ма циј ски ди ја гра ми у за ви сно сти од ме ђу соб ног по ло
жа ја пло ча. Пр сте на сте опру ге – об ли ци, упо тре ба и де фор ма циј ски 
ди ја грам. До зво ље ни на пон и сте пен си гур но сти. Че ли ци за опру ге. 
Об ли ци гу ме них опру га из ло же них при ти ску и при ме ри уград ње.

ЦЕВ НИ ВО ДО ВИ, ЕЛЕ МЕН ТИ ЗА РЕ ГУ ЛИ СА ЊЕ ПРО ТО КА  
И СУ ДО ВА ПОД ПРИ ТИ СКОМ (8)

Основ но о цев ним во до ви ма. Вр сте це ви. Цев ни при кључ
ци. Спа ја ње и за ши ва ње це ви. Ком пен за ци о не це ви. По вр шин ска 
за шти та и изо ла ци ја цев них во до ва. Основ ни про ра чун це ви и 
цев них во до ва. Еле мен ти за ре гу ли са ње про то ка, за да ци и вр сте. 
Вен ти ли. За су ни. При клоп ци. Сла ви не. Уљ нохи дра у лич ке ком по
нен те. Цр та ње цев них во до ва. Су до ви под при ти ском.



ВЕ ЖБЕ (12)

Уно ше ње то ле ран ци је ду жин ских ме ра, об ли ка и по ло жа ја на 
цр те же (2). 

Про ра чун и цр та ње за ва ре ног спо ја (2). 
Про ра чун чвр стог на вој ног спо ја. Из ра да де таљ ног цр те жа 

виј ка (2).
Спој кли ном без на ги ба. Из бор и ди мен зи о ни са ње кли на. 

Про ве ра на по на у спо ју. Цр та ње кли на (1).
На вој ни, при ти сна опру га, про ра чун и цр та ње (2).
Ги бањ, про ра чун и цр та ње (2). 
Ана ли за, про ра чун и цр та ње јед но став ни јег цев ног во да ако 

је да та схе ма ве зе (1).
За про ра чу не за ва ре них спо је ва, на вој них спо је ва, на вој не 

при ти сне опру ге и гиб ња де фи ни са ти ал го ри там ску блок ше му. На 
осно ву ал го ри там ских блок ше ма на пра ви ти про гра ме за про ра чун 
на јед ном од ма шин ских је зи ка или софт вер ских па ке та. Ра ди о
нич ке цр те же и цр те же уче ни ци ра де на ра чу на ру.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 74 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

ЕЛЕ МЕН ТИ ОБРТ НОГ КРЕ ТА ЊА (1)

Оп шти по глед, по де ла, де фи ни ци је, свој ства и при ме на по је
ди них еле ме на та обрт ног кре та ња.

ОСО ВИ НЕ И ВРА ТИ ЛА (10)

Кон струк ци о ни об ли ци осо ви на и осо ви ни ца и при ме на. Оп
те ре ће ња и от по ри осло на ца. Ру кав ци и под глав ци. Про ра чун и 
ди мен зи о ни са ње осо ви на и осо ви ни ца. Цр теж осо ви не и осо ви ни
це. За да так, по де ла и кон струк ци о ни об ли ци вра ти ла. Оп те ре ће ње 
вра ти ла. От пор осло на ца. Ста тич ки од ре ђе на вра ти ла. Мо ме нат са
ви ја ња и мо ме нат уви ја ња. Ак си јал на си ла. Чвр сто ћа и кру тост, де
фор ма ци је и кри тич не уга о не бр зи не. До зво ље ни на по ни и сте пен 
си гур но сти. Ма те ри јал за осо ви не и вр ти ла. Цр теж вра ти ла.

ЛЕ ЖИ ШТА (4)

Свој ства и по де ла. Ста ње из ме ђу до дир них по вр ши на у ле жи
шти ма. Ма зи ва. До вод ма зи ва и на пра ве за под ма зи ва ње. Кон струк
ци ја ле жи шта и под ма зи ва ње. На ле га ње ру кав ца и ле жи шта. Об ли
ци ле жи шта. Ма те ри јал за ле жи шне ча ху ре, по сте љи це и ку ћи це. 
Про ра чун ра ди јал ног ле жи шта. Про ра чун ак си јал ног ле жи шта.

ЛЕ ЖА ЈИ (5)

Вр сте и свој ства ле жа ја. Об ли ци ле жа ја. Озна ча ва ње и при ка
зи ва ње ле жа ја на цр те жу. Из бор и про ве ра ле жа ја. Учвр шћи ва ње 
ле жа ја на ру кав цу и ку ћи ци. На ле га ње ле жа ја на ру кав цу и ку ћи ци. 
На чин уград ње, одр жа ва ње и де мон та жа ле жа ја. Тре ње, под ма зи
ва ње и зап ти ва ње ле жа ја. Ку ћи це за ле жа је.

СПОЈ НИ ЦЕ (5)

За да так и по де ла. Кон струк ци о ни об ли ци по је ди них вр
ста спој ни ца. Из бор и про ве ра основ них вр ста. На чин уград ње и 
пу шта ње у по гон. Не е ла стич не спој ни це – кру те, ди ла та ци о не и 
зглоб не. Ела стич не спој ни це са уло шци ма, са гу ме ним вен цем, са 
че лич ном тра ком. Ис кључ не и ис кључ ноукључ не спој ни це, кан
џа ста, зуп ча ста, фрик ци о на са ла ме ла ма и елек тро маг нет не. Си
гур но сне, јед но смер не и хи дро ди на мич ке спој ни це.

ЕЛЕ МЕН ТИ ЗА ПРЕ НОС СНА ГЕ (2)

За да так, по де ла, област при ме не и прин ци пи пре но ше ња сна ге.

ФРИК ЦИ О НИ ПА РО ВИ (5)

На ме на, кон струк ци о ни об ли ци и по де ла. Фрик ци о ни па ро
ви. Основ не ге о ме триј ске и ки не мат ске ве ли чи не ци лин дрич них, 

жлеб них и ко нич них фрик ци о них па ро ва са стал ним пре но сним 
од но сом. Ма те ри јал и основ ни про ра чун чвр сто ће. Фрик ци о ни па
ро ви за про ме ну пре но сног од но са у ра ду.

ЗУП ЧА НИ ПА РО ВИ (4)

Свој ства и по де ла зуп ча них па ро ва. Об ли ци зуп ча ни ка. 
Основ ни пој мо ви и обе леж ја зу ба ца и зуп ча ни ка. Основ ни ки не
мат ски од нос и основ но пра ви ло спре за ња евол вент них зуп ча ни ка. 
Об ли ци про фи ла зу ба ца.

ЦИ ЛИН ДРИЧ НИ ЗУП ЧА НИ ПА РО ВИ (8)

Стан дард ни про фил и основ на зуп ча ни ца. Ге о ме триј ске и 
ки не мат ске ве ли чи не при спре за њу зуп ча ни це и зуп ча ни ка и при 
спре за њу два зуп ча ни ка. До дир ни ца про фи ла. Ин тер фе рен ци ја и 
гра нич ни број зу ба ца зуп ча ни ка. Сте пен спре за ња. Спо ља шњи ци
лин дрич ни па ро ви са ко сим зуп ци ма. Об ли ци зу ба ца зуп ча ни це. 
Об ли ци зу ба ца зуп ча ни ка. Од ре ђи ва ње ге о ме триј ских и ки не мат
ских ве ли чи на. Сте пен спре за ња про фи ла. Цр теж ци лин дрич ног 
зуп ча ни ка. То ле ран ци је и кон тро ла зу ба ца и зуп ча ни ка.

КО НИЧ НИ ЗУП ЧА НИ ПА РО ВИ (4)

Ки не мат ски и до пун ски ко ну си. Основ на зуп ча ни ца. Основ не 
ге о ме триј ске и ки не мат ске ве ли чи не ко нич ног зуп ча стог па ра. Цр
теж ко нич ног зуп ча ни ка.

ПУ ЖНИ ПА РО ВИ (4)

Основ ни пој мо ви и вр сте. Основ не ге о ме триј ске и ки не мат ске 
ве ли чи не ци лин дрич ног пу жног па ра. Кон струк ци о ни об ли ци пу
жних па ро ва. Ма те ри јал за из ра ду. Цр теж пу жа и пу жног зуп ча ни ка.

ЧВР СТО ЋА ЗУП ЧА НИХ ПА РО ВА (7)

Спо ља шња оп те ре ће ња. Уну тра шње ди на мич ке си ле и рас
по де ла оп те ре ће ња. Чвр сто ћа бо ко ва ци лин дрич них зуп ча них па
ро ва са пра вим и ко сим зуп ци ма. Свој ства ма те ри ја ла за из ра ду 
зуп ча ни ка. Чвр сто ћа бо ко ва ко нич них зуп ча них па ро ва са пра вим 
зуп ци ма. Чвр сто ћа бо ко ва пу жних па ро ва. Свој ства ма те ри ја ла за 
из ра ду пу жа и вен ца пу жног зуп ча ни ка. Чвр сто ћа под нож ја зу ба ца 
зуп ча ни ка – ци лин дрич них, ко нич них и пу жних. Си ле на зуп ци ма 
зуп ча них па ро ва: ци лин дрич них, ко нич них и пу жних, оп те ре ће ња 
вра ти ла.

ЛАН ЧА НИ ПА РО ВИ (5)

Свој ства лан ча них па ро ва. Вр сте ла на ца за пре нос сна ге. 
Спој ни члан ци. Озна ча ва ње зглоб них ла на ца за пре нос сна ге. Про
ра чун пре но са лан цем. Из бор за из ра ду. Основ не ге о ме триј ске ме
ре лан ча ни ка за пре нос сна ге. Цр теж лан ча ни ка.

КА И ШНИ И РЕ МЕ НИ ПА РО ВИ (7)

Ка и шни па ро ви, на чин пре но ше ња сна ге, свој ства, по де ла и 
вр сте. Ма те ри јал, ди мен зи је и на чин са ста вља ња ка и ша. Зуп ча ни 
ка иш. Об ли ци ка и шни ка. Ре ме ни па ро ви. Ме ре ре ме на и вен ца ре
ме ни це. Об ли ци ре ме ни ца. Ме ре ка и шних и ре ме них па ро ва. За
те за ње ка и ша и ре ме на и оп те ре ће ње вра ти ла. На по ни у ка и шу и 
ре ме ну. Но си вост ка и ша и ре ме на. Цр теж ка и шни ка и ре ме ни це.

ПРЕ НОС УЖЕ ТОМ (3)

Вр сте и свој ства че лич них ужа ди за пре нос. Ма те ри јал и из
ра да. Озна ча ва ње ужа ди. Об ли ци ужет ња ча и ме ре вен ца. Про ра
чун пре но са уже том. По у зда ност и си гур ност. Упут ство за ру ко ва
ње и одр жа ва ње ужа ди.

ВЕ ЖБЕ

Про ра чун ци лин дрич ног или ко нич ног зуп ча ног па ра и цр теж 
зуп ча ни ка (4)

Про ра чун пу жног па ра и цр теж пу жа или вен ца пу жног зуп
ча ни ка (4). 



Про ра чун лан ча ног па ра и цр теж лан ча ни ка (4). 
Про ра чун ка и шног или ре ме ног па ра и цр теж ка и шни ка или 

ре ме ни це (4). Про ра чун вра ти ла ре дук то ра и из ра да цр те жа (4). 
Про ра чун ле жи шта или из бор и про ве ра ле жа ја за да то вра

ти ло (2). 
Из бор и про ве ра или про ра чун спој ни це за да то вра ти ло (2). 
За про ра чун ци лин дрич ног или ко нич ног зуп ча ног па ра, пу

жног па ра, ле жи шта и про ве ру ле жа ја де фи ни са ти ал го ри там ску 
блок ше му. На осно ву ал го ри там ских блок ше ма на пра ви ти про гра ме 
за про ра чун на јед ном од ма шин ских је зи ка или софт вер ских па ке та. 
По треб не ра ди о нич ке цр те же и про ра чу не уче ник ра ди на ра чу на ру.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Са др жа ји овог пред ме та за сни ва ју се на те о риј ским по став ка ма 
струч них пред ме та (тех нич ко цр та ње са на црт ном ге о ме три јом, ма
шин ски ма те ри ја ли, ста ти ка, а на ро чи то от пор ност ма те ри ја ла). Пред
зна ње уче ни ка је нео п ход но али је и на став ник у оба ве зи да утвр ди са 
уче ни ци ма све оно што је бит но из са др жа ја на ве де них пред ме та за 
из у ча ва ње по је ди них те мат ских це ли на ма шин ских еле ме на та.

Са др жа ји овог пред ме та тре ба зна чај но да про ши ре тех нич ка 
зна ња уче ни ка ко ја су им нео п ход на за укљу чи ва ње у про цес ра
да и про из вод ње као и за пра ће ње на стве из осно ва кон стру и са ња, 
тех но ло шких по сту па ка, кон стру и са ња ала та и при бо ра и дру гих 
струч них пред ме та. Због то га је по треб но на ста ву овог пред ме та ре
а ли зо ва ти у ка би не ту или спе ци ја ли зо ва ној учи о ни ци опре мље ној 
од го ва ра ју ћим на став ним сред стви ма, узор ци ма свих ма шин ских 
еле ме на та и њи хо вим мо де ли ма, ма шин ским скло по ви ма у пре се
ци ма у ко ји ма се ви де угра ђе ни ма шин ски де ло ви. Је ди но у та квим 
усло ви ма мо гу ће је ефи ка сно оства ри ва ти на ста ву овог пред ме та, 
ко ја зах те ва ра зно вр сне ме то де на став ног ра да уз ко ри шће ње гра
фо фо ли ја и ди ја фил ма. Све што тре ба цр та ти на та бли, тре ба има ти 
на слај ду (ди ја фил му, или гра фо фо ли ји или у ра чу на ру), јер се на тај 
на чин ште ди вре ме ко је се мо же ис ко ри сти ти за по на вља ње, ве жба
ње, из ра ду за да та ка и сл., а то во ди бо љем сти ца њу трај них зна ња 
и рас те ре ће њу уче ни ка од ве ли ких до ма ћих оба ве за. ЈУС ка та ло зи, 
та бе ле и гра фи ко ни (ди ја гра ми), за тим фа брич ки про спек ти, ори ги
нал ни тех нич ки цр те жи (умно же ни у ви ше при ме ра ка), при руч ни
ци и уџ бе ни ци мо ра ју би ти на рас по ла га њу ка ко на став ни ку та ко и 
уче ни ку. Са мо до бро опре мље ним ка би не том и до бром при пре мом 
на став ни ка мо же се успе шно оства ри ти овај про грам.

Про грам се мо ра оства ри ти на та квом ни воу да уче ни ци, по
ред успе шног „чи та ња и из ра де цр те жа, по зна ва ња то ле ран ци ја, 
ква ли те та об ра де, ге о ме триј ских ве ли чи на еле ме на та и на пон ских 
ста ња усло вље них оп те ре ће њи ма оби ма и об ли ка де ло ва, овла да
ва ју про ра чу ном и ди мен зи о ни са њем еле ме на та. При про ра чу ну 
тре ба по себ но во ди ти ра чу на да се не за пад не у фор ма ли зам, па и 
пре те ри ва ња. Због то га уче ни ка тре ба уве сти у основ не за ко ни то
сти про ра чу на и ди мен зи о ни са ња ма шин ских де ло ва без де таљ не 
об ра де или по је ди но сти, а још ма ње из во ђе ња обра за ца и по сту па
ка у њи хо вој тран сфор ма ци ји. То зна чи да уче ни ци тре ба да упо
зна ју оп те ре ће ња и на пон ска ста ња по је ди ног еле мен та, ко ри сте
ћи при том сте че на зна ња из ма те ма ти ке, от пор но сти ма те ри ја ла, 
тех нич ког цр та ња, по зна ва ња ма те ри ја ла и дру гих пред ме та. При 
то ме је бит но и ста ћи ме то де ди мен зи о ни са ња три по зна та сег
мен та – ма те ри јал, оп те ре ће ње и ди мен зи је. На и ме, уз по зна та два 
еле мен та утвр ди ти ка ко се тра жи тре ћи. По себ ну па жњу тре ба по
све ти ти ко нач ном усва ја њу ди мен зи ја и њи хо вој стан дар ди за ци ји, 
а за тим и тех но ло шким зах те ви ма об ра де (то ле ран ци је, ква ли тет 
об ра де, пре ла зи, ра ди ју си кри ви не и сл.).

Ве жба ње у на ста ви тре ба по све ти ти по себ ну па жњу и усме
ра ва ти је ка при пре ми уче ни ка за из ра ду са мо стал них ра до ва и ве
жби. Кон крет но, по сле сва ке те мат ске це ли не из ко је је пред ви ђе на 
са мо стал на ве жба тре ба ве жба њем у на ста ви ком плет но ура ди ти 
ре пре зен та тив ни при мер и од мах на кон то га из да ти по дат ке за са
мо ста лан рад уче ни ка. У окви ру пред ви ђе ног бро ја ча со ва тре ба у 
шко ли за вр ши ти ве жбу и пре да ти је на став ни ку. 

На став ник ма шин ских еле ме на та да је за да так и упут ство 
за из ра ду ве жбе а уче ни ци про ра чун, цр те же и др. ра де на ра чу
на ру уз ко ри шће ње ра чу нар ске опре ме. Због то га је нео п ход но 

ус по ста ви ти ко ре ла ци ју са ра чу на ром. При ли ком пре да је ра да на
став ник ма шин ских еле ме на та оце њу је де ло ве ра да ко ји су об у хва
ће ни ма шин ским еле мен ти ма (ис прав ност про ра чу на, тач ност цр
та ња, гра фич ка опре мље ност, кон струк тив на ре ше ња итд.).

Обим ве жби тре ба при ла го ди ти пред ви ђе ном бро ју ча со ва 
та ко да уче ни ци про сеч ним ан га жо ва њем мо гу ве жбу да ура де у 
шко ли. Оце на ра да мо же се да ти и у слу ча је ви ма кад ве жба ни је 
до кра ја за вр ше на. У ова квим слу ча је ви ма уче ни ци тре ба код ку ће 
да за вр ше ве жбу и да је пре да ју на став ни ку у то ку из ра де на ред не 
ве жбе.

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та елек тро тех ни ке и елек тро ни ке је да 
уче ни ци упо зна ју кон струк ци ју, рад и уло гу елек тро тех нич ких и 
елек трон ских ма ши на, уре ђа ја и опре ме ко ја се при ме њу ју у ма
шин ству, као и сред ства за на па ја ње елек трич ном енер ги јом.

Задаци на ста ве пред ме та елек тро тех ни ка и елек тро ни ка су:
– упо зна ва ње основ них за ко на и прин ци па елек тро тех ни ке и 

елек тро ни ке на ко ји ма се за сни ва рад ма ши на и уре ђа ја;
– упо зна ва ње кон струк ци је, на чи на ра да и рад них ка рак те ри

сти ка мо то ра, ге не ра то ра, тран сфор ма то ра, по стро је ња за пре нос 
енер ги је и уре ђа ја елек тро ни ке ко ји се при ме њу ју у ма шин ству;

– оспо со бља ва ње за ма ње ин тер вен ци је при ра ду елек тро о
пре ме на ма ши на ма и уре ђа ји ма;

– оспо со бља ва ње за ма ње ин тер вен ци је при ра ду НУ ма ши на.

ДРУ ГИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (1)

Раз вој елек тро тех ни ке. Зна чај елек тро тех ни ке у са вре ме ном 
све ту.

ЕЛЕК ТРО СТА ТИ КА (4)

На е лек три са ње тре њем и до ди ром. Елек тро ста тич ка ин дук ци
ја. Елек трич но по ље. Ли ни је по ља. По тен ци јал на раз ли ка и на пон.

Про вод ни ци и изо ла то ри у елек трич ном по љу. Рас по де ла оп
те ре ће ња. Ефе кат шиљ ка. При ме на. Елек трич на ка па ци тив ност и 
кон ден за то ри. Ка па ци тив ност кон ден за то ра са дне лек три ци ма.

ЈЕД НО СМЕР НЕ СТРУ ЈЕ (7)

Елек трич на стру ја. Ја чи на и смер. Деј ства стру је. Пр ви Кир
хов за кон. Ме ре ње стру је. Омов за кон. Ме ре ње на по на. Елек трич
на про вод ност. От пор ни ци. Ве зи ва ње от пор ни ка. Ме ре ње от пор
но сти. Џу лов за кон. При ме на то плот ног деј ства. Елек трич ни рад 
и сна га. Ме ре ње елек трич не сна ге. Елек трич ни ге не ра тор и елек
тро мо тор на си ла: На пон ге не ра то ра у про стом ко лу. Пад на по на. 
Сло же но ко ло. Дру ги Кир хов за кон.

Про лаз елек трич не стру је кроз елек тро ли те. Елек тро ли за. 
Фа ра де је ви за ко ни елек тро ли зе. При ме на елек тро хе миј ског деј
ства. Елек тро хе миј ски ге не ра то ри. Аку му ла то ри.

Тер мо јон ска еми си ја. При ме на. Кон такт не по ја ве. Тер мо е лек
трич не по ја ве. Ме ре ње тем пе ра ту ре тер мо е ле мен том. Фо то е лек
трич не по ја ве. При ме на.

ЕЛЕК ТРО МАГ НЕ ТИ ЗАМ (6)

Елек тро маг нет на си ла и маг нет на ин дук ци ја. Маг нет но по
ље про вод ни ка са стру јом. Уза јам но деј ство два про вод ни ка са 
стру јом. Ам пе ров за кон. Маг нет ни флукс и маг нет но ко ло. По де ла 
ма те ри је пре ма маг нет ним свој стви ма. При ме на. Елек тро маг не ти 
и при ме на. Фа ра де јев за кон елек тро маг нет не ин дук ци је. Са мо ин
дук ци ја и ме ђу соб на ин дук ци ја. Вр тло жне стру је Елек тро маг нет ни 
и елек тро ди на мич ки ин стру мен ти. Ме ре ње ста ња, на по на и сна ге.



НА ИЗ МЕ НИЧ НЕ СТРУ ЈЕ (8)

Основ ни пој мо ви и ве ли чи не. Тре нут не, мак си мал не и ефек
тив не вред но сти. Уче ста ност и фа зни став. От по ри у ко лу на из
ме нич не стру је. Тер мо ге на, ин дук тив на и ка па ци тив на от пор ност. 
Им пе дан са. Сна ге у ко лу на из ме нич не стру је. Тре нут на, ак тив на, 
ре ак тив на и при вид на сна га. Фак тор сна ге. На пон ска ре зо нан ца. 
Тро фа зне на из ме нич не стру је. Ве за на во ја ге не ра то ра у зве зду. 
Сна га тро фа зне на из ме нич не стру је.

ПРО ИЗ ВОД ЊА И ПРЕ НОС ЕЛЕК ТРИЧ НЕ ЕНЕР ГИ ЈЕ (3)

Про из вод ња елек трич не енер ги је. Елек тра не. Вр сте. Раз вод на 
по стро је ња. Елек трич не мре же ви со ког и ни ског на по на.

ЕЛЕК ТРИЧ НЕ МА ШИ НЕ (10)

При гу шни це. Прин цип ра да. При ме на. Тран сфор ма то ри. 
Прин цип ра да. Вр сте. При ме на. Асин хро ни мо то ри. Вр сте и при
ме на. Обрт но маг нет но по ље. Прин цип ра да асин хро ног мо то ра. 
Пу шта ње у рад, ре гу ла ци ја бр зи не и про ме на сме ра асин хро ног 
мо то ра. Син хро не ма ши не. Прин цип ра да. Ге не ра то ри и мо то ри 
јед но смер не стру је. Прин цип ра да и при ме на. Ко му та тор не ма ши
не. При ме на. Сер во мо то ри. Зах те ви и при ме на. ДС сер во мо то
ри. Прин цип ра да. Ас сер во мо то ри. Зах те ви и при ме на. ДС сер во 
мо то ри. Прин цип ра да. Ас сер во мо то ри. Прин цип ра да. Ко рач ни 
мо то ри. Прин цип ра да.

ЕЛЕК ТРО МО ТОР НИ ПО ГО НИ (7)

Струк ту ре елек трич них по гон ских си сте ма. Рад ни ме ха ни зми 
и ма ши не. Вр сте по го на елек трич них ма ши на. Ме ха ни ка елек тро
мо тор них по го на. Да љин ско упра вља ње пре ки да чи ма за пу шта ње 
у рад мо то ра у оба сме ра. Да љин ски пре ки да чи зве зда тро у гао. Да
лан де ро ва спре га. Ауто мат ско упра вља ње елек тро мо тор ним по го
ном са при ме ном по врат не спре ге. За шти та од пре оп те ре ће ња.

Деј ство елек трич не стру је на чо ве ка и за шти та од уда ра стру
је. Сте пен ме ха нич ке за шти те елек трич них уре ђа ја.

ЕЛЕК ТРИЧ НИ АПА РА ТИ И ПО МОЋ НИ УРЕ ЂА ЈИ (4)

Пре ки да чи и ра ста вља чи. Прин цип ра да и при ме на. Оси гу ра чи. 
Вр сте. Ди мен зи о ни са ње, при ме на. Скоп ке. Прин цип ра да и при ме на. 
Би ме тал ни ре ле ји. Прин цип ра да, ди мен зи о ни са ње и при ме на.

Ме ха нич ке коч ни це са елек трич ним от пу шта њем. Вр сте, 
прин цип ра да и при ме на. Та хо ге не ра то ри. Прин цип ра да и при ме
на. Оп тич ки и ин дук тив ни да ва чи по зи ци је. Вр сте, прин цип ра да, 
при ме на. Сим бо ли и чи та ње елек трич них схе ма. Крај њи пре ки да
чи и сен зо ри.

ЕЛЕК ТРО НИ КА (24)

Кре та ње елек тро на кроз ва кум у елек трич ном и маг нет ном 
по љу. Ка тод на цев. По лу про вод ни ци. ПХ спој. Ди о де. Тран зи сто
ри. ФЕТ. Мос фет. Ти ри сто ри. Ин те гри са на ко ла. Вр сте. Прин цип 
ра да. Ис пра вља чи. Вр сте, при ме на. Ста би ли за то ри на по на. По ја чи
ва чи, при ме на. Елек трон ски ге не ра то ри, вр сте и при ме на. Основ на 
ло гич ка ко ла у ауто ма ти ци и ра чун ској тех ни ци. Ме мо ри је, вр сте и 
при ме на. Ми кро про це со ри и при ме на. Основ не смет ње и њи хо во 
от кла ња ње. Ин ду стриј ски ра чу на ри, вр сте, прин цип ра да, при ме
на. Ре гу ла то ри сер во по го на, прин цип ра да и при ме на.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Са др жај про гра ма пред ме та елек тро тех ни ка и елек тро ни ка 
уче ни ци тре ба да упо зна ју има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да се нај ве ћи 
број ма ши на и уре ђа ја у ма шин ству по кре ће елек трич ном енер ги
јом, ко ман ду је си сте мом елек трич ног упра вља ња. Због то га је по
треб но упо зна ти си сте ме на па ја ња по моћ них елек трон ских ин ста
ла ци ја, во до ва и тран сфор ма то ра као и ге не ра то ра.

При ре а ли за ци ји про гра ма тре ба има ти у ви ду да са др жа ји 
про гра ма фи зи ке об у хва та ју по ја ву за ко ни то сти елек тро тех ни ке, 
те је зна чај но да се у на ста ви елек тро тех ни ке ус по ста ви ко ре ла ци ја 
са са др жа ји ма фи зи ке.

У елек тро тех ни ци об ра ђу ју ћи кон ден за тор, на гла си ти ути цај 
ди е лек трич не сре ди не на ка па ци тив ност.

При про у ча ва њу јед но смер не стру је тре ба на гла си ти про ме ну 
сре ди не и уло гу елек трич ног по ља.

Уче ни ци тре ба да упо зна ју основ не мер не ин стру мен те и ме
то де ме ре ња. Ука за ти на ва жност тач ност ме ре ња. Прин ци пе ра да 
елек тро маг нет них и елек тро ди на мич ких ин стру ме на та об ра ди ти 
као при мер деј ства елек тро маг нет не си ле.

Ука за ти на ши ро ко по ље при ме не раз ли чи тих елек трич них 
ма ши на, ка ко у про це су про из вод ње та ко и на дру гим по љи ма 
људ ске де лат но сти, зна чај њи хо ве оп ти мал не екс пло а та ци је и ва
жност ме ре и сред ста ва за шти те.

Ис та ћи све ве ћу при ме ну елек трон ских скло по ва у ин ду стри
ји и ши ре и ва жност елек тро ни ке у ауто ма ти за ци ји про це са про
из вод ње.

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та технологија обраде је сти ца ње зна ња 
о прин ци пи ма и за ко ни то сти ма об ли ко ва ња про из во да, о си сте ми
ма, про це си ма и по ступ ци ма об ра де и еко но мич но сти из ра де про
из во да ко ја су нео п ход на за из во ђе ње прак тич не на ста ве.

Задаци на ста ве пред ме та тех но ло ги ја об ра де су:
– оспо со бља ва ње уче ни ка за уоча ва ње и схва та ње функ ци о

нал не ме ђу за ви сно сти еле ме на та, скло по ва и ме ха ни за ма на ма ши
на ма за об ра ду ма те ри ја ла;

– оспо со бља ва ње уче ни ка за пра ви лан из бор ма ши на, ала та, 
ре жи ма и ме то да ра да;

– оспо со бља ва ње уче ни ка за при ме ну те о риј ских зна ња у 
прак тич ном ра ду на раз ли чи тим вр ста ма об ра де ма те ри ја ла и за 
бо ље раз у ме ва ње кон крет ног рад ног про це са;

– сти ца ње зна ња о осно ва ма по сту па ка из ра де од ли ва ка, от
ко ва ка, от пре са ка и дру гих вр ста при пре ма ка и упо зна ва ње тех но
ло шке опре ме (по стро је ња, ма ши не, алат) ко ја се ко ри сти у тим 
по ступ ци ма;

– сти ца ње зна ња о осно ва ма по ступ ка об ра де ре за њем, кон
струк ци ја ма и екс пло а та циј ским ка рак те ри сти ка ма ма ши на и ала
та за об ра ду на по је ди ним вр ста ма ма ши на.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (1)

Зна чај и за да так тех но ло ги је об ра де у ин ду стриј ској про из
вод њи. По јам си сте ма и про из вод ног про це са. Тех но ло шки и об
рад ни си стем. Кла си фи ка ци ја по сту па ка об ли ко ва ња и об ра де.

УВОД У ТЕ О РИ ЈУ ОБ РА ДЕ РЕ ЗА ЊЕМ (15)

Еле мен ти об рад ног си сте ма. Де ло ви об рад ног си сте ма. Об
рад ни про цес и струк ту ра. Ки не ма ти ка ре за ња. Кре та ња обрат ка и 
ала та при об ра ди ре за њем. Ме то де фор ми ра ња по вр ши на. Бр зи на 
глав ног и по моћ ног кре та ња. Струк ту ра вре ме на об ра де.

Пре но сни ци за глав но и по моћ но кре та ње. Вр сте пре но сни ка.
Про цес ре за ња и по ја ве. Основ ни прин ци пи ре за ња. Вр сте 

ре за ња. Про цес ства ра ња стру го ти не. На сла ге на се чи ву ала та. Си
ле и сна га ре за ња. То плот не по ја ве, рас по де ла и од во ђе ње то пло те. 
Сред ства за хла ђе ње и под ма зи ва ње. Ха ба ње и по сто ја ност ре зних 
ала та. По ка за те љи ха ба ња и по сто ја но сти.

При прем ци и из рад ци. Вр сте при пре ма ка. До да ци за об ра ду. 
Тач ност об ра де и по ка за те љи тач но сти. Гре шке об ра де.

Ка рак те ри сти ке ре зних ала та. По де ла ре зних ала та. Основ ни 
еле мен ти ре зних ала та. Ко ор ди нат не рав ни и ге о ме три ја ре зних 
ала та (стру гар ски нож, бур ги ја, гло да ло). Ма те ри јал за ре зне ала те; 
свој ства и вр сте ма те ри ја ла.

Ути цај ге о ме три је ала та на про цес об ра де ре за њем.



ОБ РА ДА СТРУ ГА ЊЕМ (6)

Ка рак те ри сти ке об ра де стру га њем. Опе ра ци је и за хва ти при 
об ра ди стру га њем. Алат и при бо ри за об ра ду стру га њем. Стру
гар ски но же ви: вр сте и при ме на. При бо ри за сте за ње и осла ња ње. 
Еле мен ти ре жи ма об ра де при стру га њу: бр зи на ре за ња, по мак и 
ду би на ре за ња.

По де ла стру го ва. Уни вер зал ни струг: са став ни де ло ви и кре
та ње. Че о ни, вер ти кал ни, оквир ни, ре вол вер ски и ауто мат ски стру
го ви (опис де ло ва, кре та ње и на ме на). Ка рак те ри сти ке стру го ва: 
ге о ме триј ске и рад не (ме ре и ки не мат ске ве ли чи не – сна га, по мак, 
број обр та ја и др.).

ОБ РА ДА РЕН ДИ СА ЊЕМ И ПРО ВЛА ЧЕ ЊЕМ (3)

Ка рак те ри сти ке об ра де рен ди са ња. Опе ра ци је при об ра ди 
рен ди са њем. Но же ви за рен ди са ње: угло ви, се чи ва и вр сте пре
ма ЈУСу. Еле мен ти ре жи ма об ра де рен ди са њем. Бр зи на ре за ња и 
број ду плих хо до ва. По мак и ду би на ре за ња при рен ди са њу.

Вр сте об ра де рен ди са њем. Крат ко ход на рен ди саљ ка са ку
ли сним ме ха ни змом: глав ни де ло ви, кре та ње и при ме на. Вр сте и 
са став ни де ло ви ку ли сног ме ха ни зма за крат ко ход ну рен ди саљ ку. 
Ду го ход на рен ди саљ ка: глав ни де ло ви и вр сте кре та ња.

Ка рак те ри сти ке об ра де про вла че њем. Ала ти и ма ши не за об
ра ду про вла че њем (хо ри зон тал на и вер ти кал на про вла ка чи ца).

Ка рак те ри сти ке ма ши на за рен ди са ње и про вла че ње.

ОБ РА ДА БУ ШЕ ЊЕМ (4)

Ка рак те ри сти ке об ра де бу ше њем. Опе ра ци је и за хва ти. Ала ти 
и при бо ри за об ра ду ру па и отво ра (упу шта чи, бур ги је, про ши ри
ва чи, раз вр та чи, уре зни це ). Спи рал на бур ги ја: еле мен ти бур ги је, 
основ ни угло ви. Бур ги је за за бу ши ва ње. Бур ги је за ду бо ко бу ше
ње. Упу шта чи: ци лин дрич ни, ко ну сни и ком би но ва ни. Раз вр та чи: 
руч ни и ма шин ски раз вр та чи (ци лин дрич ни и ко ну сни, стал ни и 
по де си ви). Еле мен ти ре жи ма об ра де при бу ше њу: бр зи на ре за ња, 
по мак и ду би на ре за ња. 

По де ла бу ши ли ца: сто на и стуб на, ра ди јал на ко ор ди нат на, хо
ри зон тал на и ви ше вре те на бу ши ли ца. Еле мен ти, кре та ња и на ме
на. Ка рак те ри сти ке ма ши на за бу ше ње.

ОБ РА ДА ГЛО ДА ЊЕМ (5)

Ка рак те ри сти ке об ра де гло да њем. Вр сте гло да ла пре ма на чи
ну из ра де зу ба, об ли ку и на ме ни. Угло ви, се чи ва и по вр ши не гло
да ла. Вр сте об ра де гло да њем и ка рак те ри сти ке обим ног и че о ног 
гло да ња. Алат и при бор за сте за ње за об ра ду гло да њем.

Еле мен ти ре жи ма об ра де при гло да њу: бр зи на ре за ња, по мак 
по зу бу, по мак по обр та ју гло да ла и бр зи на по моћ ног кре та ња, ду
би на ре за ња при гло да њу.

По де ла и вр сте гло да ли ца. Уни вер зал на гло да ли ца: са став ни 
де ло ви и кре та ња, при бор за уни вер зал не гло да ли це; уни вер зал на 
по де о на гла ва (ди рект но, ин ди рект но и ди фе рен ци јал но де ље ње на 
по де о ној гла ви). Алат на гло да ли ца и до дат ни уре ђа ји и при бо ри за 
алат ну гло да ли цу. Хо ри зон тал на и вер ти кал на гло да ли ца, пор тал не 
гло да ли це и ко пир не гло да ли це (глав ни де ло ви, кре та ње и при ме на).

ОБ РА ДА БРУ ШЕ ЊЕМ И ГЛА ЧА ЊЕМ (6)

Ка рак те ри сти ке об ра де бру ше њем. Опе ра ци је и за хва ти при 
бру ше њу. Ала ти и при бо ри за бру ше ње. Ка рак те ри сти ке ала та за 
бру ше ње: ма те ри јал, ве ли чи на бру сног зр на. Ве зив ни ма те ри јал, 
твр до ћа, струк ту ра и об ли ци то ци ла. Озна ке и ка рак те ри сти ке то
ци ла. Из бор то ци ла за ви сно од ма те ри ја ла обрат ка и вр сте опе ра
ци је бру ше њем. Еле мен ти ре жи ма об ра де при бру ше њу: бр зи на ре
за ња, бр зи на по моћ ног кре та ња и ду би на ре за ња. Вр сте бру ше ња.

По де ла бру си ли ца: бру си ли це за рав но бру ше ње, уни вер зал на 
бру си ли ца за кру жно бру ше ње, бру си ли ца за оштре ње ала та, бру си
ли ца за про фил но бру ше ње и др. Ка рак те ри сти ке кре та ња и при ме на.

Ка рак те ри сти ке об ра де гла ча њем. Ала ти за гла ча ње (хо но ва
ње и ле по ва ње). Ма ши не за гла ча ње (хо но ва ње и ле по ва ње), глав
ни де ло ви, кре та ње и при ме на.

ПО СТУП ЦИ ИЗ РА ДЕ НА ВО ЈА И ЗУП ЧА НИ КА (4)

Из ра да на во ја на стру гу (јед но про фил ним и ви ше про фил ним 
но жем, на ре зни цом и др.). Из ра да на во ја на бу ши ли ци, гло да ли ци 
и об ра да на во ја на бру си ли ци (при бор и ала ти).

Из ра да ци лин дрич них зуп ча ни ка гло да њем (вре те на стим и 
пло ча стим гло да лом). Из ра да ци лин дрич них и дру гих зуп ча ни ка 
пу жним гло да лом (гло да ли ца ти па Фа у тер). При бор и ала ти.

По ступ ци из ра де зуп ча ни ка рен ди са њем, про вла че њем, бру
ше њем, љу ште њем. Ала ти и при бор.

ТЕР МИЧ КА ОБ РА ДА (5)

Зна чај и циљ тер мич ке об ра де.
Струк тур не про ме не при тер мич кој об ра ди. Вр сте и по ступ ци 

тер мич ке об ра де. Жа ре ње – вр сте и по сту пак. Ка ље ње – вр сте и 
на чин из во ђе ња. По јам и ис пи ти ва ње про ка љи во сти. От пу шта ње, 
по бољ ша ва ње и ста ре ње.

Тер мич ка об ра да ли ве ног гво жђа. Тер мич ка об ра да ле гу ре 
алу ми ни ју ма, маг не зи ју ма и ба кра. Свој ства ма те ри ја ла до би је на 
по сле по је ди них вр ста тер мич ке об ра де.

Тер мо хе миј ска об ра да: це мен та ци ја, ни три ра ње, ци ја ни за ци
ја, хро ми ра ње, си ли ци ра ње, али ти ра ње и бо ри ра ње.

За шти та на ра ду при тер мич кој об ра ди.

ЛИ ВЕ ЊЕ (5)

Основ ни пој мо ви о об ли ко ва њу про из во да ли ве њем и по ступ
ци ли ве ња. Свој ства ма те ри ја ла за ли ве ње. 

Ли ве ње у пе шча ним ка лу пи ма. Ма шин ска из ра да ка лу па (на
чин са би ја ња пе ска и одва ја ња мо де ла од ка лу па). Руч на и ма шин
ска из ра да је згра. Гра ви та ци о но ли ве ње.

Ли ве ње у ме тал ним ка лу пи ма (основ не ка рак те ри сти ке про
це са и ка лу па). Цен три фу гал но ли ве ње. Не пре кид но ли ве ње. Ли
ве ње у ва ку у му.

Пре ци зно ли ве ње по мо ћу то пи вих мо де ла. Ли ве ње у шкољ ка
стим ка лу пи ма.

По ја ве при очвр шћа ва њу од ли ва ка (при ти сци ли ва на ка луп, 
ску пља ње ли ва, на пре за ње од ли ва ка, уса хли не и га со ви у од лив ку, 
се гре га ци је и укључ ци).

За вр шни ра до ви: ис тре са ње, кон тро ла и чи шће ње од ли ва ка.
Тех но ло шке и кон струк тив не ка рак те ри сти ке од ли ва ка.

ОБ РА ДА НА НУ МЕ РИЧ КИ УПРА ВЉА НИМ МА ШИ НА МА (6)

Основ не ка рак те ри сти ке ну ме рич ки упра вља них ма ши на 
алат ки. Струк ту ра ну ме рич ки упра вља них ма ши на алат ки. Си сте
ми ну ме рич ког упра вља ња. Ком по нен те ну ме рич ки упра вља них 
ма ши на алат ки.

Ну ме рич ки упра вља не ма ши не за об ра ду ре за њем. Ну ме рич
ки упра вља ни стру го ви. Ну ме рич ки упра вља не гло да ли це. Об рад ни 
цен три. Вр сте про гра ми ра ња: руч но, по лу а у то мат ско и ауто мат ско.

Ауто ма ти зо ва ни об рад ни си сте ми за ве ли ко се риј ску и ма сов
ну про из вод њу. Ауто ма ти за ци ја ма ши на за об ра ду де фор ми са њем. 
Ауто ма ти за ци ја ма ши на за об ра ду де фор ми са њем. Ауто ма ти за ци ја 
тран спор та ма те ри ја ла. Ин ду стриј ски ро бо ти.

ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ ДЕ ФОР МИ СА ЊЕМ (5)

По јам и вр сте де фор ма ци ја и на по на. Под руч је пла стич них 
де фор ма ци ја. По ступ ци за гре ва ња ма те ри ја ла за об ра ду де фор ма
ци јом. Пе ћи за за гре ва ње.

Об ра да са би ја њем. Основ ни пој мо ви о ко ва њу и пре со ва њу. 
По ступ ци ко ва њем.
Тех но ло шке и кон струк тив не ка рак те ри сти ке од ко ва ка.
Об ра да ис ти ски ва њем. Об ра да ва ља њем. Об ра да ву че њем. 

Основ не ка рак те ри сти ке про це са об ра де ву че њем.
За шти та на ра ду при об ли ко ва њу де фор ма ци јом.

ОБ РА ДА СПА ЈА ЊЕМ (5)

По ступ ци спа ја ња де ло ва и кон струк ци ја.
Спа ја ње ле мље њем.
Спа ја ње за ва ри ва њем. По јам, ка рак те ри сти ке и вр сте за ва ри

ва ња.



Га сно за ва ри ва ње. Га сно се че ње (руч ним и ауто мат ским во ђе
њем го ри о ни ка).

Елек тро луч но се че ње. Елек тро луч но и га сно на ва ри ва ње. 
Елек тро от пор но за ва ри ва ње.

Спа ја ње ме та ла ле пље њем (сред ства и по сту пак ле пље ња).
За шти та на ра ду при за ва ри ва њу.

ЗА ШТИ ТА МА ТЕ РИ ЈА ЛА (2)

Зна чај за шти те и узро ци про па да ња ма те ри ја ла (ко ро зи ја, 
тру ље ње, рас па да ње). Узро ци ко ро зи је. При пре ма за за шти ту. По
ступ ци за шти те (не ме тал не за штит не пре вла ке: уља и ма сти, бо је, 
лак, емајл, хе миј ске за штит не пре вла ке; по та па ње у рас то пе, гал
ван ско на но ше ње, ме та ли за ци ја и дру го; за шти та пре вла ка ма од 
пла стич них ма са).

НЕ КОН ВЕН ЦИ О НАЛ НИ ПО СТУП ЦИ ОБ РА ДЕ (2)

По де ла и при ме на не кон вен ци јал них по сту па ка об ра де. По
сту пак об ра де елек тро е ро зи јом, ул тра зву ком, елек трон ским мла
зом и ла се ром.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Про грам об у хва та нај зна чај ни је вр сте и по ступ ке об ра де ме
та ла (руч не и ма шин ске).

Као струч ни пред мет, за у зи ма зна чај но ме сто у фор ми ра њу 
струк ту ре ши рих зна ња и пој мо ва у обла сти на ко јој се за сни ва ме
та ло пре ра ђи вач ка ин ду стри ја и ма ши но град ња.

Основ не пој мо ве из обла сти об ра де ма те ри ја ла уче ни ци су сте
кли у И раз ре ду, у окви ру прак тич не на ста ве, па на став ник мо ра да 
их по ве же и да се осло ни на ра ни је сте че на зна ња. Због то га на став
ник мо ра да по зна је про грам прак тич не на ста ве и у из ла га њу да ко
ри сти при ме ре из прак се уче ни ка, ко ји су им бли ски и већ по зна ти.

Зна ња сте че на у I раз ре ду из оста лих пред ме та: ме ха ни ке, 
фи зи ке, ма шин ских ма те ри ја ла и тех нич ког цр та ња пред ста вља ју 
бит ну осно ву за усва ја ње ових но вих са др жа ја, што тре ба у на ста
ви ко ри сти ти. У II раз ре ду, па ра лел но са са др жа ји ма овог пред ме
та, оства ру је се на ста ва и струч них пред ме та ко ји има ју са њи ма 
до дир них та ча ка. Због то га је ве о ма зна чај но ме ђу соб но ускла ђи
ва ње на ста ве са срод ним пред ме ти ма. Има ју ћи у ви ду чи ње ни цу 
да се по је ди ни сег мен ти ових пред ме та де ли мич но по ду да ра ју на
став ник мо ра да про на ђе по треб ну ме ру ускла ђе но сти и до пу ња
ва ња ових са др жа ја, ка ко не би до шло до њи хо вог ду пли ра ња и 
пре кла па ња. На чин ра да тре ба та ко ускла ди ти да се од го ва ра ју ћа 
ма те ри ја об ра ди нај пре у овом пред ме ту (те о риј ски при ступ – ко
ри сте ћи ски це, схе ме, слај до ве, мо де ле, ма ши не и ала те ...) а по том 
да се то прак тич но об ра ди и ура ди у пред ме ту прак тич на на ста ва 
на ме сту где се она из во ди. 

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та ор га ни за ци ја ра да је да уче ни ци стек
ну основ на зна ња о са вре ме ној ор га ни за ци ји про из вод ње и упра
вља њу по слов нопро из вод ним си сте мом..

Задаци на ста ве пред ме та ор га ни за ци ја ра да су:
– про у ча ва ње ме то да и тех ни ка ор га ни за ци је и упра вља ња 

по слов но про из вод ним си сте ми ма;
– про у ча ва ње не по сред не при пре ме и усло ва за успе шну про

из вод њу;
– упо зна ва ње са по слов ним ин фор ма ци о ним си сте мом и мо

гућ но сти ма при ме не ком пју те ра у пла ни ра њу, пра ће њу и ре гу ли са
њу про из вод ње;

– упо зна ва ње са мо гућ но сти ма при ме не сту ди је и ана ли зе ра
да и вре ме на за до зи ра ње и уса вр ша ва ње ра да;

– при пре ма за ре ша ва ње ме на џер ских про бле ма;
– упо зна ва ње еле ме на та си сте ма ква ли те та, зна чај си сте ма 

ква ли те та и уло ге ме наџ мен та и ор га ни за ци о них ме ра у ње му;
– упо зна ва ње са ме стом и зна ча јем ер го но ми је у са вре ме ним 

усло ви ма при вре ђи ва ња.

ЧЕ ТВР ТИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 64 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (2)

Оп ште по став ке и основ ни пој мо ви. Кла сич на те о ри ја ор га
ни за ци је. Не кла сич на те о ри ја ор га ни за ци је. Мо дер на те о ри ја ор
га ни за ци је.

ПЛА НИ РА ЊЕ (5)

Ду го роч ни план. Го ди шњи план. Опе ра тив но пла ни ра ње и 
тер ми ни ра ње. Тех ни ка мре жног пла ни ра ња. Сред ства за пла ни ра
ње, пра ће ње и ре гу ли са ње про из вод ње. Пла ни ра ње, пра ће ње и ре
гу ли са ње про из вод ње уз при ме ну ком пју те ра.

УСЛО ВИ И ОГРА НИ ЧЕ ЊА ПО НА ША ЊА ПО СЛОВ НОГ  
СИ СТЕ МА (2)

Ана ли за спо ља шњих и уну тра шњих усло ва и огра ни че ња. 
Не по сред на при пре ма и обез бе ђе ње усло ва за про из вод њу.

ПРО ИЗ ВОД НИ КА ПА ЦИ ТЕ ТИ (3)

По јам про из вод ног ка па ци те та. Вр сте ка па ци те та. Ме то де и 
тех ни ке утвр ђи ва ња ко ри шће ња про из вод них ка па ци те та. Рас по
ред ма ши на (рад них ме ста). Лан ча на про из вод ња.

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ОБЕЗ БЕ ЂЕ ЊА МА ТЕ РИ ЈА ЛА  
ЗА ПРО ИЗ ВОД ЊУ (2)

За ли хе. Скла ди шта, по јам, уло га и вр сте. Опре ма ње скла ди
шних про сто ра, сме штај и чу ва ње ро бе у скла ди шту. Основ не раз
ме ре и па ра ме три скла ди шта. по ка за те љи скла ди шног про сто ра.

УНУ ТРА ШЊИ ТРАН СПОРТ (3)

По јам о са о бра ћа ју и тран спор ту. Тран спорт ни то ко ви. Прин
ци пи ор га ни за ци је уну тра шњег тран спор та. По јам ком би но ва ног 
тран спор та. Основ ни зах те ви у тран спорт ним ма ни пу ла ци ја ма. 
Кри те риј еко но мич но сти при из бо ру тран спорт них уре ђа ја. Тран
спорт на сред ства. Основ ни тех нич ки по ка за те љи (тех нич ки ка па
ци тет, екс пло а та ци о ни ка па ци тет). Ауто ма ти за ци ја тран спор та и 
тро шко ви тран спор та.

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ОБЕЗ БЕ ЂЕ ЊА ПРО ИЗ ВОД ЊЕ АЛА ТИ МА (2)

Оштре ње и од ра жа ва ње ала та. Скла ди ште ње ала та и снаб де
ва ње рад них ме ста.

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ОДР ЖА ВА ЊА МА ШИ НА (4)

Си сте ми одр жа ва ња. План ски – пре вен тив ни си стем одр жа
ва ња. Ци клус одр жа ва ња ма ши на. Ин фор ма ци о ни си стем за одр
жа ва ње ма ши на.



ОСНОВ НИ ЕЛЕ МЕН ТИ СТУ ДИ ЈЕ РА ДА (5)

Ана ли за си сте ма чо век – ма ши на. Уре ђе ње рад ног ме ста. 
Сред ства, ин стру мен ти и до ку мен та ци ја за про у ча ва ње ра да. Ком
плек сна ме то да оп ти ма ти за ци је чо век – ма ши на. Чо век – ма ши на:

– ме ре ње ра да, по јам нор ме и вр сте нор ме.
– ме то де за утвр ђи ва ње нор ме (ме ре ње вре ме на, при ме ном 

стан дард них еле ме на та, ме то да тре нут ним за па жа њи ма, ис ку стве но).

ЕКО НОМ СКИ ПО КА ЗА ТЕ ЉИ ПО СЛО ВА ЊА (5)

Утро шци ра зних об ли ка ра да и тро шко ва. Ка рак тер про мен
љи во сти тро шко ва. Је ди нич ни и укуп ни тро шко ви. ЉЦ ди ја грам. 
По ка за те љи по слов них и про из вод них ре зул та та. Еко но мич ност, 
рен та бил ност, про дук тив ност.

ПО СЛОВ НОПРО ИЗ ВОД НИ ИН ФОР МА ЦИ О НИ СИ СТЕМ (7)

Но си о ци ин фор ма ци ја и то ко ви ин фор ма ци ја. Им пле мен та
ци ја по слов но про из вод ног ин фор ма ци о ног си сте ма. Про гра ми 
за по слов ни – про из вод ни ин фор ма ци о ни си стем. Ор га ни за ци о на 
до ку мен та ци ја: рад ни на лог, рад на ли ста, тре бо ва ње, по врат ни ца 
ма те ри ја ла.

ИН ДУ СТРИЈ СКИ МЕ НАЏ МЕНТ (8)

Ор га ни за ци ја, ме наџ мент и пред у зет ни штво. Ин ду стриј ско 
окру же ње и по слов на по ли ти ка. Про цес ру ко во ђе ња. Ути цај ни 
фак то ри у фа зи од лу чи ва ња и фа зи спро во ђе ња. Мо ти ва ци ја и по
на ша ње љу ди. Сти ло ви ме наџ мен та. Ком пју тер ска по др шка.

СТРА ТЕ ГИЈ СКИ МЕ НАЏ МЕНТ И МАР КЕ ТИНГ (4)

На уч нотех нич ки про грес, тр жи ште и по слов на фи ло зо фи ја 
пред у зе ћа. Мар ке тинг. Упра вљач ки ин фор ма тив ни си стем за стра
те гиј ско од лу чи ва ње.

СИ СТЕМ КВА ЛИ ТЕ ТА (7)

По јам и де фи ни са ње про из во да и ква ли те та.
Уло га ме наџ мен та у си сте му ква ли те та.
Ор га ни за ци ја си сте ма ква ли те та.

ЕР ГО НО МИ ЈА (5)

Основ ни пој мо ви и пред мет про у ча ва ња. Фак то ри рад них 
усло ва. Ер го ном ско про јек то ва ње рад ног ме ста и ин ду стриј ског 
про из во да. Ер го ном ски стан дар ди. Си стем чо век – ком пју тер. Ер
го ном ски аспект та ста ту ре, екра на и пра те ће опре ме.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

На став ни пред мет ор га ни за ци ја ра да је са ста вљен та ко да 
пред ста вља, са јед не стра не, над град њу струч них пред ме та, а са 
дру ге да је струч ну осно ву за ре а ли зо ва ње дру гих пред ме та. Због 
то га је овај пред мет при ре а ли за ци ји по треб но по ве зи ва ти с дру
гим струч ним пред ме ти ма, а на ро чи то с пред ме ти ма чи ја је ре а
ли за ци ја пред ви ђе на са ра чу на ри ма и тех но ло шким по ступ ци ма.

При ре а ли за ци ји на став не ма те ри је по треб но је гра ди во не
пре кид но по ве зи ва ти за еко ном ске спе ци фич но сти ра да и про из
вод њу у ма шин ској стру ци.

Би ло да се ра ди о тех но ор га ни за ци о ном сег мен ту, сег мен ту 
еко но ми је, или сег мен ту за шти те на ра ду, са др жа је про гра ма тре
ба из ла га ти и ту ма чи ти уз што ве ће при ла го ђа ва ње кон крет ним и 
прак тич ним усло ви ма и мо гућ но сти ма шко ле и ње ног окру же ња.

На при ме ру кон крет ног пред у зе ћа – рад не сре ди не по ка за ти 
ути цај тех но ло ги је про из вод ње на еко ло шки си стем и оце ни ти ни
во за шти те на ра ду.

ТЕРМОДИНАМИКА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве тер мо ди на ми ка је сти ца ње зна ња из при род
нома те ма тич ке ди сци пли не. Тер мо ди на ми ка тре ба да омо гу ћи 

раз ма тра ње уну тра шње енер ги је, а за тим и ен тро пи је, чи ме се де
фи ни шу усло ви и ре ал не мо гућ но сти за оства ри ва ње тер мо ди на
мич ких про це са.

Задаци пред ме та тер мо ди на ми ка су:
– упо зна ва ње зна ча ја тер мо ди на ми ке и ње ног ме ста у си сте

му на уч них зна ња;
– упо зна ва ње мо гу ћих вр ста тер мо ди на мич ких си сте ма и си

стем ских при ла за у из у ча ва њу ове про бле ма ти ке;
– упо зна ва ње ми кро скоп ских ве ли чи на ко је де фи ни шу ста ње 

си сте ма (рад ног те ла) и вр ста спољ них ути ца ја ко ји мо гу да ме ња
ју ста ње си сте ма;

– упо зна ва ње иде а ли зо ва них про це са при ко ји ма је мо гућ на 
нај е фи ка сни ја тран сфор ма ци ја раз ли чи тих об ли ка енер ги је и раз
ло га због ко јих до ла зи до од сту па ња ре ал них про це са од иде а ли
зо ва них;

– упо зна ва ње на чи на од ре ђи ва ња по је ди них ка рак те ри сти ка 
рад них те ла, ко ри шће ња ма те ма тич ких за ви сно сти, та бе ла и ди ја
гра ма;

– упо зна ва ње пој ма сте пе на ко ри сно сти и на чи на ње го вог по
ве ћа ња;

– упо зна ва ње основ них на чи на про сти ра ња то пло те и прин
ци па про ра чу на из ме њи ва ча то пло те;

– упо зна ва ње прин ци па и на чи на ор га ни за ци је про це са у ре
ал ним по стро је њи ма ма ле и ве ли ке енер ге ти ке, као и аспек та ра
ци о нал не по тро шње енер ги је.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (4)

Основ ни пој мо ви. Основ не ве ли чи не ста ња. Јед на чи на ста ња.

ИДЕ АЛ НИ ГАС (4)

Јед на чи на ста ња. Ме ша ви на иде ал них га со ва.

ПР ВИ ЗА КОН ТЕР МО ДИ НА МИ КЕ (4)

Фор му ла ци ја. Ен тал пи ја.

ТЕР МО ДИ НА МИЧ КИ ПРО ЦЕ СИ И СТА ЊА (4)

По врат ни и не по врат ни про це си. Изо хор ска, изо бар ска, изо
терм ска и ади ја бат ска про ме на ста ња. По ли троп ске про ме на ста ња.

ДРУ ГИ ЗА КОН ТЕР МО ДИ НА МИ КЕ (8)

Зна чај и фор му ла ци ја. Сте пен ко ри сног деј ства. Кар но ов кру
жни про цес. Ен тро пи ја. Тс ди ја грам. Ото ов и Ди зе лов кру жни 
про цес.

ВО ДЕ НА ПА РА (7)

Во де на па ра као рад но те ло. Про цес на ста ја ња во де не па ре. 
Ве ли чи не ста ња и ди ја грам ста ња во де не па ре.

МЕ ША ВИ НА ПА РЕ И ИДЕ АЛ НОГ ГА СА (5)

Вла жан ва здух. Про ме на ста ња вла жног ва зду ха.

ПРО СТИ РА ЊЕ ТО ПЛО ТЕ (8)

Основ ни пој мо ви и на чи ни пре но ше ња то пло те: про во ђе ње, 
пре лаз и про лаз то пло те. Зра че ње то пло те. Из ме њи ва чи то пло те. 
Ле во крет ни кру жни про це си.

СА ГО РЕ ВА ЊЕ (4)

Основ ни пој мо ви. Основ не вр сте и ка рак те ри сти ке го ри ва. 
Про дук ти са го ре ва ња и еко ло ги ја. То плот ни би ланс.



ОСНО ВИ ТЕХ НИ КЕ ГРЕ ЈА ЊА, ХЛА ЂЕ ЊА  
И ГА СИ ФИ КА ЦИ ЈЕ (14)

Оп шти пој мо ви. То плот ни гу би ци. Вр сте гре ја ња. Еле мен ти 
по стро је ња за гре ја ње, хла ђе ње и га си фи ка ци ју.

ТО ПЛОТ НЕ ТУР БО МА ШИ НЕ (6)
Прин цип ра да. По де ла. Ше ма тур бо по стро је ња. Тран сфор

ма ци ја енер ги је у рад ном ко лу тур би не. Сте пен ис ко ри шће ња.

МО ТО РИ СУС (4)
Зна чај и по де ла. Сте пен ком пре си је. Сте пен ис ко ри шће ња. 

Ото и ди зел мо то ри.

МЛА ЗНИ МО ТО РИ (2)
Опис ра да и под руч је при ме не.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Са др жај на став ног пред ме та за сни ва се на основ ним за ко ни
ма фи зи ке, ко ји су уче ни ци упо зна ли, нео п ход но је да на став ник 
из вр ши по ве зи ва ње ових ди сци пли на, уз утвр ђи ва ње и осве жа ва
ње ра ни је сте че них зна ња.

Уво ђе ње ни за но вих пој мо ва (ен тал пи ја, ен тро пи ја, ек сер ги
ја) зах те ва од на став ни ка бри жљи во при пре мље но ауто ри та тив но 
обра зла га ње, по себ но у ве зи са су же ном ма те ма тич ком оспо со
бље но шћу уче ни ка, због то га по себ на па жња тре ба да бу де по кло
ње на фи зи кал ном осми шља ва њу по ме ну тих пој мо ва и на ла же њу 
по год них при ме ра за њи хо ву илу стра ци ју. По себ но је зна чај но да 
се уче ни ци ма ука же на раз ли чи те кон цеп ци је, као и на по тре бу за 
раз гра ни ча ва њи ма на при ме ри ма: ве ли чи не ста ња – ве ли чи не про
це са (спољ ни ути цај); иде а лан гас – ре а лан гас; за тво ре ни си стем 
– отво ре ни си стем: за пре мин ски рад – тех нич ки рад, итд.

Нео п ход но је пре вла да ва ње пси хо ло шке инер ци је код на став
ни ка ка да су у пи та њу од ре ђе не ме то до ло шке про ме не у про гра му 
, ко је исто вре ме но зна че оса вре ме њи ва ње и олак ша ва ње усва ја ња 
ма те ри је. Тер мо ди на ми ка, као и оста ле на уч не ди сци пли не под ле же 
уса вр ша ва њи ма, због че га на ста ва и на раз ма тра ном ни воу тре ба да 
пра ти ове про ме не. У ово ме тре ба зна чај ну уло гу да од и гра ко ри
шће ње уџ бе ни ка, чи ји ква ли те ти тре ба да омо гу ће на став ни ку да се 
де ли мич но осло ни и на са мо стал но са вла ђи ва ње гра ди ва уче ни ка.

Иако су у окви ру тер мо ди на ми ке по треб ни углав ном ин те лек
ту ал ни на по ри да се схва ти упра во оно што ни је мо гућ но да се на
цр та, у усва ја њу ма те ри је мо гу до пун ски да по мог ну ди ја гра ми и 
схе мат ски при ка зи, сли ке и фо то гра фи је, по себ но ка да су у пи та њу 
тер мо тех нич ка по стро је ња у ко ји ма се од ви ја ју ка рак те ри стич ни 
тер мо ди на мич ки про це си. Због то га ова ква по моћ на на ста ва сред
ства тре ба да бу ду ко ри шће на у сва кој мо гу ћој при ли ци.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ на ста ве пред ме та хи дра у ли ка и пне у ма ти ка је сти ца ња 

но вих зна ња ра ди ту ма че ња по ја ва и за ко ни то сти у при ро ди и њи
хо ве при ме не у тех нич кој прак си, као и основ за раз у ме ва ње са др
жа ја дру гих пред ме та ма шин ске стру ке.

Задаци пред ме та хи дра у ли ка и пне у ма ти ка су:
– упо зна ва ње фи зич ких свој ста ва са вр ше них и ре ал них теч

но сти и га со ва, за ко на и по ја ва при њи хо вом ми ро ва њу и кре та њу;
– упо зна ва ње хи дра у лич ких и пне у мат ских ком по нен ти, њи

хо ве кон струк ци је, функ ци је и при ме не;
– из у ча ва ње хи дра у лич ких и пне у мат ских си сте ма за пре нос 

енер ги је, њи хо ве функ ци је и при ме не;
– упо зна ва ње сим бо ла хи дра у лич ких и пне у мат ских ком по

нен ти и њи хо ва при ме на у функ ци о нал ним схе ма ма;
– сти ца ње зна ња о кон стру и са њу, ис пи ти ва њу, уград њи и 

обра зо ва њу хи дра у лич ких и пне у мат ских си сте ма;
– раз ви ја ње спо соб но сти и са мо стал но сти при ра ду, као и ин

те ре со ва ња за да ље обра зо ва ње и са мо о бра зо ва ње ра ди уса вр ша
ва ње у стру ци.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

ХИДРАУЛИКА (28)

УВОД (1)

Исто риј ски раз вој. Хи дра у лич ки си сте ми за пре нос енер ги је. 
Пред но сти и не до ста ци хи дра у лич ких си сте ма. По де ла и при ме на 
хи дра у ли ке.

ФИ ЗИЧ КА СВОЈ СТВА ТЕЧ НО СТИ (2)

Гу сти на. Сти шљи вост. Ви ско зност. Ути цај тем пе ра ту ре на 
фи зич ка свој ства флу и да.

ХИ ДРО СТА ТИ КА (10)

По јам при ти ска, вр сте при ти ска и екви при ти сне по вр ши. Хи
дро ста тич ки при ти сак. Па ска лов за кон. Спо је ни су до ви. Хи дра
у лич ка пре са. Је ди ни це за ме ре ње при ти ска. Уре ђа ји за ме ре ње 
при ти ска. Си ле при ти ска ко је де лу ју на рав не по вр ши. Про ра чун 
су до ва под при ти ском. Си ле при ти ска ко је де лу ју на кри ву по врш. 
Си ла при ти ска.

ХИ ДРО ДИ НА МИ КА (15)

Стру ја ње теч но сти, по де ла, при ме на. Струј ни ца, тра јек то ри ја, 
струј но влак но и струј на цев. Ре жим стру ја ња, ла ми нар ни и тур бу
лент ни. Про ток и сред ња бр зи на. Уре ђа ји за ме ре ње про то ка. Јед на
чи на кон ти ну и те та. Бер ну ли је ва јед на чи на. От по ри стру ја ња теч но
сти. Хи дра у лич ки про ра чун це во во да. Хи дра у лич ки удар, на ста нак, 
по сле ди ца и убла жа ва ње. Ка ви та ци ја. Ис ти ца ње теч но сти кроз отво
ре и на глав ке. За кон о про ме ни ко ли чи не кре та ња. Си ле ре ак ци је.

УЉНА ХИДРАУЛИКА (24)

КОМ ПО НЕН ТЕ ХИ ДРА У ЛИЧ КОГ СИ СТЕ МА (16)

Пум пе. За јед нич ке осо би не. Про ток, сна га и сте пен ко ри сно
сти. Обрт не пум пе (ра ди јал не, зуп ча сте, крил не и за вој не). Тран
сла тор не пум пе (клип не и мем бран ске).

Раз вод ни ци. По де ла. Сим бо ли. Ак ти ви ра ње. Хи дра у лич ка ка
рак те ри сти ка раз вод ни ка. Клип ни тран спорт ни и обрт ни раз вод ни
ци. Пло ча сти тран сла тор ни и обрт ни раз вод ни ци. Раз вод ни ци са 
се ди штем.

Не по врат ни вен ти ли. Двој ни не по врат ни вен тил.
Вен тил за при ти сак. Вен тил за огра ни че ње при ти ска. Пре

лив ни вен тил. Ре до след ни вен тил. Ре гу ла тор при ти ска. При ти сни 
елек трич ни пре ки дач – пре со стат.

Вен ти ли за про ток. При гу шни вен тил. Ре гу ла тор про то ка. 
Раз де љи вач про то ка.

Хи дра у лич ки мо то ри. Обрт ни хи дра у лич ки мо то ри. Хи дра у
лич ки рад ни ци лин дри.

Фил те ри. На ме на. по де ла. Фил тер ски еле мен ти.



Ре зер во а ри. На ме на. Хла ђе ње и за гре ва ње рад не теч но сти.
Хи дра у лич ки аку му ла то ри. На ме на. По де ла. Хи дра у лич ки 

аку му ла то ри са га сом – клип ни и мем бран ски.
Це во во ди, це во во ди и цев на ар ма ту ра.
Зап ти ва ње и зап тив ке. Зап ти ва ње по крет них и не по крет них 

спо је ва. Ма те ри јал за зап тив ке. Об ли ци и вр сте зап тив ки.

ХИ ДРА У ЛИЧ КИ СИ СТЕ МИ (8)

Из ве де ни хи дра у лич ки си сте ми. Функ ци о нал на схе ма.
Про ра чун и про јек то ва ње хи дра у лич ких си сте ма.
Ис пи ти ва ње хи дра у луч ких си сте ма.
Одр жа ва ње хи дра у луч ких си сте ма. Пре вен тив ноплан ско одр

жа ва ње. Нај че шћи ква ро ви и њи хо во от кла ња ње. Ди јаг но сти ка ква ра.

ПНЕУМАТИКА (22)

УВОД (1)

Пне у мат ски си сте ми за пре нос сиг на ла и енер ги је. Пред но
сти и не до ста ци 

пне у мат ских си сте ма. По де ла и при ме на пне у ма ти ке.

ПНЕ У МО СТА ТИ КА (2)

Сти шљи вост. Ве ли чи не ста ња га са. Јед на чи на ста ња иде ал
ног и ре ал ног га са.

СТРУ ЈА ЊЕ ГА СА (1)

Про ток. Јед на чи на кон ти ну и те та. Бер ну ли је ва јед на чи на. От
по ри стру ја ња га са.

ВЛА ЖНОСТ ВА ЗДУ ХА (1)

Ап со лут на и ре ла тив на вла жност. За си ћен ва здух. Кон ден за
ци ја. За шти та си сте ма.

КОМ ПО НЕН ТЕ ПНЕ У МАТ СКОГ СИ СТЕ МА (12)

Ком пре со ри. Вр сте. За пре мин ски ком пре со ри. При ка зи ва ње про
це са у пВ и Тс ди ја гра му. Ком пре сор ска ста ни ца. Су ше ње ва зду ха.

Ре зер во а ри под при ти ском.
При прем на гру па за ва здух. Пре чи стач, ре гу ла тор при ти ска, 

за у љи вач.
Раз вод ни ци: клип ни, пло ча сти, раз вод ни ци са се ди штем.
Не по врат ни вен ти ли. На из ме нич ноне по врат ни вен тил.
Вен ти ли за при ти сак. Вен тил за огра ни ча ва ње при ти ска. Ре до

след ни вен тил. При гу ши вач шу ма. Ре гу ла тор при ти ска. Пре со стат.
Вен тил за про ток. При гу шни вен тил. Бр зо и спу сни вен тил.
Пне у мат ски мо то ри. Обрт ни мо то ри. Рад ни ци лин дри. Ве зив

ни еле мен ти. Це во во ди, це во во ди и при кључ ци.
Пне у ма ти ка ни ског при ти ска.

ПНЕ У МАТ СКИ СИ СТЕ МИ (3)

Из ве де ни пне у мат ски си сте ми. Функ ци о нал не схе ме. Про јек
то ва ње, уград ња и ис пи ти ва ње пне у мат ских си сте ма.

Одр жа ва ње пне у мат ских си сте ма. Пре вен тив ноплан ско одр
жа ва ње. Нај че шћи ква ро ви и њи хо во от кла ња ње. Ди јаг но сти ка.

ХИ ДРОП НЕ У МА ТИ КА (2)

Осно ви хи дроп не у ма ти ке. Пред но сти и не до ста ци. При ме на. 
Из ве де ни хи дроп не у мат ски си сте ми.

НА ЧИ НИ ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

Про грам пред ме та хи дра у ли ка и пне у ма ти ка омо гу ћа ва упо
зна ва ње хи дра у лич ких и пне у мат ских ком по не на та и уре ђа ја ко ји 
се не по сред но при ме њу ју у ин ду стри ји.

Основ не пој мо ве фи зич ких свој ста ва теч но сти и га со ва уче
ни ци су сте кли у основ ној и сред њој шко ли у окви ру са др жа ја фи
зи ке. Са др жа ји пред ме та хи дра у ли ка и пне у ма ти ка ши ре об ра ђу ју 

фи зич ка свој ства и за ко ни то сти по на ша ња теч но сти и га со ва, као 
основ за про у ча ва ње ин ду стриј ске хи дра у ли ке и пне у ма ти ке.

Ве ћи број ча со ва је дат про у ча ва њу хи дра у лич ких и пне у мат
ских ком по нен ти ко је ће уче ни ци не по сред но сре та ти у про фе си о
нал ном ра ду, јер ве ћи на ма ши на, уре ђа ја и во зи ла са др жи ове ком
по нен те.

Хи дра у лич ке и пне у мат ске си сте ме тре ба из у ча ва ти на јед но
став ни јим при ме ри ма.

Зна ча јан услов за успе шно оства ри ва ње про гра ма пне у ма ти ке 
је по сто ја ње и при ме на од го ва ра ју ћих на став них сред ста ва, по мо
гућ но сти у ка би не ту или спе ци ја ли зо ва ној учи о ни ци. При об ра ди 
хи дра у лич ких и пне у мат ских ком по не на та и си сте ма на став ник је 
у оба ве зи да у ра ду са уче ни ци ма по ред уџ бе ни ка ко ри сти и ди ја
по зи ти ве.

При из у ча ва њу хи дра у лич ких и пне у мат ских ком по нен ти по
себ ну па жњу тре ба по све ти ти њи хо вој кон струк ци ји, свој стви ма, 
функ ци ји и при ме ни, а код си сте ма, њи хо вом са ста ву, функ ци ји, 
ис пи ти ва њу, уград њи и одр жа ва њу.

МОТОРИ – СУС

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве на став ног пред ме та мо то ри СУС је сти ца ње 
струч но те о риј ских зна ња по треб них за из во ђе ње прак тич не на
ста ве.

Задаци на ста ве мо то ри СУС су:
– сти ца ње струч но те о риј ска зна ња по треб них за са гле да ва ње 

ра да мо то ра СУС;
– сти ца ње зна ња о мо то ри ма СУС њи хо вим де ло ви ма и уре

ђа ји ма и на чи ну ра да;
– сти ца ње зна ња о кон струк ци ји, про из вод њи, мон та жи мо то

ра и ње го вих скло по ва и уре ђа ја;
– оспо со бља ва ње за по сло ве из ра де и ко ри шће ња тех нич ко 

тех но ло шке до ку мен та ци је у ве зи са мо то ри ма СУС;
– оспо со бља ва ње за ко ри шће ње струч не ли те ра ту ре и стан

дар да ко ји се од но си на мо то ре СУС;
– упо зна ва ње про бле ма сер ви си ра ња и одр жа ва ња мо то ра 

СУС у по го ну.

ДРУ ГИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (1)

Упо зна ва ње са на став ним пла ном и про гра мом мо то ра СУС. 
Упо зна ва ње са уџ бе ни ком и ли те ра ту ром. Ме сто и уло га пред ме та 
у стру ци и ве за са дру гим на став ним пред ме ти ма.

ПО ЈАМ МО ТО РА СУС (4)

По јам мо то ра СУС, исто риј ски раз вој, по де ла и при ме на мо
то ра СУС.

Ка рак те ри сти ка мо то ра СУС. Сна га, по тро шња го ри ва (гра
фич ки при каз па ра ме та ра).

ОТО (БЕН ЗИН СКИ) ЧЕ ТВО РО ТАКТ НИ МО ТО РИ (12)

Основ ни скло по ви и на чин ра да.
Кон струк ци ја мо то ра и са став ни де ло ви. Ци лин дар ски блок, 

гла ва мо то ра, ку ћи ште и по кло пац мо то ра. Клип, клип ни пр сте но ви 
и осо ви ни ца. Клип ња ча, ра ди ли ца са ле жи шти ма и за ма јац мо то ра. 

Рад ни ци клус мо то ра (те о риј ски и ствар ни – ин ди ка тор ски 
ди ја гра ми мо то ра).

Раз вод ни ме ха ни зам мо то ра. Ди ја грам рад ног ци клу са мо то
ра. Еле мен ти вен тил ског си сте ма мо то ра. Бре га сто вра ти ло, пре но
сник по го на раз во да, вен ти ли, во ђи це, по ди за чи, опру ге и оси гу ра
чи. Кон струк тив на ре ше ња раз вод них ме ха ни за ма пре ма по ло жа ју 
(ме сту) и бро ју раз вод них еле ме на та.



СИ СТЕМ НА ПА ЈА ЊА ОТО МО ТО РА ГО РИ ВОМ (12)

Де ло ви си сте ма: ре зер во ар, пум па за го ри во, кар бу ра тор и це
во во ди, пре чи ста чи го ри ва и ва зду ха.

Пум па за го ри во прин цип и опис ра да.
Кар бу ра тор, вр сте и уре ђа ји кар бу ра то ра. Опис и рад кар бу ра то

ра при раз ли чи тим ре жи ми ма ра да мо то ра. Уре ђај и си стем за убри
зга ва ње го ри ва код ОТО мо то ра. Вр сте опис и рад ових си сте ма.

ПА ЉЕ ЊЕ ОТО МО ТО РА (8)

Ба те риј ско па ље ње. Еле мен ти и рад ба те риј ског па ље ња. Аку
му ла тор, бо би на, раз вод ник па ље ња, пла ти не, све ћи це и ка бло ви.

Тран зи стор ско и кон такт но и без кон такт но па ље ње (ше ма, 
опис и рад).

Елек трон ско па ље ње (ше ма, опис и рад).
Маг нет но па ље ње.

ДИ ЗЕЛ МО ТО РИ (6)

Те о риј ски и ствар ни ци клус (ди ја грам) ра да че тво ро такт ног 
ди зел мо то ра. Ре а ли за ци ја ра да и ка рак те ри сти ке ди зел мо то ра. 
При ме на и кон струк ци ја ди зел мо то ра. 

СИ СТЕМ ЗА УБРИ ЗГА ВА ЊЕ ГО РИ ВА ДИ ЗЕЛ МО ТО РА (9)

Де ло ви си сте ма, опис и рад.
Пум па ни ског при ти ска. Пре чи ста чи (гру би и фи ни). Пум па 

ви со ког при ти ска. Уре ђај за про ме ну угла убри зга ва ња. Пум па ви
со ког при ти ска. Ре гу ла то ри пум пи ви со ког при ти ска: ме ха нич ки, 
ва ку ум ски и хи дра у лич ки ре гу ла то ри. Рад пум пи ви со ког при ти
ска. Опис и рад ре гу ла то ра.

Про сто ри за са го ре ва ње код ди зел мо то ра.

СИ СТЕМ ЗА ХЛА ЂЕ ЊЕ МО ТО РА (4)

Вр сте хла ђе ња мо то ра (ва зду шно и хла ђе ње са теч но шћу).
Еле мен ти и функ ци о ни са ње си сте ма одр жа ва ња рад не тем пе ра

ту ре мо то ра. Пум пе за во ду, тер мо стат, хлад њак. Рас хлад не теч но сти.
Хла ђе ње ва зду хом. Вр сте си сте ма ва зду шног хла ђе ња.
Ауто мат ско укљу чи ва ње вен ти ла то ра.

СИ СТЕМ ЗА ПОД МА ЗИ ВА ЊЕ МО ТО РА (6)

Зна чај, вр ста и уло га си сте ма за под ма зи ва ње мо то ра. Под ма
зи ва ње под при ти ском. Пум па, ре гу ла то ри си сте ма. Уље за под ма
зи ва ње мо то ра, осо би не и при ме на.

ДВО ТАКТ НИ МО ТО РИ СУС (2)

Дво такт ни мо то ри СУС (опис и ра да).

МО ТО РИ СА НАД ПУ ЊЕ ЊЕМ (1) 

Мо то ри са над пу ње њем (оства ри ва ње рад ног ци клу са). Тур
бин ски ком пре со ри мо то ра са над пу ње њем (при ме на и осо би не 
ових мо то ра).

ВАН КЕ ЛОВ МО ТОР СА ОБРТ НИМ КЛИ ПОМ (1)

Кон струк ци ја и опис ра да. Осо би не, ка рак те ри сти ке ро та ци
о них мо то ра.

ТЕХ НИЧ КО ОП СЛУ ЖИ ВА ЊЕ МО ТО РА СУС (8)

Ор га ни за ци ја, по ступ ци и ква ли тет одр жа ва ња мо то ра. Ди ја
грам ха ба ња мо то ра и фак тор ве ка тра ја ња мо то ра. Ре монт ни ци
клус мо то ра и тро шко ви одр жа ва ња мо то ра СУС.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Про грам на став ног пред ме та мо то ри СУС тре ба да омо гу
ћи уче ни ку да се упо зна са кон струк ци јом и на чи ном ра да мо то ра 
СУС ко ји се ко ри сте за по гон мо тор них во зи ла и дру гих са о бра ћај
них сред ста ва.

За ре а ли за ци ју ових ци ље ва и за да та ка, нео п ход на је ко ри сти
ти кон крет на на став на сред ста ва (схе еа, мо де ле) ка ко би уче ни ци 
раз у ме ли су шти ну и зна чај по је ди них еле ме на та у си сте му во зи ла.

За об ра ду те ма о прин ци пи ма ра да ОТО и ди зел мо то ра нео п
ход на су учи ла ко ји ма се си му ли ра рад мо то ра.

Са др жа је ко ји го во ре о са став ним де ло ви ма и скло по ви ма мо
то ра ре а ли зо ва ти уз при ме ну очи глед них сред ста ва (клип, клип ња
че, ра ди ли ца....) .

За ре а ли за ци ју си сте ма на па ја ња, па ље ње и под ма зи ва ње и 
хла ђе ње мо то ра, нео п ход не су ски це и схе ме и кон крет но по ка зи
ва ње де ло ва и еле ме на та: кар бу ра тор, пум па, раз вод ник....

За об ра ду са др жа ја оста лих ти по ва мо то ра по треб не су ма ке
те Ван ке ло вог мо то ра, од го ва ра ју ће схе ме и ски це.

На став на те ма тех нич ко оп слу жи ва ње мо то ра, тре ба об ра ди
ти по мо гућ ству, ко ри сте ћи прак тич на ре ше ња у ор га ни зо ва њу по
сло ва одр жа ва ња јед ног мо тор ног во зи ла. 

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

МОТОРНА ВОЗИЛА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та мо тор на во зи ла је сти ца ње струч но 
те о риј ских зна ња по треб них за успе шно раз у ме ва ње тех но ло шког 
про це са и тех но ло шких за ко ни то сти при ме ње них у не по сред ном 
из вр ши лач ком ра ду у до ме ну обра зов ног про фи ла ма шин ски тех
ни чар мо тор них во зи ла.

Задаци на ста ве пред ме та мо тор на во зи ла је:
– сти ца ња зна ња о мо тор ним во зи ли ма и при кључ ним во зи

ли ма, као и о на чи ну град ње спе ци јал них во зи ла и прин ци пи ма 
функ ци о ни са ња си сте ма мо тор них во зи ла;

– сти ца ња зна ња о ме то да ма, по ступ ци ма и прин ци пи ма тех
нич ког одр жа ва ња мо тор них во зи ла и по ста вља њу ди јаг но зе не ис
прав но сти на во зи лу;

– сти ца ња зна ња о при ме ни и ка рак те ри сти ка ма ала та ко ји се 
ко ри сти при оправ ци и одр жа ва њу мо тор них во зи ла;

– оспо со бља ва ње за раз у ме ва ње и са мо стал но ко ри шће ње 
тех нич ке до ку мен та ци је и струч не ли те ра ту ре за из бор оп ти мал
ног ре жи ма ра да и при ме ну стан дар да;

– схва та ње зна ча ја по ве за но сти и ме ђу за ви сно сти еле ме на та 
рад ног про це са ко ји пред ста вља ју тех но ло шку це ли ну на по сло ви
ма одр жа ва ња мо тор ног во зи ла и про ве ра тех нич ке ис прав но сти.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 111 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
УВОД ( 1)

Упо зна ва ње са пред ме том, са др жа ји ма про гра ма, уџ бе ни ком 
и ли те ра ту ром.

ВО ЗИ ЛО (6)

Зна чај и уло га ауто мо би ла.
Кла си фи ка ци ја во зи ла пре ма ЈУСу.
Склоп во зи ла. По де ла во зи ла на агре га те и под скло по ве.



Си сте ми на во зи лу (по де ла).
Си стем за пре нос сна ге( зна чај си сте ма, еле мен ти си сте ма).

СПОЈ НИ ЦЕ (16)

Склоп спој ни це (зна чај спој ни це, фи зич ка осно ва за пре нос 
сна ге).

По де ла спој ни це.
Фрик ци о не спој ни це (по де ла, еле мен ти).
Кон струк ци о на из во ђе ња фрик ци о них спој ни ца.
Спој ни це са елек тро маг нет ном по ти сном пло чом.
Хи дро ди на мич ке спој ни це.
Ко манд ни уре ђа ји спој ни ца.

МЕ ЊАЧ КИ ПРЕ НО СНИК (28)

Ме њач ки пре но сни ци (увод, зна чај и уло га и уград ња на во
зи лу).

По де ла ме њач ких пре но сни ка.
Сте пе на сти, ме ха нич ки ме ња чи са не по крет ним оса ма вра ти

ла (ку ћи шта, вра ти ла, ле жа ји, зуп ча ни ци, спој ни це, кон струк ци о на 
из во ђе ња).

Ме њач ки пре но сни ци са по крет ним оса ма вра ти ла (еле мен
ти, прин цип ра да, кон струк ци о на из во ђе ња).

Фрик ци о ни ме њач ки пре но сни ци.
Хи дро ди на мич ки пре тва ра чи.
Ауто мат ски ме њач ки пре но сни ци.

ЗГЛОБ НИ ПРЕ НО СНИ ЦИ (8)

Пре но сна вра ти ла (уло га и зна чај, по де ла).
Кар дан ска вра ти ла (зглоб ни пре но сни ци). Кон струк ци о на из

во ђе ња.

ГЛАВ НИ ПРЕ НО СНИК ( 8)

Уло га и зна чај. Ки на мат ска ана ли за. Кон струк ци о на из во ђе ња.

ДИ ФЕ РЕН ЦИ ЈАЛ НИ ПРЕ НО СНИК ( 8)

Уло га и зна чај. Ки на мат ска ана ли за. Кон струк ци о на из во ђе ња.

ПО ГОН СКА ПО ЛУ ВРА ТИ ЛА (6)

Уло га и зна чај. По де ла. Кон струк ци о на из во ђе ња.

ПРЕ НОС СНА ГЕ КОД ВО ЗИ ЛА СА ВИ ШЕ ПО ГОН СКИХ  
МО СТО ВА (12)

Пре нос сна ге на два или ви ше по гон ска мо ста.
Пре нос сна ге код рад них во зи ла (уре ђа ји за од вод сна ге, до

пун ски пре но сни ци сна ге).

ДИ ЈАГ НО СТИ КА НЕ ИС ПРАВ НО СТИ (10)

Ка рак те ри стич не не ис прав но сти ра да спој ни ца. На чи ни от
кла ња ња не ис прав но сти.

Ка рак те ри стич не не ис прав но сти ме њач ких пре но сни ка. На
чи ни от кла ња ња не ис прав но сти.

Ка рак те ри стич не не ис прав но сти по гон ског мо то ра. На чи ни 
от кла ња ња не ис прав но сти.

КРЕ ТА ЧИ (8)

Точ ко ви. Уло га и зна чај, еле мен ти, по де ла. Кон струк ци о на из
во ђе ња.

Гу се нич ки кре та чи. Уло га и зна чај, еле мен ти, по де ла. Кон
струк ци о на из во ђе ња.

ЧЕ ТВР ТИ РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 96 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (1)

Упо зна ва ње са пред ме том, са др жа ји ма про гра ма, уџ бе ни ком 
и ли те ра ту ром.

ЕЛЕ МЕН ТИ ВО ЗИ ЛА (18)

Еле мен ти за осла ња ње во зи ла (зна чај, уло га, за да ци). 
Еле мен ти за упра вља ње точ ка (вр сте, зна чај, за да ци). Кон

струк ци о на из во ђе ња
Еле мен ти за ела стич но осла ња ње во зи ла (ли сна те, спи рал не 

и фрик ци о не опру ге).
Еле мен ти за при гу ши ва ње (зна чај, уло га).
Кон струк ци о на из во ђе ња.

СИ СТЕМ ЗА УПРА ВЉА ЊЕ ВО ЗИ ЛОМ (10)

Си стем за упра вља ње во зи лом (зна чај, уло га, еле мен ти).
Ки не мат ска ана ли за еле ме на та за упра вља ње во зи лом.
Си стем за упра вља ње гу се нич ним во зи лом.

КОЧ НИ СИ СТЕМ (27)

Си стем за ко че ње (зна чај, уло га, по де ла).
До бош коч ни це (еле мен ти). Кон струк ци о на из во ђе ња.
Диск коч ни це (еле мен ти). Кон струк ци о на из во ђе ња.
Хи дра у лич ки ко манд ни уре ђа ји (еле мен ти). Кон струк ци о на 

из во ђе ња.
Пне у мат ски ко манд ни уре ђа ји (еле мен ти). Кон струк ци о на из

во ђе ња.
Бло ки ра ју ћи си стем за ко че ње (АБС). Прин цип ра да. Кон

струк ци о на из во ђе ња.

НО СЕ ЋИ СИ СТЕ МИ (16)

Но се ћи си стем ( зна чај, уло га, по де ла).
Ша си је и ра мо ви.
Ка би не.
Кон струк ци о на из во ђе ња ка ро се ри је ауто бу са.
Са мо но се ће ка ро се ри је во зи ла.
Кон струк ци о на из во ђе ња спе ци јал них над град њи ( ко му нал

на во зи ла, ва тро га сна во зи ла).
Еле мен ти си гур но сти у кон струк ци ји во зи ла.

ТЕХ НИЧ КИ ПРЕ ГЛЕД ВО ЗИ ЛА (6)

Увод у тех нич ки пре глед во зи ла.
Опре ма за тех нич ки пре глед во зи ла.
До ку мен та ци ја по треб на при тех нич ком пре гле ду во зи ла.
По ступ ци тех нич ког пре гле да во зи ла.

ТЕ О РИ ЈА КРЕ ТА ЊА МО ТОР НИХ ВО ЗИ ЛА (18)

Ко тр ља ње точ ка (по гон ски, го ње ни, си ле де ло ва ња ).
Ко е фи ци јент от по ра ко тр ља ња и ко е фи ци јент при ја ња ња.
Рас по ред те жи не во зи ла и од ре ђи ва ње те жи шта.
От пор при кре та њу во зи ла.
Вуч на си ла и вуч ни би ланс.
Би ланс сна ге.
Ко че ње ауто мо би ла.
Уз ду жна и по преч на ста бил ност во зи ла.
За кре та ње во зи ла.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

На став ни про грам тре ба оства ри ти уз ко ри шће ње очи глед них 
сред ста ва. 

Очи глед на сред ства су у ви ду, ше ма, мо де ла скло по ва и агре
га та, ди ја фил мо ва, ви део ка се те итд.

По себ ну па жњу обра ти ти на функ ци ју по је ди них агре га та и 
њи хо ву по ве за ност. По треб но је, до бро, об ра ди ти уре ђа је од ко јих 
за ви си ак тив на и па сив на без бед ност са о бра ћа ја у скла ду са на ци
о нал ним и ме ђу на род ним про пи си ма.

Пра ће ње и вред но ва ње уче ни ка оства ру је се у скла ду са оп
штим пе да го шким и ди дак тич ким упут стви ма за оства ри ва ње 
са др жа ја про гра ма у сред њим шко ла ма ко је са др же основ не пе
да го шке зах те ве и прин ци пе на ко ји ма се за сни ва ре а ли за ци ја 
обра зов но вас пит ног про це са.



Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

ЕКСПЛОАТАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕМОТОРНИХ ВОЗИЛА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та екс пло а та ци ја и одр жа ва ње мо тор них 
во зи ла да уче ни ци са сте че ним те о риј ским и прак тич ним зна њи ма 
мо гу успе шно оба вља ти по сло ве при екс пло а та ци ји и одр жа ва њу 
во зи ла.

Задаци на ста ве пред ме та екс пло а та ци ја и одр жа ва ње мо тор
них во зи ла су: 

– сти ца ње зна ња о екс пло а та ци о нотех нич ким ка рак те ри сти
ка ма во зи ла;

– сти ца ње зна ња о тех нич ком оп слу жи ва њу мо тор них во зи ла;
– упо зна ва ње ор га ни за ци је ра да сер ви са;
– оспо со бља ва ње уче ни ка да ко ри сте алат и опре му при де

мон та жи и по прав ка ма по је ди них скло по ва на во зи лу. 

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (1)

Упо зна ва ње са на став ни пред ме том, уџ бе ни ком, ли те ра ту ром.

ЕКС ПЛО А ТА ЦИ О НОТЕХ НИЧ КЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ  
ВО ЗИ ЛА (20)

Еко но мич ност.
Век тра ја ња во зи ла.
Ди на мич ност ра да во зи ла.
По у зда ност ра да во зи ла.
Про ход ност.
Ста бил ност ра да во зи ла.
Ка па ци тет во зи ла.
Без бед ност ра да во зи ла.
Удоб ност во зи ла.

ТЕХ НИЧ КО ОП СЛУ ЖИ ВА ЊЕ И ОДР ЖА ВА ЊЕ ВО ЗИ ЛА (10)

Ор га ни за ци ја оп слу жи ва ња и одр жа ва ња во зи ла.
Пре глед и одр жа ва ње во зи ла.
Об ли ци оп слу жи ва ња во зи ла.
Одр жа ва ње во зи ла.

АЛА ТИ И ПРИ БОР (12)

Ала ти и при бор по треб ни при сер ви си ра њу и оп слу жи ва њу 
во зи ла.

Ала ти и при бор по треб ни за одр жа ва ње во зи ла.
Спе ци јал ни ала ти.

СЕР ВИ СНА СЛУ ЖБА (10)

За да ци сер ви сне слу жбе.
Ор га ни за ци ја ра да сер ви са.
Ор га ни за ци ја сер ви сне мре же.

СЕР ВИС (4)

Опре ма сер ви са.
Ор га ни за ци ја ра да у сер ви су.
Одр жа ва ње сер ви са.

ИС ПИ ТИ ВА ЊЕ ИС ПРАВ НО СТИ РА ДА МО ТО РА (12)

Уре ђа ји за ис пи ти ва ње ра да мо то ра.
Уре ђа ји са ваљ ци ма за ме ре ње си ле ко че ња.

УРЕ ЂАЈ ЗА ПРА ЊЕ ВО ЗИ ЛА (5)

Уре ђај за пра ње во зи ла.
Ру ко ва ње уре ђа јем за пра ње во зи ла.

ЧЕ ТВР ТИ РАЗРЕД 
(1 + 2 ча са не дељ но, 32 + 64 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (1)

Упо зна ва ње са на став ним пред ме том, уџ бе ни ком, ли те ра ту ром.

ИН СТРУ МЕН ТИ (4)

По треб ни ин стру мен ти за утвр ђи ва ње не ис прав но сти.
Да ва чи им пул са при ме ре њу.
По ја чи ва чи им пул са.
Мер ни уре ђај.
А/Д кон вер тор.
Ди ги тал на об ра да мер них ве ли чи на.

НЕ ИС ПРАВ НОСТ НА СКЛО ПО ВИ МА И АГРЕ ГА ТИ МА (17)

Де фи ни ци ја не ис прав но сти.
Кри те ри ју ми за по де лу не ис прав но сти.
Ка рак те ри стич не не ис прав но сти за раз ли чи те ти по ве мо тор

них во зи ла.
Не ис прав но сти еле ме на та си сте ма:
Не по крет ни де ло ви мо то ра СУС (гла ва мо то ра, блок мо то ра, 

до ње ку ћи ште – кар тер).
По крет ни де ло ви мо то ра СУС (клип, клип ња ча, ко ле на сто 

вра ти ло).
Основ ни си сте ми на мо то ру СУС (си стем за на па ја ње, си стем 

за хла ђе ње, си стем за под ма зи ва ње, си стем за па ље ње).
Си стем за пре нос сна ге (спој ни ца, ме њач ки пре но сник, зглоб

ни пре но сник, по гон ски мост).
Коч ни си стем (ко манд ни ме ха ни зам, пре но сни ме ха ни зам, из

вр шни ме ха ни зам – коч ни це).
Си стем упра вља ња (упра вљач ки ме ха ни зам и пре но сни ме

ха ни зам).
Кре та чи (гу се нич ни кре та чи и точ ко ви).
Си стем осла ња ња ( ме ха ни зам за во ђе ње точ ко ва, ела стич но 

ослон ци, еле мен ти за при гу ши ва ње – амор ти зе ри, ста би ли за то ри).
Но се ћи си стем (рам – оквир, ка ро се ри ја).
Спе ци јал ни уре ђа ји.

ТЕ О РИ ЈА ИС ТРО ШЕ ЊА (ХА БА ЊЕ) (10) 

Вр сте ис тро ше ња (за зо ра).
Ме ре за сма ње ње ис тро ше ња. 

ВЕ ЖБЕ (64)

ИН СТРУ МЕН ТИ (10)

Упо зна ва ње ин стру ме на та за ме ре ње и кон тро ли са ње не ис
прав но сти.

Ма ни пу ла ци ја са ин стру мен ти ма.
Мер ни ла нац за елек трон ску иден ти фи ка ци ју мер них ве ли чи

на и њи хо ву ди ги тал ну об ра ду.
Мер ни ла нац за мо тор.
Мер ни ла нац за во зи ло.



УТВР ЂИ ВА ЊЕ НЕ ИС ПРАВ НО СТИ НА СИ СТЕ МИ МА (44)

Не по крет ни де ло ви мо то ра СУС.
По крет ни де ло ви мо то ра СУС.
Основ ни си сте ми на мо то ру СУС.
Си стем за пре нос сна ге.
Коч ни си стем.
Си стем упра вља ња.
Кре та чи.
Си стем осла ња ња.
Но се ћи си стем.
Спе ци јал ни уре ђа ји.

СА ГО РЕ ВА ЊЕ (10)

Ме ре ње по тро шње го ри ва.
Са став про ду ка та са го ре ва ња.
Ана ли за из дув них га со ва.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Са др жа је про гра ма и ве жбе ре а ли зо ва ти у спе ци ја ли зо ва ној 
учи о ни ци са мер ним лан цем за ис пи ти ва ње во зи ла (си стем ко че ња 
и осла ња ња), са ра чу нар ским при ку пља њем и об ра дом по да та ка. 

Са др жа је про гра ма ко ји се од но се на ве жбе уса гла си ти са са
др жа ји ма ко ји се те о риј ски ре а ли зу ју. Па ра лел но ре а ли зо ва ти са
др жа је ко ји се од но се на ин стру мен те, не ис прав но сти на скло по
ви ма и агре га ти ма. При ме ре, исто вет не ко ри сти ти за ре а ли за ци ју 
са др жа ја ве жби и те о риј ску пре зен та ци ју про бле ма.

МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛИСАЊЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та ме ре ње и кон тро ли са ње је при ме на 
сте че них зна ња из ме ре ња и кон тро ле и дру гих струч них пред ме та 
у то ку утвр ђи ва ња не ис прав но сти и њи хо вом от кла ња њу на во зи лу. 

Задаци на ста ве пред ме та ме ре ње и кон тро ли са ње су:
– упо зна ва ње ор га ни за ци је кон тро ле ква ли те та, кон трол них 

ме ста у про це су утвр ђи ва ња ква ро ва и одр жа ва ња;
– сти ца ња зна ња о ме то да ма кон тро ле де ло ва, под скло по ва и 

скло по ва мо то ра и мо тор них во зи ла у то ку одр жа ва ња;
– упо зна ва ње раз ли чи тих мер них сред ста ва за ме ре ње ду жи

на, по вр ши на, угло ва, сна ге, при ти ска, про то ка и дру го;
– сти ца ње уви да у ме то до ло ги ју кон тро ле сло же ног про из во

да на при ме ру мо то ра СУС и мо тор ног во зи ла;
– сти ца ње зна ња о ути ца ју ква ли те та мер них сред ста ва и ме

то да ме ре ња у то ку от кла ња ња не ис прав но сти на мо то ру СУС и 
мо тор ном во зи лу. 

ЧЕ ТВР ТИ РАЗРЕД 
(0 + 2 ча са не дељ но, 64 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
УВОД (1)

Упо зна ва ње са на став ним пред ме том, уџ бе ни ком, ли те ра ту
ром.

По јам, за да так и зна чај ме ре ња и кон тро ле.

ОСНО ВИ ИН ДУ СТРИЈ СКЕ МЕ ТРО ЛО ГИ ЈЕ (1)

Основ ни пој мо ви и по де ла ме тро ло ги је. Основ не и из ве де
не је ди ни це СИ си сте ма. Ме тро ло шке ка рак те ри сти ке мер них ин
стру ме на та.

МЕ РЕ ЊЕ И КОН ТРО ЛИ СА ЊЕ (12)

Гре шке и узро ци по ја ве гре ша ка при ме ре њу, по де ла гре ша
ка (си сте мат ска, слу чај на, гру ба и ин ди ви ду ал на). Гре шке ме ре ња, 
об ра да ре зул та та ме ре ња.

Ме ри ла за за зор, по мич на ме ри ла, ша бло ни, гра нич на ме ри
ла, ком па ра то ри (ме ха нич ки, оп тич ки и елек трич ни). Ме ри ла за 
ме ре ње и кон тро лу угло ва (уни вер зал ни, ме ха нич ки, оп тич ки и 

ли бе ле). Раз вод ни ци (ди рект ни – ин ди рект ни). Вен ти ли при ти ска 
(ди рект ни – ин ди рект ни). Вен ти ли про то ка (ди рект ни – ин ди рект
ни). Не по врат ни вен ти ли (при гу шно – не по врат ни). Елек трон ски 
уре ђа ји за ме ре ње па ра ме та ра тех нич ке ис прав но сти мо то ра СУС 
и мо тор них во зи ла. Ме ре ње и кон тро ла па ра ме та ра зуп ча ни ка. Чу
ва ње и одр жа ва ње мер них и кон трол них уре ђа ја.

Ме ре ње сиг на ла по мо ћу ра чу на ра (А/Д кон вер зи је) ана лог но/
ди ги тал ни си стем. Об ра да ре зул та та на ра чу на ру, штам па ње ре зул
та та и пра ће ње из ве шта ја. 

МО ТОР СУС (10)

Ме ре ње ком пре си је (мо то ме тром, ва зду хом под при ти ском, 
елек трон ски).

Ис пи ти ва ње ме ша ви не го ри ва и ва зду ха ана ли зом из дув них 
га со ва. Ис пи ти ва ње ок тан ске вред но сти го ри ва. Ме ре ње ефек тив
не сна ге мо то ра ко че њем (ме ха нич ки, хи дра у ли ки, елек трон ски).

ПА ЉЕ ЊЕ ОТО – МО ТО РА (8)

Ис пи ти ва ње кар бу ра то ра (зап ти ва ње, ни во го ри ва у лон че ту 
кар бу ра то ра, отва ра ње и за тва ра ње леп ти ра, сме ша и др.). Елек
трич ни уре ђа ји за ис пи ти ва ње (те сти ра ње) ра да мо то ра.

Ме ре ње спе ци фич не те жи не елек тро ли та, ме ре ње на по на ће
ли је аку му ла то ра, ис пи ти ва ње угла за тва ра ња пла тин ских дуг ма ди, 
од ре ђи ва ње тач ке па ље ња мо то ра кон трол ном лам пом (стро бо ско
пом, осци ло гра фом).

ДИ ЗЕЛ МО ТО РИ (2)

Ме ре ње и по де ша ва ње убри зга ва ња го ри ва у мо тор.

ПО ГОН СКИ МЕ ХА НИ ЗАМ МО ТО РА СУС (6)

Кон тро ла па ра лел но сти ле жа ја клип ња че, кон тро ла ко ле
на стог вра ти ла (ме ре ње ба ца ња по мо ћу при зми и ком па ра то ра, 
про ве ра овал но сти по мо ћу ком па ра то ра). Ме ста пре ме ра ва ња ци
лин дра по мо ћу ком па ра то ра, ме ре ње „уко ше ња” уши ца кли па, 
кон тро ла цен трич но сти за мај ца и ње го во урав но те жа ва ње.

РАЗ ВОД НИ МЕ ХА НИ ЗАМ (4)

Ме ре ње за о бље ње код пе чур ке и ста бла вен ти ла по мо ћу два 
ком па ра то ра. Уград ња се ди шта вен ти ла у блок мо то ра (гло да ње, 
бу ше ње ). Ме ре ња и кон тро ла ис тро ше но сти отво ра во ђи це вен
ти ла. По де ша ва ње вен ти ла и ре гу ли са ње за зо ра из ме ђу вен ти ла и 
по ди за ча. Ис пи ти ва ње вен тил ских опру га.

УПРА ВЉАЧ КИ МЕ ХА НИ ЗАМ (4)

Кон тро ла и по де ша ва ње угла точ ка (на гиб и за тур).

ПО ГОН СКА ТРАН СМИ СИ ЈА (4)

Кон тро ла и по де ша ва ње спој ни це. Кон тро ла ди ска. Кон тро ла 
па ра лел но сти пр сте на за укљу чи ва ње по ти сне пло че. Кон тро ла па
ра лел но сти пло чи це на по врат ним по лу га ма.

МЕР НИ УРЕ ЂА ЈИ (12)

Уре ђа ји за ме ре ње при ти ска. Уре ђа ји за ме ре ње тем пе ра ту ре. 
Уре ђа ји за ме ре ње про то ка. По ка зи вач ни воа го ри ва. Бр зи но мер. 
Ме рач бро ја обр та ја. Ме рач обрт ног мо мен та. Ме ре ње и кон тро
ла бу ке. Кон тро ла све тло сне сиг на ли за ци је. Кон тро ла си ле ко че ња.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Ме тод ске је ди ни це об ра ђи ва ти кроз сле де ће ви до ве на ста ве: 
из ла га ње пред та блом, об на вља ње са ђа ци ма и из во ђе ње ла бо ра то
риј ских ве жби. По себ ни ак цент се да је ла бо ра то риј ским ве жба ма 
јер оне тре ба да омо гу ће лак ше раз у ме ва ње ме тод ске је ди ни це. Ла
бо ра то риј ске ве жбе об ра ђи ва ти кроз са др жа је на став них је ди ни ца 
ра ди ефи ка сног са вла да ва ња на став не ма те ри је. Ла бо ра то риј ске 
ве жбе из во ди ти у ла бо ра то ри ји на ла бо ра то риј ским ин ста ла ци ја ма 
ко је се са сто је од ре ал них уре ђа ја.



Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

ЕЛЕМЕНТИ АУТОМАТИЗАЦИЈЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та еле мен ти ауто ма ти за ци је мо тор них 
во зи ла је сти ца ње зна ња о прин ци пи ма и на чи ни ма ауто ма ти за ци је 
са вре ме них мо тор них во зи ла у скло пу по зна ва ње функ ци је во зи ла.

Задаци на ста ве пред ме та еле мен ти ауто ма ти за ци је мо тор них 
во зи ла су:

– си сте ма ти за ци ја већ усво је них зна ња о мо тор ним во зи ли ма;
– упо зна ва ње при ме не ауто ма ти за ци је у си сте ми ма за на па

ја ње мо то ра;
– упо зна ва ње ауто ма ти за ци је у си сте му за па ље ње, хла ђе ње и 

под ма зи ва ње мо то ра;
– упо зна ва ње ауто ма ти за ци је у си сте ми ма за пре нос сна ге во

зи ла;
– упо зна ва ње са упо тре бом сер воуре ђа ја у си сте ми ма упра

вља ња ко че ња;
– упо зна ва ње са ауто мат ском ре гу ла ци јом на по на;
– упо зна ва ње са основ ним прин ци пи ма ауто ма ти за ци је кли ма 

уре ђа ја;
– упо зна ва ње са но вим кон струк ци ја ма ра зних си сте ма во зи

ла и при ме ном ауто ма ти ке.

ЧЕ ТВР ТИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 64 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (1)

Упо зна ва ње са на став ним пред ме том, уџ бе ни ком, ли те ра ту ром.

ОСНОВ НЕ ТЕ О РИ ЈЕ СИ СТЕ МА АУТО МАТ СКОГ  
УПРА ВЉА ЊА (8)

Зна чај ауто мат ског упра вља ња. Основ ни пој мо ви си сте ма: 
ула зне ве ли чи не, из ла зне ве ли чи не, ди ја грам си сте ма.

Основ не спре ге си сте ма: ред на, па ра лел на и по врат на.
Функ ци о нал на ше ма, струк тур ни ди ја грам.

МЕР НИ СИ СТЕ МИ (6)

Ди на мич ке ка рак те ри сти ке мер них си сте ма.
Од зи ви мер них си сте ма.
Иден ти фи ка ци ја по на ша ња мер них си сте ма. 
Ди на мич ке гре шке мер них си сте ма.
Ком пен за ци ја свих гре ша ка.

ОП ТЕ РЕ ЋЕ ЊЕ МЕР НИХ СИ СТЕ МА (2)

Уоп ште но о оп те ре ће њи ма мер них си сте ма.
Елек трич на оп те ре ће ња. 

ПО У ЗДА НОСТ МЕР НИХ СИ СТЕ МА (2)

По у зда ност и це на мер них си сте ма. 
Ме то де за по ди за ње по у зда но сти си сте ма.

Из бор мер них си сте ма.
Тро шко ви ра да мер них си сте ма.

ПО ЈА ЧА ВА ЧИ (3)

По ја ча ва чи. 
Огра ни че ња ствар них опе ра ци о них по ја ча ва ча. 
Ин стру мен та ци о ни по ја ча ва чи. 

КОН ЦЕП ТИ АУТО МАТ СКОГ УПРА ВЉА ЊА (12)

Отво ре ни си стем без ком пен за ци је деј ства по ре ме ћа ја.
Отво ре ни си стем са ком пен за ци је деј ства по ре ме ћа ја.
Си стем ауто мат ског ре гу ли са ња.
Ком би но ва ни си стем ауто мат ског упра вља ња.
Основ ни про бле ми ди на мич ког по на ша ња си сте ма ре гу ли са

ња на ста ли услед по сто ја ња не га тив не по врат не спре ге.
Функ ци је и струк ту ра упра вљач ког си сте ма: оп ште и по себ не 

функ ци је.

АУТО МА ТИ ЗА ЦИ ЈА МО ТОР НОГ ВО ЗИ ЛА (2)

Мо тор но во зи ло као сло же ни ма шин ски си стем.
Са вре ме но мо тор но во зи ло. Ауто ма ти за ци ја во зи ла.

АУТО МАТ СКИ СИ СТЕ МИ БЕН ЗИН СКИХ МО ТО РА (14)

Ауто ма ти за ци ја ни воа го ри ва у ре зер во а ру.
Ауто мат ско упра вља ње ра дом пум пе за снаб де ва ње мо то ра 

го ри вом. 
Ауто мат ско упра вља ње ра дом кар бу ра то ра.
Елек трон ско па ље ње.
Пот пу но елек трон ско па ље ње.
Ауто мат ско ре гу ли са ње са го ре ва ња го ри ва.

АУТО МАТ СКИ СИ СТЕ МИ ДИ ЗЕЛ МО ТО РА (10)

Вр сте ауто мат ских ре гу ла то ра уга о не бр зи не.
Ре гу ла то ри пум пи ви со ког при ти ска.
Ре гу ла то ри за ро та ци о не пум пе ви со ког при ти ска.
Си стем ауто мат ског упра вља ња уга о не бр зи не.

КЛИ МА ТИ ЗА ЦИ ЈА ВО ЗИ ЛА (2)

Ауто мат ско ре гу ли са ње тем пе ра ту ре ва зду ха у во зи лу.

АУТО МА ТИ ЗА ЦИ ЈА СПЕ ЦИ ЈАЛ НИХ СИ СТЕ МА МО ТОР НИХ 
ВО ЗИ ЛА (2)

Си стем за но ше ње ору ђа.
Си стем за цен трал ну ре гу ла ци ју при ти ска у пне у мат ској ин

ста ла ци ји на во зи лу.
Вр сте си сте ма ауто мат ског упра вља ња.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Пра ће ње на став ног пред ме та еле мен ти ауто ма ти за ци је мо
тор них во зи ла зах те ва прет ход но по ве зи ва ње основ них зна ња из 
ма те ма ти ке, фи зи ке, елек тро тех ни ке и ауто ма ти за ци је.

Те о риј ску на ста ву из овог пред ме та тре ба ре а ли зо ва ти уз 
упо тре бу ди ја фил мо ва, гра фо скоп ских фо ли ја, ка та ло га и ди ске та. 
Са др жа је на став них је ди ни ца ре а ли зо ва ти са при ме ри ма из ауто
мо бил ске прак се.

При пла ни ра њу и об ра ди на став них је ди ни ца по треб но је 
исте по ве за ти са гра ди вом из мо то ра и мо тор них во зи ла.

За ре а ли за ци ју са др жа ја про гра ма, по треб на је спе ци ја ли зо
ва на учи о ни ца са ве ћим бро јем мо де ла, узо ра ка и схе ма.

Ре а ли за ци ју са др жа ја про гра ма тре ба не пре кид но по ве зи ва ти 
са од го ва ра ју ћим са др жа ји ма прак тич не на ста ве. 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ прак тич не на ста ве је да уче ни ци овла да ју еле мен тар

ним ве шти на ма и уме њи ма за оба вља ње тех но ло шких опе ра ци ја и 



по сту па ка и на тај на чин да се оспо со бе да прак тич но при ме њу ју 
зна ња, уме ња на ру ко ва њу, одр жа ва њу, оп слу жи ва њу, про из вод њи 
и сер ви си ра њу мо то ра СУС.

Задаци прак тич не на ста ве су:
– упо зна ва ње са ала том, при бо ром и ма ши на ма;
– упо зна ва ње са про из вод ним ра дом у усло ви ма про из вод ње 

ма ши на и об ра де ме та ла;
– оспо со бља ва ње за еко но мич но ко ри шће ње ма те ри ја ла, чу

ва ње ала та, при бо ра, ма ши на и дру ге опре ме у про из вод њи;
– овла да ва ње основ ним ве шти на ма руч не об ра де и ма шин ске 

об ра де и скла па ње ма ши на;
– оспо со бља ва ње за рад у про це су одр жа ва ња ма ши на и уре

ђа ја;
– сти ца ње на ви ка за при ме ну ме ра за шти та на ра ду и ко ри

шће ња за штит них сред ста ва;
– да уче ни ци схва те зна чај ква ли те та у про из вод њи и одр жа

ва њу ма ши на;
– да уче ни ци на у че да це не про из вод ни рад и схва те зна чај 

мај стор ства из вр ши ла ца као јед ног од усло ва за ква ли тет ну про из
вод њу у ма шин ству и об ра ди ме та ла;

– да се упо зна ју са основ ним ин ду стриј ским по стро је њи ма и 
њи хо вом функ ци јом;

– да се уче ни ци оспо со бе за ак тив но уче ство ва ње у про це су 
ор га ни зо ва не про из вод ње;

– да уче ни ци стек ну основ на зна ња о ма ши на ма;
– да се уче ни ци упо зна ју са основ ним ин ду стриј ским по стро

је њи ма и њи хо вој при ме ни у ма ши но град њи и ме та ло пре ра ђи вач
кој ин ду стри ји.

– упо зна ва ње са вр ста ма, де ло ви ма, скло по ви ма мо то ра и ње
го вих уре ђа ја;

– оспо со бља ва ње за оба вља ње ди јаг но сти ци ра ње, одр жа ва ња 
и по прав ке на мо то ру;

– упо зна ва ње и из во ђе ње по сло ва про из вод ње, ис пи ти ва ња и 
кон тро ле ра да мо то ра;

– упо зна ва ње са по ступ ци ма, ор га ни за ци јом у то ку екс пло а
та ци је мо то ра, снаб де ва ња и еви ден ти ра њу ре зер вних де ло ва.

ПР ВИ РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 111 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
УВОД (3)

За да так прак тич не на ста ве. Упо зна ва ње ра ди о ни це и рад них 
ме ста за прак тич ну на ста ву. Упо зна ва ње са ме ра ма за шти те на ра
ду. Рас по ре ђи ва ње на рад на ме ста. Чу ва ње ала та и ма ши на. Рад на 
и тех но ло шка ди сци пли на. Чи шће ње и одр жа ва ње рад ног ме ста.

МЕ РЕ ЊЕ И КОН ТРО ЛИ СА ЊЕ (9)

За да так и зна чај ме ре ња и кон тро ли са ња. Вр сте мер них је
ди ни ца у СИ си сте му Ме то де и гре шке ме ре ња. По де ла ме ри ла, 
ме ри ла за кон тро лу и ме ре ње ду жи не, раз мер ни ци (мер не тра ке, 
мер ни ле њи ри, мер не ле тве) ше ста ри за ме ре ње, по мич на ме ри ла, 
ду би но ме ри, ви си но ме ри. То ле ран циј ска ме ри ла. ме ри ла за кон
тро лу и ме ре ње угло ва, уга о ни ци, угло ме ри (пре клоп ни и обич ни 
ме ха нич ки, уни вер зал ни, оп тич ки). Ме ри ло за за зо ре и за о бље ња.

Ме ре ње по мич ним ме ри лом.

ОЦР ТА ВА ЊЕ И ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ (3)

За да так и зна чај оцр та ва ња и обе ле жа ва ња. Алат и при бор 
за о цр та ва ње и обе ле жа ва ње: рад ни сто, пло че за оцр та ва ње, при
зме, игле, па ра лел на цр та ла, обе ле жи ва чи, ше ста ри сло ва, бро је ви 
и ша бло ни. При пре ма по вр ши не за оцр та ва ње. Оштре ње ала та за 
оцр та ва ње и обе ле жа ва ње.

Оцр та ва ње јед но став них об ли ка по ша бло ну или по узор ку.
Оцр та ва ње и обе ле жа ва ње јед но став них де ло ва, по цр те жу.

ТУР ПИ ЈА ЊЕ (21)

Об ра да тур пи ја њем као тех но ло шка опе ра ци ја. Вр ста и об ли
ци тур пи ја (по де ла тур пи ја пре ма об ли ку пре се ка и пре ма бро ју 

на се ка). На са ђи ва ње тур пи ја. Тех ни ка тур пи ја ња. Одр жа ва ње тур
пи ја. Ма ши не за тур пи ја ње.

Тур пи ја ње рав них по вр ши на. Кон тро ла и ме ре ње.
Тур пи ја ње ли мо ва. Оба ра ње иви ца.
Тур пи ја ње отво ра и жле бо ва. Кон тро ла.
Тур пи ја ње об лих по вр ши на. Кон тро ла.

СЕ ЧЕ ЊЕ И РЕ ЗА ЊЕ (6)

За да так и вр сте се че ња и од се ца ња. Ала ти за се че ње и од се
ца ње; вр сте че ки ћа и се ка ча; на са ђи ва ње др жа ча че ки ћа; ру ко ва
ње че ки ћем; тех ни ка ра да се ка чем. Се че ње ма ка за ма. Одр жа ва ње 
сред ста ва ра да;под ма зи ва ње и чи шће ње. Ме ре за шти те на ра ду.

Се че ње се ка чем.
Се че ње ме ха нич ким ма ка за ма.

ОД СЕ ЦА ЊЕ ТЕ СТЕ РА МА (3)

Вр сте лу ко ва и ли сто ва за руч не те сте ре. Тех ни ка ра да.
Ре за ње руч ном те сте ром, пло ча стих обра да ка, це ви, про фи ла.

ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ ЛИ МО ВА И ПРО ФИ ЛА (8)

Зна чај и при ме на по ступ ка. Ис пра вља ње ма те ри ја ла, тех ни ка 
руч ног ис пра вља ња, ма шин ско ис пра вља ње. Ме ре за шти те.

Ис пра вља ње тра ка, ли мо ва и шип ка стог ма те ри ја ла.
Са ви ја ње у хлад ном и то плом ста њу ра зних ма те ри ја ла при

руч ним ала том и ма ши на ма.

ЗА КИ ВА ЊЕ (3)

Ве зе за ки ва њем, раз мак за кив ки и ко рак. Вр сте за ки ва ња. 
Ала ти за за ки ва ње.

Руч но за ки ва ње ли мо ва.

БУ ШЕ ЊЕ И УПУ ШТА ЊЕ (3)

Бу ше ње као тех но ло шка опе ра ци ја. Бу ши ли це руч не, руч не 
елек трич не. Ала ти за бу ше ње и упу шта ње; оштре ње бур ги ја. При
бор за сте за ње ре зног ала та, при бор за сте за ње обрат ки. Ме ре за
шти те.

Бу ше ње руч ном елек трич ном бу ши ли цом.

РЕ ЗА ЊЕ НА ВО ЈА (6)

Алат и при бор за руч но ре за ње на во ја. Тех ни ка руч ног уре зи
ва ња и на ре зи ва ња на во ја. При пре ма по вр ши не. По сту пак ма шин
ског ре за ња на во ја.

Руч но ре за ње спо ља шњег и уну тра шњег на во ја. Кон тро ла.
Уре зи ва ње на во ја у ру пи.
Ре за ње на во ја на ма ши ни. Кон тро ла.

ПО ВР ШИН СКА ЗА ШТИ ТА (6)

По јам и вр сте ко ро зи је. На чи ни за шти те пре вла че њем. При
пре ма по вр ши на за за шти ту пре вла че њем. Кон зер ва ци ја де ло ва и 
про из во да. Ме ре за шти те.

За шти та пре вла че њем са при пре мом по вр ши не.

ЛЕ МЉЕ ЊЕ (4)

Ру ко ва ње ала том и при бо ром за ме ко ле мље ње.
При пре ма де ло ва за ме ко ле мље ње.
Ру ко ва ње при бо ром и опре ме за твр до ле мље ње.
При пре ма де ло ва за твр до ле мље ње. Ру ко ва ње при бо ром за 

твр до ле мље ње.
Твр до ле мље ње де ло ва.
Ме ре за шти те при ле мље њу.

ЗА ВА РИ ВА ЊЕ (18)

Ру ко ва ње при бо ром и опре мом за елек тро луч но за ва ри ва ње.
За ва ри ва ње де ло ва елек тро луч ним по ступ ком.
Ме ре за шти те при за ва ри ва њу.
Ру ко ва ње опре мом и при бо ром за га сно за ва ри ва ње.



Га сно за ва ри ва ње де ло ва.
Га сно се че ње ли ма.
Ме ре за шти те.

СА СТА ВЉА ЊЕ И РА СТА ВЉА ЊЕ МА ШИ НА И ЊИ ХО ВИХ 
СКЛО ПО ВА (18)

Са ста вља ње ма ши на (мон та жа) као тех но ло шки про цес за до
би ја ње про из во да. Ра ста вља ње и са ста вља ње ма ши на и њи хо вих 
скло по ва у про це су одр жа ва ња ма ши на. Ала ти и при бо ри за ра ста
вља ње и са ста вља ње, на ме на и на чин упо тре бе. Де мон стра ци ја ру ко
ва ња кљу чем, од вр та чем, кле шти ма, свла ка чем. Тех но ло шки по сту
пак ра ста вља ња и са ста вља ња. Ба зни део (под склоп). Ме ре за шти те.

Ра ста вља ње, пра ње и чи шће ње.
Пре глед оште ће но сти или за ме не де ло ва.
Са ста вља ње, под ма зи ва ње, за шти та. 

ДРУ ГИ РАЗРЕД 
(0 + 6 ча со ва не дељ но, 222 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (6)

Упо зна ва ње са про гра мом и за да ци ма прак тич не на ста ве. 
Кућ ни ред, рад на ме ста, опре ма рад ног ме ста, уре ђа ји и ала ти за 
рад при об у ча ва њу у то ку из во ђе ња на ста ве.

Одр жа ва ње хи ги је не и чи шће ње рад них ме ста.

ОСНОВ НИ ПОЈ МО ВИ О ТЕХ НИЧ КОМ ОДР ЖА ВА ЊУ  
МО ТО РА (12)

Вр сте мо то ра. По де ла и ка рак те ри сти ке мо то ра. Одр жа ва ње, 
ди јаг но сти ка и оправ ка мо то ра. Ала ти и уре ђа ји и при бо ри за одр
жа ва ње и по прав ку мо то ра.

Ор га ни за ци ја и ме то де одр жа ва ња и по прав ки мо то ра. 

ОДР ЖА ВА ЊЕ И ПО ПРАВ КА ГЛАВ НИХ ДЕ ЛО ВА МО ТО РА (48)

Основ ни ци ље ви и скло по ви мо то ра, њи хо ве функ ци је, ма те
ри јал и из ра да. Ала ти и уре ђа ји и опре ма за одр жа ва ње и по прав
ку мо то ра. Кон трол ни и дру ги уре ђа ји за ис пи ти ва ње ис прав но сти 
мо то ра и ње го вих де ло ва.

Из гра ђи ва ње мо то ра из во зи ла. Рас кла па ње и ди јаг но сти ка 
не ис прав но сти глав них де ло ва:

– кон тро ла бло ка и ци лин дра мо то ра. Ме ре ње за зо ра из ме ђу 
кли па и ци лин дра;

– кон тро ла гла ве мо то ра и вен ти ла;
– кон тро ла ра чва стог ме ха ни зма, бре га стог и оста лих еле ме

на та;
– кон тро ла клип них пр сте но ва;
– кон тро ла ра ди ли це и ру кав ца са ле жи шти ма;
– про ве ра ва ње спо је ва и зап ти ве но сти из ме ђу гла ве и бло ка;
– ме ре ње ду би не ком пре си о ног про сто ра и сте пе на ком пре

си је;
– ме ре ње па ра лел но сти (рав но сти) из ме ђу гла ве и бло ка;
– кон тро ла и ме ре ње за зо ра на ра ди ли ци и ве зе у ве ли кој и 

ма лој пе сни ци клип ња че;
– угра ђи ва ње мо то ра у мо тор ски про стор;
– до во ђе ње раз вод ног ме ха ни зма у фа зу;
– по де ша ва ње за зо ра вен ти ла. Ала ти и при бор за рад;
– ме ре ње за зо ра и по де ша ва ње ра да мо то ра.
Кон тро ла ни воа уља у кар те ру.

СИ СТЕМ ЗА НА ПА ЈА ЊЕ ОТО МО ТО РА (30)

Де ло ви и еле мен ти си сте ма, уло га и на чин ра да.
Пум пе за го ри во. Рас кла па ње ди јаг но сти ка и скла па ње пум пе 

за го ри во. Про ве ра ра да пум пе за го ри во.
Кар бу ра тор. Са став и рад кар бу ра то ра.
По де ша ва ње плов ка (ни воа го ри ва у лон че ту). По де ша ва ње 

(го ри ва и ва зду ха) кар бу ра то ра. Из гра ђи ва ње и угра ђи ва ње кар бу
ра то ра и пре чи ста ча за ва здух.

СИ СТЕМ ЗА ПА ЉЕ ЊЕ МО ТО РА (36)

Пла тин ска дуг мад, кон ден за тор, све ћи це и ка бло ви. Ис пи ти
ва ње све ћи ца и ка бло ви и њи хо вих спо је ва.

Без кон такт но па ље ње. Упо зна ва ње са де ло ви ма и еле мен ти ма 
си сте ма. Ис пи ти ва ње ис прав но сти и на па ја ње ин дук ци о ног ка ле
ма и елек трон ског мо ду ла. Про ве ра от по ра из ме ђу аку му ла то ра и 
мо ду ла на мо та ја ин дук ци о ног ка ле ма, маг нет ног им пул са и раз
вод ни ка. Про ве ра раз вод ни ка па ља ња Хали овим да ва чем.

Елек трон ски си стем па ље ња.
Кон тро ла да ва ча бро ја обр та ја. Про ве ра от по ра ин дук ци о ног 

ка ле ма.
Про ве ра елек трон ског мо ду ла. Про ве ра на по на елек трон ске 

упра вљач ке је ди ни це.

СИ СТЕМ ЗА УБРИ ЗГА ВА ЊЕ ДИ ЗЕЛ МО ТО РА (36)

Са став и де ло ви си сте ма. Уло га по је ди них де ло ва и рад. Вр сте 
пум пи ни ског и ви со ког при ти ска. Ка рак те ри сти ке, одр жа ва ње и ре
гу ла ци ја си сте ма. Еле мен ти ли ниј ске и ро та ци о не пум пе. Ре гу ла то
ри пум пи ви со ког при ти ска. Уград ња и из град ња пум пе и гру бих и 
фи них пре чи ста ча. Бри згаљ ке (уград ња и из град ња и по де ша ва ње).

СИ СТЕМ ЗА ХЛА ЂЕ ЊЕ МО ТО РА (18)

Вр сте и де ло ви си сте ма. Ва зду шно хла ђе ње. Хла ђе ње уз по моћ 
теч но сти. Хла ђе ње под при ти ском теч но шћу. Пум па за рас хлад ну теч
ност. Тер мо стат. Хлад њак. Из град ња и уград ња пум пи и тер мо ста та. 
Кон тро ла ра да си сте ма. До ли ва ње и за ме на рас хлад не теч но сти. 

СИ СТЕМ ЗА ПОД МА ЗИ ВА ЊЕ МО ТО РА (18)

Са став, де ло ви и рад си сте ма за под ма зи ва ње. Пум па за под
ма зи ва ње. Из град ња и уград ња пум пе за уље. За ме на уља и пре
чи ста чи уља. Кон тро ла ни воа уља у кар те ру. Кон трол ни еле мен ти 
при ти ска у си сте му за под ма зи ва ње.

ТЕХ НИЧ КО ОДР ЖА ВА ЊЕ И ОП СЛУ ЖИ ВА ЊЕ МО ТО РА (18)

Кон тро ла ис прав но сти ра да мо то ра. Сер ви сни за хва ти и ин
тер ва ли одр жа ва ња мо то ра. Пра вил но одр жа ва ње и не га мо то ра и 
ње го вих уре ђа ја (си стем за хла ђе ње, под ма зи ва ње и па ље ње).

Ор га ни за ци ја ра да у ра ди о ни ца ма и сер ви си ма за одр жа ва ње 
и оправ ку – мо то ра. Ре зер вни де ло ви и ала ти. Ис пи ти ва ње рад не 
спо соб но сти (ис тро ше но сти мо то ра) и пла ни ра ње за хва та на мо то
ру ( за ме на по је ди них еле ме на та и де ло ва).

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(0 + 7 ча са не дељ но, 259 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (1)

Упо зна ва ње уче ни ка са на чи ном ре а ли за ци је про гра ма прак
тич не на ста ве.

СПОЈ НИ ЦЕ (48)

Упо зна ва ње са еле мен ти ма скло па.
Ди јаг но сти ка скло па.
Из град ња скло па.
Чи шће ње, пра ње еле ме на та.
Де фек та жа (рас кла па ње скло па).
За ме на до тра ја лих еле ме на та: Фрик ци о ног ди ска, ку ћи шта, 

по ти сне пло че, по ти сног ле жа ја.
Рад на по лу га ма и си сте му за пре нос сиг на ла.
По де ша ва ње сло бод ног хо да.
Раз ли чи ти при ме ри не ис прав но сти и на чин и по сту пак от кла

ња ња истих.
Хи дро ди на мич ка спој ни ца.
Еле мен ти скло па.
Ди јаг но сти ка не ис прав но сти.
Из град ња.



Де фек та жа.
За ме на уља, скла па ње.
Уград ња.
Про ве ра ра да.
Упо тре ба ала та и при ме на ХТЗе.

МЕ ЊАЧ КИ ПРЕ НО СНИ ЦИ (84)

Упо зна ва ње са еле мен ти ма скло па.
Ди јаг но сти ка не ис прав но сти.
Из град ња скло па са во зи ла.
Чи шће ње, пра ње еле ме на та.
Рас кла па ње и де фек та жа.
За ме на до тра ја лих еле ме на та: зуп ча ни ка, вра ти ла, син хро – 

спој ни це, ле жа је ва и зап ти ва ча.
За ме на ко манд них по лу га и по де ша ва ње истих.
Упо зна ва ње са еле мен ти ма ме њач ких пре но сни ка са по крет

ним оса ма вра ти ла.
Упо зна ва ње са еле мен ти ма и прин ци пи ма ра да ауто мат ских 

ме ња ча.
Упо зна ва ње са кон трол ним и мер ним ин стру мен ти ма.
Скла па ње и по де ша ва ње еле ме на та.
За ме на уља у ме њач ком пре но сни ку.
Уград ња ме њач ког пре но сни ка.
По де ша ва ње ко ман ди.
Про ве ра ра да.
Упо зна ва ње уче ни ка са на чи ном из ра де : ку ћи шта, вра ти ла, 

зуп ча ни ка, ле жа је ва итд.
Алат – упо зна ва ње, ко ри шће ње уз при ме ну ХТЗе.
Упо зна ва ње уче ни ка са до пун ским ме њач ким пре но сни ци ма 

(ре дук то ри ма).
Еле мен ти ре дук то ра.
Узро ци не ис прав но сти.
Раз ли чи та кон струк ци о на из во ђе ња.
Из град ња.
Де фек та жа.
За ме на оште ће них еле ме на та.
За ме на уља.
Скла па ње еле ме на та у склоп.
Уград ња на во зи лу.
Про ве ра не ис прав но сти ра да.
Упо тре ба ала та и при ме на ХТЗе.

ЗГЛОБ НИ ПРЕ НО СНИ ЦИ (28)

Упо зна ва ње са еле мен ти ма скло па.
Ди јаг но сти ка не ис прав но сти.
Из град ња скло па са во зи ла.
Де фек та жа.
За ме на оште ће них еле ме на та.
Упо зна ва ње са на чи ном из град ње.
Упо зна ва ње са на чи ном урав но те же ња.
Упо зна ва ње са мо гу ћим гре шка ма у ра ду и мон та жи.
Уград ња пре но сни ка и про ве ра ра да.
Упо зна ва ње са еле мен ти ма хо мо ки не тич ког згло ба.
Ди јаг но сти ка ква ро ва.
Из град ња, за ме на еле ме на та, ман жет ни итд.
Мон та жа на во зи лу.
Про ве ра ра да.
Упо тре ба ала та и при ме на ХТЗе.

ГЛАВ НИ ПРЕ НО СНИ ЦИ (28)

Упо зна ва ње са еле мен ти ма скло па.
Упо зна ва ње са кон струк ци о ним из во ђе њем.
Упо зна ва ње са мо гу ћим не ис прав но сти ма.
Ди јаг но сти ка ква ра.
Из град ња скло па са во зи ла.
Чи шће ње и пра ње.
Рас кла па ње и де фек та жа.
За ме на оште ће них еле ме на та.

Упо зна ва ње са на чи ном из град ње.
Мон та жа скло па.
Уград ња на во зи ло, по де ша ва ње уз упо тре бу мер них ин стру

ме на та.
Про ве ра ра да.
Упо тре ба ала та и при ме на ХТЗе.

ДИ ФЕ РЕН ЦИ ЈАЛ НИ ПРЕ НО СНИК (49)

Упо зна ва ње са еле мен ти ма скло па.
Упо зна ва ње са кон струк ци о ним из во ђе њем.
Ди јаг но сти ка не ис прав но сти.
Упо зна ва ње са мо гу ћим не ис прав но сти ма.
Из град ња скло па са во зи ла.
Чи шће ње и пра ње.
Де фек та жа и за ме на еле ме на та.
Уград ња на во зи ло.
Про ве ра ра да.
За ме на ман жет ни (за штит них гу ма).
Упо тре ба ала та и при ме на ХТЗе.

ТОЧ КО ВИ (КРЕ ТА ЧИ) (21)

Упо зна ва ње са еле мен ти ма скло па.
Упо зна ва ње са кон струк ци о ним из во ђе њем.
Де мон та жа, по прав ка.
Мон та жа.
Ме ре ње ду би не ша ре.
По де ша ва ње и урав но те же ње ро ти ра ју ћих ма са, ста тич ко и 

ди на мич ко.
Упо тре ба ала та и при ме на ХТЗе.
Упо зна ва ње са кон струк ци јом гу се нич них кре та ча.
Еле мен ти гу се нич них кре та ча.
Упо тре ба ала та и при ме на ХТЗе.

ЧЕ ТВР ТИ РАЗРЕД 
(0 + 7 ча со ва не дељ но, 224 ча са го ди шње, 60 ча со ва у бло ку)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (1)

Упо зна ва ње са на чи ном ре а ли за ци је прак тич не на ста ве.

СИ СТЕМ ЗА ОСЛА ЊА ЊЕ ВО ЗИ ЛА (49)

Упо зна ва ње са еле мен ти ма си сте ми.
Ме ха ни зам за во ђе ње точ ка.
Ела стич но осла ња ње.
Еле мен ти за при гу ши ва ње.
Си стем за пне у мат ско осла ња ње.
Ди јаг но сти ка не ис прав но сти.
Мо гу ће не ис прав но сти и на чин осла ња ња.
Из град ња са во зи ло.
Чи шће ње и пра ње.
Рас кла ра ње, де фек та жа и за ме на оште ће них де ло ва.
Скла па ње и уград ња на во зи ло.
Упо тре ба кон трол ни ка и мер не опре ме.
Про ве ра ра да.
Упо тре ба ала та и при ме на ХТЗе.

СИ СТЕМ ЗА УПРА ВЉА ЊЕ (49)

Упо зна ва ње са еле мен ти ма си сте ми.
Упо зна ва ње са кон струк ци о ним ре ше њи ма.
Ди јаг но сти ка не ис прав но сти.
Мо гу ће не ис прав но сти.
Из град ња са во зи ло.
Чи шће ње и пра ње.
Рас кла ра ње, де фек та жа.
За ме на оште ће них де ло ва.
По де ша ва ње.
Скла па ње и уград ња на во зи ло.



Про ве ра ис прав но сти.
Упо зна ва ње са кон трол ним и мер ним ин стру мен ти ма.
Рад на уре ђа ју за по де ша ва ње угло ва упра вљач ких точ ко ва и 

зад њег мо ста.
Упо тре ба ала та и при ме на ХТЗе.

СИ СТЕМ ЗА КО ЧЕ ЊЕ (91)

Упо зна ва ње са еле мен ти ма и вр ста ма си сте ми.
Ди јаг но сти ка не ис прав но сти.
Мо гу ће не ис прав но сти и на чин њи хо вог от кла ња ња.
Из град ња еле ме на та са во зи ло.
Чи шће ње и пра ње.
Рас кла ра ње, де фек та жа 
За ме на оште ће них де ло ва.
За ме на диск коч ни ца, ко чи о них обло га. 
За ме на ди ско ва, до бо ша. 
Де фек та жа и по прав ка сер во уре ђа ја. 
До ли ва ње уља и ис пу шта ње ва зду ха из ин ста ла ци је. 
Пне у мат ске коч ни це. 
Еле мен ти си сте ма.
Ди јаг но сти ка не ис прав но сти.
Из град ња.
Чи шће ње и пра ње.
Рас кла ра ње, де фек та жа.
За ме на до тра ја лих и оште ће них де ло ва.
Уград ња на во зи ло.
Про ве ра ра да. 
Упо тре ба ала та и при ме на ХТЗе. АБЦ – коч ни це.
Еле мен ти си сте ма. 
Ка рак те ри сти ке не ис прав но сти.
Кон трол ни ин стру мен ти.
Упо тре ба ала та и при ме на ХТЗе.

НО СЕ ЋИ СИ СТЕ МИ (14)

Упо зна ва ње са вр ста ма.
Упо зна ва ње са ка рак те ри стич ним не ис прав но сти ма.
Упо зна ва ње са на чи ном град ње спе ци јал них во зи ла.
Упо зна ва ње са на чи ном по ве зи ва ња над град ње ша си је.
Упо тре ба ала та и ша бло на (рад них сто ло ва) за мон та жу и по

прав ку оште ће них ка ро се ри ја.
Упо тре ба ала та и при ме на ХТЗе.

ТЕХ НИЧ КИ ПРЕ ГЛЕД ВО ЗИ ЛА (20)

Упо зна ва ње са опре мом на ли ни ји тех нич ког пре гле да во зи ла.
Упо зна ва ње са по треб ном до ку мен та ци јом.
Рад на ли ни ји тех нич ког пре гле да во зи ла.

НА СТА ВА У БЛО КУ (60)

Обу ка во жње уче ни ка за во за че „Б” ка те го ри је (40) 
По зна ва ње са о бра ћај них про пи са (20).
На по ме на: Обу ку во жње као и по зна ва ње са о бра ћај них про

пи са ре а ли зо ва ти пре ма утвр ђе ном про гра му ауто шко ле.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Про грам је са чи њен та ко да омо гу ћи по ступ но са вла да ва ње 
по чет них зна ња, уме ња и ве шти на руч не и ма шин ске об ра де, спа
ја ња, са ста вља ња и ра ста вља ња ма ши на.

Вре ме по по гла вљи ма да то је ори јен та ци о но. Про грам се ре а
ли зу је та ко да се на увод но и при прем но из ла га ње тро ши ма њи део 
вре ме на. Нај ве ћи део вре ме на тре ба утро ши ти на из во ђе њу опе
ра ци ја и по сту па ка. То је на зна че но по себ ним ста во ви ма на кра ју 
сва ког по гла вља. Прак тич ни рад тре ба не пре кид но по ве зи ва ти са 
гра ди вом из струч них пред ме та.

Уче ни ке про ве сти кроз ра ди о ни це и ка би не те, по мо гућ но сти 
по се ти ти пред у зе ће или са јам тех ни ке и та ко их упо зна ти са ма ши
на ма, ала ти ма и при бо ри ма.

Прак ти чан рад из ве сти по мо гућ но сти на упо треб ном ма те
ри ја лу. Ни је оба ве зно сва по гла вља ре а ли зо ва ти стро го по на ве
де ном ре до сле ду. Ре а ли за ци ју про гра ма, по по тре би, при ла го ди ти 
мо гућ но сти ма снаб де ва ња ма те ри ја лом и опре мом, од но сно мо
гућ но шћу ко ри шће ња рас по ло жи вих сред ста ва ра да, а при др жа ва
ти се пред ви ђе ног вре ме на.

Прак тич ним ра дом и упо зна ва ње по сту па ка ли ве ња и ко ва ња 
уче ни ци тре ба да се упо зна ју са овим вр ста ма при пре ма ка и усло
ви ма за њи хо ву еко но мич ну при ме ну.

Уз прак тич но ис пи ти ва ње ма те ри ја ла и ис пи ти ва ње тач но сти 
ма ши на алат ки ра де се пи сме ни из ве шта ји – ве жбе са ре зул та ти ма 
ис пи ти ва ња.

Уз прак ти чан рад на ма ши на ма алат ка ма уче ни ци тре ба да са
гле да ју и са вла да ва ју:

– на чи не сте за ња и ба зи ра ња и ути цај на тач ност об ра де (сте
за ње че љу сти ма, сте за ње из ме ђу ши ља ка, упо тре ба ли не те, сте за
ње у спе ци јал ном сте зном при бо ру и др.);

– уло гу и зна чај ме ро дав них ре жи ма на еко но мич ност об ра
де и на ква ли тет по вр шин ске об ра де (ду би на ре за ња, ко рак бр зи на 
по моћ ног кре та ња, еко ном ска бр зи на ре за ња) за раз ли чи те ма те ри
ја ле и раз ли чи те вр сте об ра де.

Са др жај прак тич не на ста ве је пред у слов за одр жа ва ње рад не 
и по гон ске спре ме це лог мо тор ног во зи ла. Због то га је по треб но 
по све ти ти по себ ну па жњу на упо зна ва њу и об у ча ва њу на об ра ди 
по је ди них на став них обла сти.

При об ра ди по је ди них обла сти ко ри сти ти од го ва ра ју ће ме то
де и по ступ ке, по треб на учи ла. За по је ди на по гла вља ко ја се од
но се на ди јаг но сти ку, на ста ва се пре те жно одр жа ва у ра ди о ни ци, 
ка би не ту и ла бо ра то ри ји за одр жа ва ње мо то ра.

Зна чај но је у то ку обу ке по све ти ти по себ ну па жњу, по што ва
њу рад не ди сци пли не и ме ра ма за шти те на ра ду. Упо зо ри ти уче ни
ке на од го вор ност у оба вља њу по сло ва и зна чај по што ва ња про пи
са за рад. 

Шко ла тре ба да обез бе ди усло ве за обу ку во жње уче ни ка пре
ма утвр ђе ном про гра му ауто шко ле.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

Образовни профил: ТЕХ НИ ЧАР ОП ТИ КЕ

ПО ДЕ ЛА ОДЕ ЉЕ ЊА НА ГРУПE

Оде ље ње сe де ли на две гру пе (од 12 до 16 уче ни ка у гру пи) 
при ре а ли за ци ји ве жби струч них пред ме та:

– Тех нич ко цр та ње;
– Ра чу на ри у оп ти ци;
– Осно ве ком пју тер ске гра фи ке,
– Оп тич ка ме ре ња;
– Оп тич ки ин стру мен ти
– Прак тич на на ста ва у пр вом раз ре ду. 
Оде ље ње се де ли на три гру пе (од 8 до 12 уче ни ка у гру пи) 

при ре а ли за ци ји прак тич них ве жби из струч ног пред ме та:
– Ра чу на ри у оп ти ци (блок);
– Фо то гра фи ја;
– Прак тич на на ста ва у дру гом, тре ћем и че твр том раз ре ду;
– Прак тич на на ста ва у бло ку.



ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та тех но ло ги ја об ра де је сти ца ње зна ња о 
прин ци пи ма и за ко ни то сти ма об ли ко ва ња про из во да, о си сте ми ма, 
про це си ма и по ступ ци ма об ра де и еко но мич но сти из ра де про из во да.

Задаци на ста ве пред ме та тех но ло ги ја об ра де су:
– оспо со бља ва ње уче ни ка за уоча ва ње и схва та ње функ ци о

нал не ме ђу за ви сно сти еле ме на та, скло по ва и ме ха ни за ма на ма ши
на ма за об ра ду ма те ри ја ла;

– оспо со бља ва ње уче ни ка за пра ви лан из бор ма ши на, ала та 
ре жи ма и ме то да ра да;

– оспо со бља ва ње уче ни ка за при ме ну те о риј ских зна ња у 
прак тич ном ра ду на раз ли чи тим вр ста ма об ра де ма те ри ја ла и за 
бо ље раз у ме ва ње кон крет ног рад ног про це са;

– сти ца ње зна ња о осно ва ма по сту па ка из ра де од ли ва ка у оп
ти ци, от ко ва ка, от пре са ка и дру гих вр ста при пре ма ка и упо зна ва
ње тех но ло шке опре ме (по стро је ња, ма ши не, алат) ко ја се ко ри сти 
у тим по ступ ци ма;

– сти ца ње зна ња о осно ва ма по ступ ка об ра де ре за њем, кон
струк ци ја ма и екс пло а та циј ским ка рак те ри сти ка ма ма ши на и ала
та за об ра ду на по је ди ним вр ста ма ма ши на.

ПР ВИ РАЗРЕД  
(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
УВОД (1)

Зна чај и за да так тех но ло ги је об ра де у ин ду стриј ској про из
вод њи. По јам си сте ма и про из вод ног про це са. Тех но ло шки и об
рад ни си стем. Кла си фи ка ци ја по сту па ка об ли ко ва ња и об ра де.

УВОД У ТЕ О РИ ЈУ ОБ РА ДЕ РЕ ЗА ЊЕМ (9)

Еле мен ти об рад ног си сте ма. Де ло ви об рад ног си сте ма. Об
рад ни про цес и струк ту ра. Ки не ма ти ка ре за ња. Кре та ња обрат ка и 
ала та при об ра ди ре за њем. Ме то де фор ми ра ња по вр ши на. Бр зи на 
глав ног и по моћ ног кре та ња. Струк ту ра вре ме на об ра де.

Пре но сни ци за глав но и по моћ но кре та ње. Вр сте пре но сни ка.
Про цес ре за ња и по ја ве. Основ ни прин ци пи ре за ња. Вр сте 

ре за ња. Про цес ства ра ња стру го ти не – на сла ге на се чи ву ала та. 
Си ле и сна га ре за ња. То плот не по ја ве, рас по де ла и од во ђе ње то
пло те. Сред ства за хла ђе ње и под ма зи ва ње. Ха ба ње и по сто ја ност 
ре зних ала та. По ка за те љи ха ба ња и по сто ја но сти.

При прем ци и из рад ци. Вр сте при пре ма ка. До да ци за об ра ду. 
Тач ност об ра де и по ка за те љи тач но сти. Гре шке об ра де.

Ка рак те ри сти ке ре зних ала та. По де ла ре зних ала та. Основ ни 
еле мен ти ре зних ала та. Ко ор ди нат не рав ни и ге о ме три ја ре зних 
ала та (стру гар ски нож, бур ги ја, гло да ло). Ма те ри јал за ре зне ала те; 
свој ства и вр сте ма те ри ја ла.

Ути цај ге о ме три је ала та на про цес об ра де ре за њем.

ОБ РА ДА СТРУ ГА ЊЕМ (8)

Ка рак те ри сти ке об ра де стру га њем. Опе ра ци је и за хва ти при 
об ра ди стру га њем. Алат и при бо ри за об ра ду стру га њем. Стру
гар ски но же ви: вр сте н при ме на. При бо ри за сте за ње и осла ња ње. 
Еле мен ти ре жи ма об ра де при стру га њу: бр зи на ре за ња, по мак и 
ду би на ре за ња.

По де ла стру го ва. Уни вер зал ни струг: са став ни де ло ви и кре
та ње. Че о ни, вер ти кал ни, оквир ни, ре вол вер ски и ауто мат ски стру
го ви (опис де ло ва, кре та ње и на ме на). Ка рак те ри сти ке стру го ва: 
ге о ме триј ске и рад не (ме ре и ки не мат ске ве ли чи не – сна га, по мак, 
број обр та ја и др.).

Из ра да на во ја на стру гу; Из ра да на во ја на бу ши ли ци, гло да
ли ци и об ра да на во ја на бру си ли ци (при бор и ала ти).

ОБ РА ДА РЕН ДИ СА ЊЕМ И ПРО ВЛА ЧЕ ЊЕМ (6) 

Ка рак те ри сти ке об ра де рен ди са ња. Опе ра ци је при об ра ди 
рен ди са њем. Но же ви за рен ди са ње: угло ви, се чи ва и вр сте пре ма 

SRPSу. Еле мен ти ре жи ма об ра де рен ди са њем. Бр зи на ре за ња и 
број ду плих хо до ва. По мак и ду би на ре за ња при рен ди са њу.

По де ла и вр сте рен ди са њем. Крат ко ход на рен ди саљ ка са ку
ли сним ме ха ни змом: глав ни де ло ви, кре та ње и при ме на. Вр сте и 
са став ни де ло ви ку ли сног ме ха ни зма за крат ко ход ну рен ди саљ ку. 
Ду го ход на рен ди саљ ка: глав ни де ло ви и вр сте кре та ња.

Ка рак те ри сти ке об ра де про вла че њем. Ала ти и ма ши не за об
ра ду про вла че њем (хо ри зон тал на и вер ти кал на про вла ка чи ца).

Ка рак те ри сти ке ма ши на за рен ди са ње и про вла че ње.
По ступ ци из ра де зуп ча ни ка рен ди са њем, про вла че њем, бру

ше њем, љу ште њем. Ала ти и при бор.

ОБ РА ДА БУ ШЕ ЊЕМ (5)

Ка рак те ри сти ке об ра де бу ше њем. Опе ра ци је и за хва ти. Ала
ти и при бо ри за об ра ду ру па и отво ра (упу шта чи, бур ги је, про ши
ри ва чи, раз вр та чи, уре зни це и др.). Спи рал на бур ги ја: еле мен ти 
бур ги је, основ ни угло ви. Бур ги је за за бу ши ва ње. Бур ги је за ду бо ко 
бу ше ње. Упу шта чи: ци лин дрич ни, ко ну сни и ком би но ва ни. Раз вр
та чи: руч ни и ма шин ски раз вр та чи (ци лин дрич ни и ко ну сни, стал
ни и по де си ви). Еле мен ти ре жи ма об ра де при бу ше њу: бр зи на ре
за ња, по мак и ду би на ре за ња.

По де ла бу ши ли ца: сто на и стуб на, ра ди јал на ко ор ди нат на, хо
ри зон тал на и ви ше вре те на бу ши ли ца. Еле мен ти, кре та ња и на ме
на. Ка рак те ри сти ке ма ши на за бу ше ње.

ОБ РА ДА ГЛО ДА ЊЕМ (5)

Ка рак те ри сти ке об ра де гло да њем, Вр сте гло да ла пре ма на чи
ну из ра де зу ба, об ли ку и на ме ни. Угло ви, се чи ва и по вр ши не гло
да ла. Вр сте об ра де гло да њем и ка рак те ри сти ке обим ног и че о ног 
гло да ња. Алат и при бор за сте за ње за об ра ду гло да њем.

Еле мен ти ре жи ма об ра де при гло да њу: бр зи на ре за ња. по мак 
по зу бу, по мак по обр та ју гло да ла и бр зи на по моћ ног кре та ња, ду
би на ре за ња при гло да њу.

По де ла и вр сте гло да ли ца. Уни вер зал на гло да ли ца: са став ни 
де ло ви и кре та ња, при бор за уни вер зал не гло да ли це; уни вер зал на 
по де о на гла ва (ди рект но, ин ди рект но и ди фе рен ци јал но де ље ње на 
по де о ној гла ви). Алат на гло да ли ца и до дат ни уре ђа ји и при бо ри за 
алат ну гло да ли цу. Хо ри зон тал на и вер ти кал на гло да ли ца, пор тал не 
гло да ли це и ко пир не гло да ли це (глав ни де ло ви, кре та ње и при ме на).

Из ра да ци лин дрич них зуп ча ни ка гло да њем (вре те на стим и 
пло ча стим гло да лом). Из ра да ци лин дрич них и дру гих зуп ча ни ка 
пу жним гло да лом (гло да ли ца ти па Фа у тер). При бор и ала ти.

ОБ РА ДА БРУ ШЕ ЊЕМ И ГЛА ЧА ЊЕМ У ОП ТИ ЦИ (14) 

Ка рак те ри сти ке об ра де бру ше њем. Опе ра ци је и за хва ти при 
бру ше њу. Ала ти и при бо ри за бру ше ње. Ка рак те ри сти ке ала та за 
бру ше ње: ма те ри јал, ве ли чи на бру сног зр на. Ве зив ни ма те ри јал, 
твр до ћа, струк ту ра и об ли ци то ци ла. Озна ке и ка рак те ри сти ке то
ци ла. Из бор то ци ла за ви сно од ма те ри ја ла обрат ка и вр сте опе ра
ци је бру ше њем. Еле мен ти ре жи ма об ра де при бру ше њу: бр зи на ре
за ња, бр зи на по моћ ног кре та ња и ду би на ре за ња. Вр сте бру ше ња.

По де ла бру си ли ца: бру си ли це за рав но бру ше ње, уни вер зал
на бру си ли ца за кру жно бру ше ње, бру си ли ца за оштре ње ала та, 
бру си ли ца за про фил но бру ше ње и др. (Ка рак те ри сти ке кре та ња 
и при ме на).

Ка рак те ри сти ке об ра де гла ча њем. Ала ти за гла ча ње (хо но ва
ње и ле по ва ње). Ма ши не за гла ча ње (хо но ва ње и ле по ва ње), глав
ни де ло ви, кре та ње и при ме на.

ТЕР МИЧ КА ОБ РА ДА (3)

Зна чај и циљ тер мич ке об ра де.
Струк тур не про ме не при тер мич кој об ра ди. Вр сте и по ступ ци 

тер мич ке об ра де. Жа ре ње – вр сте и по сту пак. Ка ље ње – вр сте и 
на чин из во ђе ња. По јам и ис пи ти ва ње про ка љи во сти. От пу шта ње, 
по бољ ша ва ње и ста ре ње.

Тер мич ка об ра да ли ве ног гво жђа. Тер мич ка об ра да ле гу ре 
алу ми ни ју ма, маг не зи ју ма и ба кра. Осо би не ма те ри ја ла до би је на 
по сле по је ди них вр ста тер мич ке об ра де.



Тер мо хе миј ска об ра да: це мен та ци ја, ни ти ра ње, ци ја ни за ци ја, 
хро ми ра ње, си ли ци ра ње, али ти ра ње и бо ри ра ње.

За шти та на ра ду при тер мич кој об ра ди.

ЛИ ВЕ ЊЕ (7)

Основ ни пој мо ви о об ли ко ва њу про из во да ли ве њем н по ступ
ци ли ве ња. Осо би не ма те ри ја ла за ли ве ње.

Ли ве ње у пе шча ним ка лу пи ма. Ма шин ска из ра да ка лу па (на
чин са би ја ња пе ска и одва ја ња мо де ла од ка лу па). Руч на и ма шин
ска из ра да је згра. Гра ви та ци о но ли ве ње.

Ли ве ње у ме тал ним ка лу пи ма (основ не ка рак те ри сти ке про
це са и ка лу па). Цен три фу гал но ли ве ње. Не пре кид но ли ве ње. Ли
ве ње у ва ку му.

Пре ци зно ли ве ње по мо ћу то пи вих мо де ла. Ли ве ње у шкољ ка
стим ка лу пи ма.

По ја ве при очвр шћа ва њу од ли ва ка (при ти сци ли ва на ка луп, 
ску пља ње ли ва, на пре за ње од ли ва ка, уса хли не и га со ви у од лив ку, 
се гре га ци је и укључ ци).

За вр шни ра до ви: ис тре са ње, кон тро ла и чи шће ње од ли ва ка.
Тех но ло шке и кон струк тив не ка рак те ри сти ке од ли ва ка.

ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ ДЕ ФОР МИ СА ЊЕМ (5)

По јам и вр сте де фор ма ци ја и на по на. Под руч је пла стич них 
де фор ма ци ја. По ступ ци за гре ва ња ма те ри ја ла за об ра ду де фор ма
ци јом. Пе ћи за за гре ва ње.

Об ра да са би ја њем. Основ ни пој мо ви о ко ва њу и пре со ва њу.
По ступ ци ко ва њем.
Тех но ло шке и кон струк тив не ка рак те ри сти ке од ко ва ка. Об

ра да ис ти ски ва њем. Об ра да ва ља њем. Об ра да ву че њем. Основ не 
ка рак те ри сти ке про це са об ра де ву че њем. За шти та на ра ду при об
ли ко ва њу де фор ма ци јом.

ОБ РА ДА СПА ЈА ЊЕМ (5)

По ступ ци спа ја ња де ло ва и кон струк ци ја.
Спа ја ње ле мље њем.
Спа ја ње за ва ри ва њем. По јам, ка рак те ри сти ке и вр сте за ва ри

ва ња.
Га сно за ва ри ва ње. Га сно се че ње (руч ним и ауто мат ским во ђе

њем го ри о ни ка).
Елек тро луч но се че ње. Елек тро луч но и га сно на ва ри ва ње. 

Елек тро от пор но за ва ри ва ње.
Спа ја ње ме та ла ле пље њем (сред ства и по сту пак ле пље ња).
За шти та на ра ду при за ва ри ва њу.

ЗА ШТИ ТА МА ТЕ РИ ЈА ЛА (2)

Зна чај за шти те и узро ци про па да ња ма те ри ја ла (ко ро зи ја, 
тру ље ње, рас па да ње). Узро ци ко ро зи је. При пре ма за за шти ту. По
ступ ци за шти те (не ме тал не за штит не пре вла ке: уља и ма сти, бо је, 
лак, емајл, хе миј ске за штит не пре вла ке; по та па ње у рас то пе, гал
ван ско на но ше ње, ме та ли за ци ја и др.; за шти та пре вла ка ма од пла
стич них ма са).

НЕ КОН ВЕН ЦИ О НАЛ НИ ПО СТУП ЦИ ОБ РА ДЕ (2) 

По де ла и при ме на не кон вен ци јал них по сту па ка об ра де. По
сту пак об ра де елек тро е ро зи јом, ул тра зву ком, елек трон ским мла
зом и ла се ром.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Про грам об у хва та нај зна чај ни је вр сте и по ступ ке об ра де ме
та ла (руч не и ма шин ске).

Као струч ни пред мет, за у зи ма зна чај но ме сто у фор ми ра њу 
струк ту ре ши рих зна ња и пој мо ва у обла сти на ко јој се за сни ва ме
та ло пре ра ђи вач ка ин ду стри ја и ма ши но град ња.

Основ не пој мо ве из обла сти об ра де ма те ри ја ла уче ни ци су 
сте кли у пр вом раз ре ду, у окви ру прак тич не на ста ве, па на став ник 
мо ра да се ве же и осло ни на ра ни је сте че на зна ња. Због то га на став
ник мо ра да по зна је про грам прак тич не на ста ве и у из ла га њу да ко
ри сти при ме ре из прак се уче ни ка, ко ји су им бли ски и већ по зна ти.

Ве о ма зна чај но ме ђу соб но ускла ђи ва ње на ста ве. На чин ра да 
тре ба та ко ускла ди ти да се од го ва ра ју ћа ма те ри ја об ра ди нај пре у 
овом пред ме ту (те о риј ски при ступ – ко ри сте ћи ски це, ше ме, слај
до ве, мо де ле, ма ши не и ала те...) а по том да се то прак тич но об ра ди 
и ура ди у пред ме ту прак тич на на ста ва на ме сту где се она из во ди. 
Сте че на зна ња и ве шти не по том при ме ни ти и ускла ди ти са струч
ним пред ме ти ма.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

ОСНОВЕ КОМПЈУТЕРСКЕ ГРАФИКЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на став ног пред ме та је гра фич ко при ка зи ва ње ли ко ва 
по мо ћу ком пју те ра., као и оспо со бља ва ње уче ни ка да ефи ка сно и 
ра ци о нал но ко ри сте ра чу на ре на на чин ко ји не угро жа ва њи хо во 
фи зич ко и мен тал но здра вље.

Задаци на став ног пред ме та осно ве ком пју тер ске гра фи ке су:
– оспо со бља ва ње за раз у ме ва ње и ко ри шће ње мо гућ но сти 

пред ста вља ња ге о ме триј ских ли ко ва по мо ћу ра чу на ра;
– овла да ва ње прин ци пи ма ор га ни за ци је САD) па ке та и уве

жба ва ње њи хо вог ко ри шће ња;
– при пре ма за да ље обра зо ва ње из обла сти мо де ли ра ња ма

шин ских де ло ва и скло по ва и ме то ди ке кон стру и са ња;
– при ме на зна ња из тех нич ког цр та ња и на црт не ге о ме три је 

на гра фич ким за да ци ма уз ко ри шће ње ра чу на ра.

ДРУ ГИ РАЗРЕД 
(0 + 2 ча са не дељ но, 0 + 72 ча са)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (6)

Упо зна ва ње са пред ме том
Основ ни чи ни о ци гра фич ког при ка зи ва ња ли ко ва по мо ћу 

ком пју те ра: гра фич ки тер ми нал, про це сор ска је ди ни ца, гра фич ка 
ме мо ри ја, уре ђа ји за ко му ни ка ци ју ко ри сник – ра чу нар (та ста ту ра, 
миш, гра фич ка та бла итд.).

Основ ни еле мен ти ком пју тер ске гра фи ке: ком пју тер ски за пис 
ли ко ва: адре си ра ње та ча ка на екра ну, по пу ња ва ње гра фич ке ме мо ри
је, век тор ски и ра стер екра ни, ме ња ње са др жа ја ме мо ри је, гра фич ки 
мо де ли ли ко ва, ма те ма тич ки мо де ли ли ко ва, ко ри снич ки про грам

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА IN TER FA CEа (6)  

По врат не спре ге: ра чу нар – екран, та ста ту ра – ра чу нар, ко ри
сник – та ста ту ра, екран – ко ри сник. Гра фич ки про зор, про зор ко
ман ди, про зор ин фор ма ци ја, кур сор, ме ни, мо до ви и под мо до ви.

ГРА ФИЧ КЕ ИН СТРУК ЦИ ЈЕ, НА РЕД БЕ И ОПЕ РА ЦИ ЈЕ (10) 

Гра фич ке опе ра ци је:
– тран сфор ма ци је (ро та ци је, тран сла ци је), ска ли ра ње, ко ор

ди нат ни си сте ми, сце на, гру пи са ње, бри са ње.
Гра фич ке ин струк ци је:
– зу ми ра ње, кли по ва ње, про зо ри, бо је ње, скри ве не ли ни је и 

по вр ши.



Гра фич ке на ред бе:
– ко манд ни је зик, еди тор ске на ред бе, пи са ње и сто пи ра ње 

про гра ма, син так са и про мен љи ве, из вр шне и кон трол не на ред бе.

САD ПА КЕ ТИ ОП ШТЕ НА МЕ НЕ – 2 D ГРА ФИ КА (20) 

Прин цип ор га ни за ци је. На ме на и мо гућ но сти. Из глед екра на 
у САD па ке ту. Рас по ло жи ви ме ни ји. Ор га ни за ци ја про сто ра за цр
та ње. Ко ор ди нат ни си стем.

Основ ни 2D ли ко ви: тач ка, дуж, кру жни ца, лу ко ви, елип са, 
по ли го ни. Рад са сло же ним ли ни ја ма (Вкри ве).

Огра ни че ње у ски ца ма – con strain (па ра лел ност, нор мал ност, 
колинeарност, тан гент ност, јед на кост ду жи на и ра ди ју са), до де љи
ва ње и уки да ње.

Опе ра ци је над објек ти ма: по ме ра ње, ко пи ра ње, ви ше стру ко 
ко пи ра ње, ро ти ра ње, осно пре сли ка ва ње итд. Зу ми ра ње, бри са ње 
(по је ди нач но и груп но), три мо ва ње .

Ко ти ра ње у ски ца ма и ве за са con strain еле мен ти ма. Па ра ме
три ко ти ра ња. Вр сте ко та.

Из ра да пр вог гра фич ког ра да.
Пло те ри и штам па чи. Де фи ни са ње па ра ме та ра. При пре ма цр

те жа за пло то ва ње.
Пре нос по сто је ћих цр те жа у САD па кет. Ске ни ра ње цр те жа. 

Раз ме на САD по да та ка са дру гим про гра ми ма. Ко ри шће ње да то те
ка фор ма та: DXF, IGES, Step.

САD ПAКЕТИ ОП ШТЕ НА МЕ НЕ – 3D ГРА ФИ КА (25) 

На чин фор ми ра ња обје ка та у 3D; тип ски об ли ци (fe a tu re)
– Из вла че ње дво ди мен зи о нал них обје ка та из основ не рав ни 

(Ехtrude to ols);
– Тип ске фор ме до би је не ро та ци јом (Re vol ve to ols);
– Тип ске фор ме за ру пе (Но1еs);
– Тип ске фор ме swe ep, blend, и њи хо ве ком би на ци је;
– Тип ске фор ме за оба ра ње и за о бље ње иви ца, и тип ска фор

ма draft;
– Тип ске фор ме тан ко зид них кон струк ци ја (shell);
– Ма ни пу ла ци ја тип ским об ли ци ма;
– Про јек то ва ње скло по ва;
– Ге не ри са ње тех нич ких цр те жа;
– Рад са тек стом у тех нич ким цр те жи ма опре ма цр те жа (рад 

са са став ни ци ма, та бли ца ма и тек стом у окви ру тех нич ког цр те жа).
Ви зу е ли за ци ја мо де ла: Укла ња ње скри ве них ли ни ја, бо је ње и 

сен че ње по вр ши на.
Из ра да дру гог гра фич ког ра да.

КО РИ ШЋЕ ЊЕ OLE МЕ ХА НИ ЗМА (5)

По ве зи ва ње и ис пра вља ње; САD fi leова са OLE апли ка ци
јом. Об на вља ње ве зе из ме ђу САD па ке та и OLE апли ка ци је.

Са др жај ве жби:
Ве жбе тре ба да об у хва те кла сич не при ме ре из ма шин ске тех ни

ке као и мо де ле оп тич ких по ма га ла на о ча ра, дур би на, пе ри ско па итд.
За сва ки ма шин ски део тре ба из ра ди ти мо дел и цр теж бар у 

две про јек ци је и ком пле ти ра ти тех но ло шку до ку мен та ци ју на ра
чу на ру. Сва ки уче ник тре ба да за о кру жи свој рад штам па њем сво
јих цр те жа на пло те ру или штам па чу.

Пред лог за ве жбе: цр та ње ви ја ка, осо ви на и вра ти ла, спој ни
ца, ку глич них ле жа је ва, као и де ло ва пред ви ђе ни стру ком.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

При оства ри ва њу про гра ма тре ба обез бе ди ти да сва ки уче ник 
ра ди на за себ ном ра чу на ру.

Обра ти ти па жњу и осло ни ти се при ода би ру при ме ра у то ку 
ве жба ња и ко ре ла ци ју са дру гим пред ме ти ма.

Обра ти ти па жњу на сле де ће:
1. Што ком плет ни јем оства ре њу ци ље ва и за да та ка на став ног 

пред ме та;
2. При ла го ђа ва њу ни воа ком плек сно сти на став ног пред ме та 

ни воу зна ња уче ни ка из оста лих на став них обла сти;

3. Ко ре ла ци ји са оста лим на став ним са др жа ји ма (на чин на 
ко ји су рас по ре ђе ни на став ни са др жа ји у то ку школ ске го ди не 
обез бе ђу је па ра лел ност гра фич ких ра до ва са гра фич ким ра до ви ма 
из дру гих пред ме та.

4. Упо зна ва њу са нај но ви јим про грам ским САD па ке ти ма 
при че му тре ба во ди ти ра чу на о уз ра сту и мо гућ но сти ма уче ни ка 
(по себ но тре ба обра ти ти па жњу на пред зна ње уче ни ка, оства ре но 
на ча со ви ма ин фор ма ти ке у прет ход ној го ди ни, до по зна ва ња ра да 
у САD про грам ским па ке ти ма).

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен
та ци ју.

РАЧУНАРИ У ОПТИЦИ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ пред ме та ра чу на ри у оп ти ци је овла да ва ње тех ни ком ра
да на ра чу на ру и при ме на ра чу на ра у оп ти ци. Раз ви ја ње ми шље ња 
за раз у ме ва ње и ко ри шће ње ра чу на ра у ра зним софт вер ским па ке
ти ма, као и оспо со бља ва ње уче ни ка да ефи ка сно и ра ци о нал но ко
ри сте ра чу на ре на на чин ко ји не угро жа ва њи хо во фи зич ко и мен
тал но здра вље.

Задаци на став ног пред ме та ра чу на ри у оп ти ци су:
– овла да ва ње тех ни ком ра да на ра чу на ру;
– овла да ва ње од ре ђе ним софт вер ским про гра ми ма по треб

ним у оп ти ци;
– овла да ва ње ви шим кур се ви ма из ком пју тер ске гра фи ке и 

ко ри снич ких па ке та;
– из ра да гра фич ких ра до ва из по је ди них пред ме та.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(0 + 2 ча са не дељ но, 0 + 74 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (2)

Упо зна ва ње са на став ним пред ме том, на чи ном ре а ли за ци је.

ОП ТИЧ КИ ИН СТРУ МЕН ТИ (48)

Из ра да ал го ри та ма про ра чу на, тех нич ка до ку мен та ци ја и ра
ди о нич ки цр теж.

Из ра да гра фич ких ра до ва (ра ди о нич ких цр те жа, ста ти стич ка 
об ра да по да та ка ме ре ња и узо ра ка).

Из ра да из ве шта ја са ла бо ра то риј ских ве жби.

ФО ТО ГРА ФИ ЈА (24)

Из ра да ал го ри та ма про ра чу на, об ра да по да та ка са ве жби. Из
ра да тех нич ке до ку мен та ци је, ра ди о нич ки цр те жи и из ве шта ји ла
бо ра то риј ских ве жби.

Из ра да гра фич ких ра до ва (ра ди о нич ких цр те жа, ста ти стич ка 
об ра да по да та ка ме ре ња и узо ра ка).

Из ра да из ве шта ја са ла бо ра то риј ских ве жби.



ЧЕ ТВР ТИ РАЗРЕД 
(0 + 1 ча са не дељ но, 0 + 32 ча са го ди шње, 30 ча со ва у бло ку)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

ГРА ФИЧ КИ РА ДО ВИ:

ОП ТИ КА НА О ЧА РА (16)

Из ра да тех нич ке до ку мен та ци је, ра ди о нич ки цр те жи и из ве
шта ји.

Рад на ра чу на ру за сни ва ти на при ме ри ма из оп ти чар ске прак
се (тех нич ка до ку мен та ци ја при из ра ди: окви ра за на о ча ре, об ра ди 
ста кла, уба ци ва ње ста кла у оквир на о ча ра итд.).

ДИ ЗАЈН (11)

Из ра да тех нич ке до ку мен та ци је, ра ди о нич ки цр те жи и из ве
шта ји.

Мо де ли ра ње оп тич ких де ло ва и уре ђа ја (ре а ли за ци ја про це са 
ди зај ни ра ња про из во да пре ма ли ку му ште ри је, пред ло жи ти мо дел 
окви ра за на о ча ре итд.).

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА РА ДА (5)

Из ра да ор га ни за ци о не ше ме по сло ва ња.
Из ра да ал го ри та ма про ра чу на, тех нич ка до ку мен та ци ја, цр

теж и ра ди о нич ки цр теж.
Ре ша ва ње про бле ма ор га ни за ци је ра да на ра чу на ру.
Гра фич ки ра до ви об у хва та ју из ра ду: ал го ри там про ра чу на, 

при пре ма тех нич котех но ло шке до ку мен та ци је, из ра де ра ди о нич
ких и склоп них цр те жа и слич но.

БЛОК НА СТА ВА (30)

Блок на ста ва из пред ме та из ко јег је уче ник узео ма тур ски ис
пит се де лом оства ру је кроз овај пред мет јер је уче ник оба ве зан да 
га ура ди и тех нич ки опре ми на ра чу на ру.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

При ре а ли за ци ји на ста ве оде ље ње се де ли на две гру пе с тим 
да сва ки уче ник мо ра има ти свој ра чу нар. Ако шко ла не ма до вољ
но ра чу на ра број гру па се по ве ћа ва та ко да сва ки уче ник има ра чу
нар на ко ме ра ди.

На став ник мо ра из вр ши ти ко ре ла ци ју са пред ме ти ма из ко
јих уче ни ци ра де гра фич ке ра до ве на тај на чин да се кон кре тан 
гра фич ки рад оства ри на да том пред ме ту (про ра чун, цр те жи итд.). 
Због то га на став ни ци тре ба да уса гла се тер ми не об ра де по је ди них 
ме тод ских је ди ни ца. Ако се ука же по тре ба омо гу ћи ти ко ри шће ње 
ка би не та са ра чу на ри ма и за вре ме тра ја ња ве жби из пред ме та из 
ко јих се из ра ђу ју гра фич ки ра до ви. На став ник тре ба да пра ти и 
оце њу је са мо ко ри шће ње ра чу на ра (из ра да ал го рит ма, из ра да про
гра ма, цр та ње цр те жа итд.), бр зи ну, тач ност, ори ги нал ност ре ше
ња и слич но. На став ник не сме да ути че на кон струк тив на ре ше ња 
из гра фич ких ра до ва и ма тур ских ра до ва, то ра ди на став ник Дру
гог пред ме та, и по це ну да та ре ше ња ни су до бра. На став ник мо ра 
да по зна је про бле ма ти ку ко ја се ре ша ва. Код уче ни ка тре ба раз ви
ја ти осе ћај да је ра чу нар алат ка ко јом мо же ре ши ти ве ли ки број 
про бле ма у стру ци. Да ти фонд је ори јен та ци о ни и мо же се ме ња ти 
у за ви сно сти од ко ре ла ци је са дру гим пред ме ти ма. Ако се ука же 
по тре ба и мо гућ ност ко ре ла ци је и са дру гим пред ме ти ма, ко ји ни
су на ве де ни, тре ба их при ме ни ти.

Уче ни ци за вр шних раз ре да тре ба да су овла да ли тех ни ка ма 
ра да на ра чу на ру и мо ра ју ис пу ни ти по ста вље не за дат ке. Уче ни ци 
мо гу и све сво је гра фич ке ра до ве ура ди ти на ра чу на ру. На став ник 
не сме до зво ли ти да по је ди ни уче ни ци ра де дру ги ма кон крет не за
дат ке већ их тре ба усме ра ва ти на по ле ми ку и ди ску си ју о на чи ну 
ре ша ва ња ра чу нар ских про бле ма.

Уче ни ци гра фич ке и ма тур ске ра до ве пре да ју дру гим пред
мет ним на став ни ци ма ма те ри ја ли зо ва не на па пи ру а за овај пред
мет ра до ви се ар хи ви ра ју и чу ва ју док уче ник не за вр ши шко ло ва
ње. Уче ник мо же са мо сво је ра до ве ко ри сти ти у то ку шко ло ва ња.

У за ви сно сти од софт вер ских па ке та и про гра ма, на став ник 
тре ба да упу ти уче ни ке на ви ше кур се ве истих и при ка же све мо
гућ но сти ра да.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен
та ци ју.

ОПТИКА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та оп ти ка је усва ја ње зна ња из ге о ме
триј ске и фи зич ке оп ти ке и при ме на зна ња сте че них у то ку ра да, 
као и у да љем уче њу.

Задаци на ста ве пред ме та оп ти ка су:
– усва ја ње основ них за ко на ге о ме триј ске и фи зич ке оп ти ке и 

њи хо ва при ме на при про ра чу ну оп тич ких еле ме на та;
– овла да ти за ко ни ма од би ја ња и пре ла ма ња све тло сти и про

ра чун за кри вље но сти, ја чи не и де бљи не со чи ва;
– при ме ни ти за ко не ра си па ња све тло сти при об ја шња ва њу 

гре ша ка со чи ва;
– сти ца ње при ме не сте че них зна ња из ин тер фе рен ци је све

тло сти при про ра чу ну со чи ва с ве ли ком за кри вље но сти;
– сти ца ње зна ња за ло гич ко раз ми шља ње и за кљу чи ва ње у ра ду;
– сти ца ње осно ве за да ље уче ње у те о ри ји и прак си.

ДРУ ГИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (1)

Упо зна ва ње пред ме та и са др жа је про гра ма.

УВОД У ГЕ О МЕ ТРИЈ СКУ ОП ТИ КУ (3)

Основ ни пој мо ви про сти ра ња све тло сти. Бр зи на про сти ра ња 
све тло сти. Ме то де ме ре ња бр зи не про сти ра ња све тло сти. Оп тич ка 
сред ства.

ОД БИ ЈА ЊЕ СВЕ ТЛО СТИ (14)

За кон ре флек си је. Рав но огле да ло. По себ не вр сте рав них 
огле да ла. Сфер на огле да ла (ка рак те ри стич не тач ке и зра ци). Кон
кав но огле да ло. Кон век сно сфер но огле да ло. Ја чи на сфер них огле
да ла. Оста ле врстe огле да ла (ци лин дрич на, па ра бо лич на, елип тич
на). При ме на огле да ла и си сте ми огле да ла.

ПРЕ ЛА МА ЊЕ СВЕ ТЛО СТИ (10)

Уоп ште о пре ла ма њу све тло сти (по јам ди оп три је). Ин декс 
пре ла ма ња. То тал на рефлeксија. План па ра лел на пло ча. Оп тич ка 
при зма. Дис пер зи ја (ра си па ње) све тло сти.

СО ЧИ ВА (20)

Сфер на ди оп три ја (вр сте). Оп тич ка со чи ва (вр сте). Тан ка со
чи ва. Кон струк ци ја ли ка код тан ких са бир них со чи ва. Кон струк
ци ја ли ка код тан ких рас тре сних со чи ва. Ја чи на тан ких со чи ва. 



Де бе ла со чи ва. Свој ства. Кон струк ци ја ли ка код де бе лих со чи ва. 
Јед на чи на ко њу га ци је. Цен трал ни оп тич ки си стем (вр сте и при ме
на). Јед на чи на за ди оп триј ску ја чи ну оп тич ког си сте ма.

ВЕ ЖБЕ: ЗА КО НИ ОП ТИ КЕ И МЕ РЕ ЊЕ ОП ТИЧ КИХ  
ВЕ ЛИ ЧИ НА(24) 

За кон ре флек си је. За кон пре ла ма ња све тло сти. Ме ре ње гра
нич ног угла пре ла ма ња по мо ћу то тал не ре флек си је на ста кле ној 
при зми и коц ки. Ме ре ње по ме ра ња зра ка све тло сти код план па
ра лел не пло че. Ме ре ње нај ма ње де ви ја ци је код оп тич ке при зме. 
Ме ре ње жи жних да љи на са бир них со чи ва, ра сип них со чи ва, оп
тич ких си сте ма од два со чи ва. Де бе ло со чи во: ме ре ње уда ље но сти 
жи же од те ме на со чи ва, про ра чун де бљи не со чи ва.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

УВОД (1)

Упо зна ва ње са др жа ја про гра ма.

ГРЕ ШКЕ СО ЧИ ВА И ИС ПРА ВЉА ЊЕ ГРЕ ША КА (7)

Вр сте гре шке (мо но хро мат ске и хро мат ске). Сфер но от кла ња
ње, астиг ма ти зам, дис тор зи ја, за кри вље ност по ља. Си сте ми за ис
пра вља ње гре ша ка со чи ва.

ГЕ О МЕ ТРИЈ СКА ОП ТИ КА (7)

Фи зич ка при ро да све тло сти. Основ ни за кон оп ти ке, об ја шње ње.

ИН ТЕР ФЕ РЕН ЦИ ЈА СВЕ ТЛО СТИ (8)

По сту пак и вр сте све тло сти. Фи зич ке осо би не ин тер фе рен ци
је све тло сти. Си сте ми осма тра ња ин тер фе рен ци је. Хај ген со ва те о
ри ја све тло сти. Си сте ми за по сма тра ње.

ПО ЛА РИ ЗА ЦИ ЈА СВЕ ТЛО СТИ (5)

По јам по ла ри за ци је. До би ја ње по ла ри зо ва не све тло сти. За о
кре та ње рав ни по ла ри за ци је.

ТА ЛА СНОКОР ПУ СКУ ЛАР НА ТЕ О РИ ЈА СВЕ ТЛО СТИ (5) 

Мак све ло ва те о ри ја елек тро маг нет них та ла са. План ко ва те о
ри ја све тло сти. Двој на при ро да све тло сти.

СПЕК ТРИ (5)

Дис пер зи ја све тло сти (еми сиј ски и ап сорп циј ски спек три). 
При ме на дис пер зи је све тло сти (спек трал не ана ли зе, спек тро скоп).

ЛУ МИ НИ СЦЕН ЦИ ЈА (5)

Оп ште о усло ви ма све тло сног зра че ња. Вр сте све тло сног зра
че ња. При ме на зра че ња ма те ри ја ла у тех ни ци.

ФО ТО МЕ ТРИ ЈА (5)

Основ не фо то ме триј ске ве ли чи не. Основ ни за ко ни фо то ме
три је. Фо то ме три. (Рум фор дов, Бун зе нов).

ВЕ ЖБЕ: ЗА КО НИ ОП ТИ КЕ И МЕ РЕ ЊЕ ОП ТИЧ КИХ  
ВЕ ЛИ ЧИ НА (26) 

По сма тра ње гре ша ка со чи ва – ви зу ел но при из ра ди со чи ва, 
ме ре ње ква ли те та из ра де ве ли ких ра ди ју са со чи ва (план пло ча) по
мо ћу проб них ста ка ла.

Њут но ви пр сте но ви – Њут но ва ста кла као уре ђај.
Ме ре ње све тло сти – план па ра лел них пло ча.
Ме ре ње по ла ри зо ва не све тло сти – оп тич ка при зма.
По сма тра ње атом ских и мо ле ку лар них спек та ра – при руч ни и 

нор мал ни спек тро ме тар.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

На став ни пред мет оп ти ка, основ ни је струч ни пред мет за 
обра зов ни про фил тех ни чар оп ти ке. Сто га се гра ди во овог пред ме
та мо ра по ве зи ва ти са са др жа ји ма пред ме та фи зи ке и ма те ма ти ке, 
али и са са др жа ји ма струч них пред ме та (оп ти ка на о ча ра, оп тич ка 
ме ре ња, ра ди о нич ке ве жбе, прак тич на на ста ва и др.), јер се усво
је на зна ња из овог пред ме та мо ра ју при ме њи ва ти у да љем уче њу. 
И ако овај пред мет про из ла зи из фи зи ке, на ста ва мо ра да са др жа је 
ви ше при бли жи оп ти ци.

Сто га овај пред мет, ува жа ва ју ћи у об ра ди са др жа ја аспект, 
мо ра би ти ви ше услов но ре че но „тех нич ка оп ти ка”.

Ге о ме триј ску оп ти ку тре ба пот пу но са вла да ти. Због то га је 
ве о ма ва жно, по чет ком на ста ве у тре ћем раз ре ду, про ве ри ти усво
је ност гра ди ва из прет ход ног раз ре да и, пре ма по тре би, одво ји ти 
од ре ђе ни број на став них ча со ва за об на вља ње гра ди ва и утвр ђи ва
ње са др жа ја из ге о ме триј ске оп ти ке.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен
та ци ју.

ОПТИЧКИМАТЕРИЈАЛИ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве на став ног пред ме та оп тич ки ма те ри ја ли је упо
зна ва ње уче ни ка са осо би на ма оп тич ких ма те ри ја ла ра ди при ме
не сте че них зна ња у прак си као и за са вла да ва ње но вих струч них 
пред ме та.

Задаци на ста ве пред ме та оп тич ки ма те ри ја ли су:
– упо зна ва ње вр сте оп тич ких ма те ри ја ла и њи хо ва при ме на;
– оспо со бља ва ње уче ни ка да пре по зна ју раз ли чи те вр сте оп

тич ких ма те ри ја ла;
– оспо со бља ва ње уче ни ка за из бор оп тич ког ста кла пре ма та

бли ца ма про из во ђа ча.

ДРУ ГИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (1)

Упо зна ти уче ни ка са на став ним пред ме том, уџ бе ни ком и 
струч ном ли те ра ту ром.

УВОД У ТЕХ НО ЛО ГИ ЈУ ОП ТИЧ КИХ МА ТЕ РИ ЈА ЛА (3) 

Тех но ло ги ја: по јам, зна че ње у на у ци, тех ни ци и жи во ту. По
де ла. Вр сте ма те ри ја ла у оп ти ци.

ОБИЧ НО И ОП ТИЧ КО СТА КЛО (14)

Исто ри јат ста кла. Си ро ви на за про из вод њу ста кла, ка ли јум 
кар бо нат, на три јум кар бо нат, кал ци јум кар бо нат, алу ми ни јум ок сид, 
оло во ок сид, ба ри јум ок сид, бор на ки се ли на. Про из вод ња ста кла. 
То пље ње ста кле не ма се. Рав но, шу пље, пре со ва но ста кло. Хла ђе
ње ста кла. По де ла ста кла пре ма си ро ви на ма: Кал ци јум, ка ли јум, 



на три јум, оло во, алу ми ни јум, бор си ли кат. Спе ци јал но ста кло. Бо је
ње ста кла, сред ства за бо је ње. Фил тер ста кло. Оп тич ка ста кла. То
пље ње, ли ве ње у ка лу пи ма, крун ско, флинт, лант хан ста кло.

БРУ СНА СРЕД СТВА И БРУ СНЕ ПЛО ЧЕ (15) 

По јам и вр сте бру ше ња. Основ не си ро ви не за про из вод њу 
бру сних пло ча. Круп но ћа зр на бру сне пло че. Твр до ћа зр на бру сне 
пло че. Твр до ћа струк ту ра бру сне пло че. Ве зив ни ма те ри ја ли. Ди ја
мант ске бруснс пло че.

Об ли ци и ди мен зи ја бру сне пло че у од но су на на ме ну. Озна
ча ва ње бру сне пло че, пре ма про пи са ним стан дар ди ма и та бе ла ма 
про из во ђа ча. Бр зи на бру ше ња.

ПО ЛИР НА СРЕД СТВА (7)

По јам по ли ра ња. По јам и вр сте сред ста ва за по ли ра ње (гво
жђе ок сид, це ри јев ок сид, хром ок сид, бе ри ли јум ок сид). На ме на 
по је ди них по ли ра ју ћих сред ста ва, круп но ћа зр на и на чин при пре
ме. На чин по ли ра ња.

ПЛА СТИЧ НЕ МА СЕ (6)

По јам и по де ла пла стич них ма са, по ли ви нил хло рид. Ни трат
ни це лу ло ид. Аце тат ни це лу ло ид. Кор ња че ви на. По ли сти рол. 

МЕ ТА ЛИ И ЛЕ ГУ РЕ (6)

Алу ми ни јум. Алу ми ни јум ске ле гу ре. Маг не зи ју мо ве ле гу ре. 
Ка лај и мо гућ ност ле ги ра ња. Цинк и мо гућ ност ле ги ра ња. Ме синг. 
Брон за.

ПЛЕ МЕ НИ ТИ МЕ ТА ЛИ (5)

Зла то: до би ја ње, од ре ђи ва ње фи но ће. Пла ти на: осо би не и 
при ме на.

ЛЕ МО ВИ И ЛЕ МЉЕ ЊЕ (8)

Ме ко ле мље ње: по јам, ка лај ни ле мо ви, при пре ма ма те ри ја ла, 
по сту пак спа ја ња ле мље њем. Твр до ле мље ње: по јам и на ме на, ле
мо ви за твр до ле мље ње, тем пе ра ту ра то пље ња твр дих ле мо ва, при
пре ма ма те ри ја ла и по сту па ка.

КО РО ЗИ ЈА И ПО ВР ШИН СКА ЗА ШТИ ТА (7)

По јам и узро ци ко ро зи је. Хе миј ска елек тро хе миј ска ко ро зи
ја. За шти та од ко ро зи је. За шти та ме тал не пре вла ке из ве де не гал
ва ни за ци јом. Не ме тал не пре вла ке из ве де не хе миј ским по ступ ком. 
Ор ган ске пре вла ке. При ме на на но ше ња сло је ва у оп тич кој де лат
но сти.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

При из бо ру и при ме ни на став них сред ста ва н ме то да пред
ност тре ба да ти де мон стра ци ји узо ра ка, си ро ви на, по лу про и зво да 
и про из во да, гра фич ким при ка зи ма на фо ли ја ма и па но и ма, та бе
ла ма про из во ђа ча и по да ци ма о ма те ри ја лу из про спе ка та, при
руч ни ка и оста ле до ку мен та ци је. Сто га је по треб но рас по ла га ти 
збир ком по треб них узо ра ка у од ре ђе ним ко ли чи на ма, што ће до
при не ти по кла ња њу по себ не па жње оп тич ким ста кли ма, ста кли ма 
у бо ји, бру сним сред стви ма и пло ча ма и пла стич ним ма са ма, јер 
се ти ма те ри ја ли нај че шће упо тре бља ва ју у оп тич кој де лат но сти. 
Уче ни ка тре ба оспо со би ти да се слу жи тех нич ком до ку мен та ци јом 
и на у чи ти их да са мо стал но про на ла зе и ко ри сте све по дат ке о ма
те ри ја ли ма. Са др жа је овог на став ног пред ме та тре ба по ве зи ва ти 
са са др жа ји ма оста лих Струч них пред ме та. По жељ но је да на став
ник ура ди ин фор ма тив не ма те ри ја ле за уче ни ке, јер за овај пред
мет не ма од го ва ра ју ће ли те ра ту ре.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 

опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен
та ци ју.

ОПТИЧКАМЕРЕЊА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве на став ног пред ме та оп тич ка мeрeња јe упо зна ти 
мер не уре ђа је и стан дард не ве ли чи не ра ди при ме не сте че них зна
ња при ли ком угра ђи ва ња со чи ва у оквир пре ма ле кар ском ре цеп ту.

Задаци на ста ве на став ног пред ме та оп тич ка ме ре ња су:
– упо зна ти функ ци ју, са став и осо би не мер них ин стру ме на та 

и уре ђа ја;
– упо зна ти на ме ну и при ме ну мер них уре ђа ја и ин стру ме на та;
– оспо со би ти уче ни ка да цен три ра ју со чи ва;
– упо зна ти при зма тич но де ло ва ње со чи ва;
– раз ви ја ти осе ћај за тач ност, уред ност и па жљи во ру ко ва ње 

мер ним ала ти ма, ин стру мен ти ма и уре ђа ји ма;
– оспо со би ти уче ни ка да са мо стал но ис пи ту је ис прав ност и 

от кла ња ма ње ква ро ве мер них уре ђа ја;
– раз ви ја ти ин те ре со ва ње за пра ће ње но вих до стиг ну ћа у 

обла сти мер не тех ни ке и за са мо стал но уче ње.

ДРУ ГИ РАЗРЕД 
(0 + 2 ча са не дељ но, 0 + 72 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (1)

Упо зна ва ње пред ме та, са др жа је про гра ма и ли те ра ту ре

УВОД У ОП ТИЧ КА МЕ РЕ ЊА (2)

По јам и на ме на оп тич ких ме ре ња. Зна чај ме ре ња. Функ ци је 
по је ди них де ло ва мер них уре ђа ја

МЕ РИ ЛА ЗА МЕ РЕ ЊЕ ДА ЉИ НЕ (12)

По мич на ме ри ла: по јам и на ме на. де ло ви, мер не ска ле, кли
зач са по де лом (но ни јус).

Ду би но мер: по јам и на ме на, де ло ви, мер не ска ле, кли зач са 
по де лом (но ни јус) на чин ме ре ња.

Ми кро ме три: по јам и на ме на, по де ла мер не ска ле, тач ност 
ме ре ња. Ми кро ме тар за ме ре ње ду би не: де ло ви, гра фич ки при каз 
де ло ва, по де ла мер не ска ле.

ВЕ ЖБА БРОЈ 1

Ме ре ње (по мич ним ме ри лом, ду би но ме ром и ми кро ме тром) 
ди мен зи ја на раз ли чи тим ма шин ским еле мен ти ма са раз ли чи тим 
тач но сти ма ме ре ња. 

Ски ци ра ти ма шин ске еле мен те на ко ји ма је из ве де но ме ре ње 
и ди мен зи о ни са ти у од ре ђе ним то ле ран ци ја ма.

НА ПО МЕ НА:
Ура ди ти ве жбе ме ре ња на три ма шин ска еле мен та за сва ки 

мер ни ин стру мент.

МЕ РИ ЛА ЗА МЕ РЕ ЊЕ УГЛО ВА (6)

Угло мер: на чин ме ре ња, тач ност ме ре ња, кон тро ла тач но сти 
угло ме ра. Уни вер зал ни угло ме ри: очи та ва ње угла, тач ност ме ре ња.



ВЕ ЖБА БРОЈ 2

Ме ре ње ди мен зи ја угло ва на раз ли чи тим ма шин ским еле мен
ти ма са раз ли чи тим тач но сти ма ме ре ња.

Ски ци ра ти ма шин ске еле мен те на ко ји ма је из ве де но ме ре ње 
и ди мен зи о ни са ти у од ре ђе ним то ле ран ци ја ма.

НА ПО МЕ НА:
Ура ди ти ве жбе ме ре ња на три ма шин ска еле мен та за сва ки 

мер ни ин стру мент.

КОМ ПА РА ТО РИ (6)

На ме на и гра ђа ком па ра то ра. Ком па ра тор са уве ћа њем 10:1, 
100:1, 1000:1.

Мер но под руч је, по де ла ска ле, по де ша ва ње мер не ска ле.
Ком па ра тор са чвр стом сто ном по де лом, по де ша ва ње за ме ре

ње ра зних пло ча.

ВЕ ЖБА БРОЈ 3

Ме ре ње ком па ра то ром ди мен зи ја на раз ли чи тим ма шин ским 
еле мен ти ма са раз ли чи тим тач но сти ма ме ре ња.

Ски ци ра ти ма шин ске еле мен те на ко ји ма је из ве де но ме ре ње 
и ди мен зи о ни са ти у од ре ђе ним то ле ран ци ја ма.

НА ПО МЕ НА:
Ура ди ти ве жбе ме ре ња на три ма шин ска еле мен та за сва ки 

ком па ра тор раз ли чи тих раз ме ра.

МЕ РЕ ЊЕ ВИ СИ НЕ ЛУ КА ОП ТИЧ КИМ КОМ ПА РА ТО РОМ  
И ПРО РА ЧУН РА ДИ ЈУ СА СФЕР НИХ И СФЕ РО ТО РИЧ НИХ  
СО ЧИ ВА (15)

Ме ре ње ви си не лу ка сфер них со чи ва и про ра чун ра ди ју са 
сфер них пло ча. Ме ре ње ви си не лу ка сфе ро то рич них со чи ва и про
ра чун ра ди ју са сфер них пло ча. Ме ре ње ви си не лу ка сфе ро то рич
них со чи ва и про ра чун ра ди ју са сфер не и то рич не пло че.

Уре ђај за ме ре ње ви си не лу ка ка да се по де ша ва на мер ни сат, 
обе леж ја уре ђа ја, раз мак из ме ђу ши ља ка или ку гли ца. Очи та ва ње 
вред но сти ви си не лу ка.

Про ра чун ра ди ју са сфер не пло че. Ме ре ње ви си не лу ка у пр
вом глав ном пре се ку. Про ра чун ра ди ју са лу ка кру жни це. Очи та
ва ње вред но сти ви си не лу ка у дру гом глав ном пре се ку. Про ра чун 
ра ди ју са ро та ци је.

ВЕ ЖБА БРОЈ 4 

Ме ре ње ви си не лу ка на сфер ним со чи ви ма и из вр ши ти про
ра чун ра ди ју са сфер них пло ча са раз ли чи тим тач но сти ма ме ре ња.

Ски ци ра ти со чи ва на ко ји ма је из ве де но ме ре ње и ди мен зи о
ни са ти у од ре ђе ним то ле ран ци ја ма.

НА ПО МЕ НА:
Ура ди ти ве жбе ме ре ња на три сфер на со чи ва са мер ним ин

стру мен ти ма.

СФЕ РО МЕ ТАР (2)

Ра ди о нич ки сфе ро ме тар, гра ђа и функ ци ја.

МЕ РЕ ЊЕ РА ДИ ЈУ СА СО ЧИ ВА (8)

Ме ре ње ве ли ких ра ди ју са со чи ва и за кри вље но сти (план – 
пло ча) по мо ћу проб них ста ка ла.

Ис пи ти ва ње ра ди ју са со чи ва ма ле за кри вље но сти по мо ћу 
проб ног ста кла.

ВЕ ЖБА БРОЈ 5

Ме ре ње ра ди ју са на сфер ним со чи ви ма по мо ћу проб ног ста
кла. Ски ци ра ти со чи ва на ко ји ма је из ве де но ме ре ње и ди мен зи о
ни са ти у од ре ђе ним то ле ран ци ја ма.

НА ПО МЕ НА:
Ура ди ти ве жбе ме ре ња на три сфер на ра ди ју са со чи ва са сфе

ро ме тром.

НА ПОН У СТА КЛУ (8)

Од ре ђи ва ње вр сте на по на у ста клу. Ме ре ње на по на у ста клу. 
По лу па ри ме тар, кон струк ци ја и на ме на.

ВЕ ЖБА БРОЈ 6

Од ре ђи ва ње вр сте на по на у ста клу по мо ћу по лу па ри ме тра.
Ме ре ње ин тен зи те та на по на у ста клу по мо ћу по лу па ри ме тра. 

Ски ци ра ти со чи ва на ко ји ма је из ве де но ме ре ње и ис та ћи ре зул та
те ме ре ња.

НА ПО МЕ НА:
Ура ди ти ве жбе ме ре ња на три со чи ва са по лу па ри ме тром.

МЕ РЕ ЊЕ НА ПА ЦИ ЈЕН ТУ (12)

Ме ре ње раз ма ка зе ни ца (пу пил на дис тан ца).

ВЕ ЖБА БРОЈ 7

Ме ре ње раз ма ка зе ни ца по мо ћу ме ра ча раз ма ка зе ни ца (Пу
пил ме сер). Ски ци ра ти раз мак зе ни ца и од ре ди ти њи хо во ра сто ја ње.

НА ПО МЕ НА:
Ура ди ти ве жбе ме ре ња на три па ци јен та.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

За ре а ли за ци ју са др жа ја на став ног пред ме та оп тич ка ме ре ња 
по тре бан је опре мљен ка би нет са на став ним сред стви ма и рад ним 
ме сти ма за из во ђе ње ве жби. При ли ком при ме не на став них ме то да 
те жи ште тре ба да ти на де мон стри ра њу гра фич ких при ка за, ди дак
тич ких сли ка и прак тич них ра до ва.

На став ник тре ба да оси гу ра ак тив но уче ство ва ње уче ни ка 
кроз све ета пе на став ног про це са (при пре ма за из во ђе ње на ста
ве, уве жба ва ње ме ре ња, тач ност и про ве ра ва ње ре зул та та ме ре ња, 
уве жба ва ње про ра чу на и др.).

За из во ђе ње ве жби уче ни ци ко ри сте ин фор ма тив не ма те ри ја
ле ко је је кон ци пи рао на став ник и са мо стал но из ра ђу је за дат ке из 
са др жа ја. Уче ни ци са мо стал но из во де ве жбе ме ре ња ко је су уна
пред за да те, ка ко би се ак ти ви рао сва ки по је ди нац.

Са др жа је на став ног пред ме та оп тич ки ин стру мен ти тре ба по
ве за ти са са др жа ји ма струч ноте о риј ским и прак тич ном на ста вом 
из оп ти ке, ка ко би се сте че на зна ња по ве за ла у це ли ну.

Пре по ру чу је се на став ни ци ма да ура де пи са не ин фор ма тив не 
ма те ри ја ле за уче ни ке због не до стат ка струч не ли те ра ту ре из обла
сти оп ти ке.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен
та ци ју.

ОПТИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве на став ног пред ме та оп тич ки ин стру мен ти је 
упо зна ти оп тич ке ин стру мен те ко је ће уче ни ци ко ри сти ти у то ку 
оба вља ња прак тич не на ста ве и у оп тич кој прак си.



Задаци на ста ве на став ног пред ме та оп тич ки ин стру мен ти су:
– при ме на зна ња сте че на из оп ти ке (за кон пре ла ма ња, од би ја

ња пра во ли ниј ског про сти ра ња све тло сти);
– упо зна ти функ ци ју, гра ђу, осно ве кон стру и са ња и оп тич ке 

осо би не ин стру ме на та ши ро ке при ме не;
– сти ца ње ве шти на ру ко ва ња ин стру мен ти ма ра ди ис прав не 

при ме не и да ва ња упут ства по тен ци јал ним куп ци ма;
– уве жба ти од ре ђи ва ње уве ћа ња и вид ног угла оп тич ких ин

стру ме на та;
– сти ца ње на ви ке чи шће ња, чу ва ња, ускла ди ште ња и па жљи

вог ру ко ва ња ин стру мен ти ма;
– раз ви ја ње ин те ре со ва ња уче ни ка за пра ће ње но вих до стиг

ну ћа у под руч ју оп ти ке и оп тич ких ин стру ме на та.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(0 + 2 ча са не дељ но, 0 + 74 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (1)

Упо зна ва ње пред ме та, са др жа ја про гра ма и ли те ра ту ре.

ОП ТИЧ КИ ИН СТРУ МЕН ТИ (3)

По јам и на ме на оп тич ких ин стру ме на та. По де ла. Функ ци ја 
оп тич ких и ме ха нич ких де ло ва.

ПРИ ЗМЕ И ПЛАН – ПА РА ЛЕЛ НЕ ПЛО ЧЕ (10) 

Пра во у гла при зма. Пре сли ка ва ње пра во у гле при зме. Пр ва 
По ро ва ком би на ци ја при зми. Дру га По ро ва ком би на ци ја при зми. 
Пен та го нал на при зма. Ром бич на при зма. Де ре о ва при зма. Чи зма
ста при зма. Кров на при зма. Ста кле ни клин. План па ра лел не пло че.

ВЕ ЖБА БРОЈ 1

– При ме на пра во у гле при зме и ње но пре сли ка ва ње на не ко
ли ко обје ка та из оп тич ке прак се.

Ски ци ра ти пра во у глу при зму и про сти ра ње зра ка кроз њу.
– При ме на По ро ве ком би на ци је при зми на не ко ли ко обје ка та 

из оп тич ке прак се.
Ски ци ра ти По ро ве ком би на ци је при зми и про сти ра ње зра ка 

кроз њих.
– При ме на пен та го нал не при зме на не ко ли ко обје ка та из оп

тич ке прак се.
Ски ци ра ти пен та го нал ну при зму и про сти ра ње зра ка кроз њу.
– При ме на ром бич не при зме на не ко ли ко обје ка та из оп тич ке 

прак се.
Ски ци ра ти ром бич ну при зму и про сти ра ње зра ка кроз њу.
– При ме на До ре о ве при зме на не ко ли ко обје ка та из оп тич ке 

прак се.
Ски ци ра ти До ре о ву при зму и про сти ра ње зра ка кроз њу.
– При ме на чи зма сте при зме на не ко ли ко обје ка та из оп тич ке 

прак се.
Ски ци ра ти чи зма сту при зму и про сти ра ње зра ка кроз њу.
– При ме на кров не при зме на не ко ли ко обје ка та из оп тич ке 

прак се.
Ски ци ра ти кров ну при зму и про сти ра ње зра ка кроз њу.
– При ме на ста кле ног кли на на не ко ли ко обје ка та из оп тич ке 

прак се.
Ски ци ра ти ста кле ни клин и про сти ра ње зра ка кроз ње га.
– При ме на план – па ра лел не пло че на не ко ли ко обје ка та из 

оп тич ке прак се.
Ски ци ра ти план – па ра лел ну пло чу и про сти ра ње зра ка кроз њу.

ТЕ ЛЕ СКОП (22)

По јам и по де ла. Ке пле ров или астро ном ски те ле скоп. Ула зна 
и из ла зна со чи ва те ле ско па. Вид но по ље и вид ни угао те ле ско па. 
Моћ раз два ја ња те ле ско па. Те ле ско пи са про мен љи вим си сте мом 
со чи ва. Те ле скоп с при зма ма (руч ни дво глед). Пе ри скоп (јед но
ста ван). Пе ри скоп те ле скоп ског ти па (ар ти ље риј ски те ле ско пи). 

Па но ра ма (пе ри скоп ски те ле скоп с по крет ном гла вом). Под мор
нич ки пе ри скоп. Га ли ле јев те ле скоп (Хо ланд ски). Ке пле ров те ле
скоп. Њут нов те ле скоп. Ка зе гра нов те ле скоп. Гре го ри јев те ле скоп. 
В. Хер ше лов те ле скоп. Ј.Б. Фо кал те ле скоп. Објек ти ви те ле скоп. 
Ахро ма ти зи ра ни ду блет. Оп тич ки си стем са елек тро оп тич ким 
пре тва ра чи ма и по ја чи ва чи ма сли ке.

ВЕ ЖБА БРОЈ 2

– При ме на Ке пле ро вог или астро ном ског те ле ско па и ње го во 
ко ри шће ње на не ко ли ко обје ка та из оп тич ке прак се.

Ске ни ра ти Ке пле ров или астро ном ски те ле скоп и про сти ра
ње зра ка кроз ње га.

– При ме на те ле ско па са при зма ма (руч ни дво глед) и ње го во 
ко ри шће ње на не ко ли ко обје ка та из оп тич ке прак се.

Ски ци ра ти те ле скоп с при зма ма (руч ни дво глед) и про сти ра
ње зра ка кроз ње га.

– При ме на те ле ско па пе ри скоп ског ти па (ар ти ље риј ски те ле
скоп) и ње го вог ко ри шће ња на не ко ли ко обје ка та из оп тич ке прак се.

Ски ци ра ти те ле скоп пе ри скоп ског ти па (ар ти ље риј ски те ле
скоп) и про сти ра ње зра ка кроз ње га.

– При ме на па но ра ма (пе ри скоп ски те ле скоп с по крет ном гла
вом) и ње го во ко ри шће ње на не ко ли ко обје ка та из оп тич ке прак се.

Ски ци ра ти па но ра ма (пе ри скоп ски те ле скоп с по крет ном гла
вом) и про сти ра ње зра ка кроз ње га.

– При ме на под мор нич ког те ле ско па и ње го во ко ри шће ње на 
не ко ли ко обје ка та из оп тич ке прак се.

Ски ци ра ти под мор нич ки те ле скоп и про сти ра ње зра ка кроз 
ње га.

– При ме на Га ли ле је вог те ле ско па (Хо ланд ски) и ње го во ко ри
шће ње на не ко ли ко обје ка та из оп тич ке прак се.

Ски ци ра ти Га ли ле јев те ле скоп (Хо ланд ски) и про сти ра ње 
зра ка кроз ње га.

– При ме на Ке пле ро вог те ле ско па и ње го во ко ри шће ње на не
ко ли ко обје ка та из оп тич ке прак се.

Ски ци ра ти Ке пле ров те ле скоп и про сти ра ње зра ка кроз ње га.
– При ме на Њут но вог те ле ско па и ње го во ко ри шће ње на не ко

ли ко обје ка та из оп тич ке прак се.
Ски ци ра ти Њут нов те ле скоп и про сти ра ње зра ка кроз ње га.
– При ме на Ка зе гра но вог те ле ско па и ње го вог ко ри шће ња не

ко ли ко обје ка та из оп тич ке прак се.
Ски ци ра ти Ка зе гра нов те ле скоп и про сти ра ње зра ка кроз ње га.
– При ме на Гре го ри је вог те ле ско па и ње го во ко ри шће ње на 

не ко ли ко обје ка та из оп тич ке прак се.
Ски ци ра ти Гре го ри јев те ле скоп и про сти ра ње зра ка кроз ње га.
– При ме на В. Хер ше ло вог те ле ско па и ње го во ко ри шће ње на 

не ко ли ко обје ка та из оп тич ке прак се.
Ски ци ра ти В. Хер ше лов те ле скоп и про сти ра ње зра ка кроз 

ње га.
– При ме на Ј. Б. Фо ка ло вог те ле ско па и ње го во ко ри шће ње на 

не ко ли ко обје ка та из оп тич ке прак се.
Ски ци ра ти Ј. Б. Фо ка лов те ле скоп и про сти ра ње зра ка кроз 

ње га.
– При ме на објек ти ва те ле ско па и ње го вог ко ри шће ња на не

ко ли ко обје ка та из оп тич ке прак се.
Ски ци ра ти објек тив те ле ско па и про сти ра ње зра ка кроз ње га.
– При ме на ахро ма ти зи ра ног ду бле та и ње го вог ко ри шће ња на 

не ко ли ко обје ка та из оп тич ке прак се.
Ски ци ра ти ахро ма ти зи ра ни ду блет и про сти ра ње зра ка кроз 

ње га.
– При ме на оп тич ког си сте ма са елек тро оп тич ким пре тва ра

ња очи ма и по ја чи ва чи ма сли ке и ње го во ко ри шће ња на не ко ли ко 
обје ка та из оп тич ке прак се.

Ски ци ра ти оп тич ки си стем са елек тро оп тич ким пре тва ра чи
ма и по ја чи ва чи ма сли ке и про сти ра ње зра ка кроз ње га.

КО ЛИ МА ТОР И ТЕ МЕ НИ ДИ ОП ТРИ МЕ ТАР (16) 

Ко ли ма то ри. Те ме ни ди оп три ме три. Јед но став но по ја ча ло. 
Апла нат ска по ве ћа ла (објек ти ви). Ахро мат ска по ве ћа ла. Ми кро
ско пи (по јам и вр сте). Објек ти ви ми кро ско па. Вр сте објек ти ва. 



Ну ме рич ка апа ра ту ра ми кро ско па. Моћ раз два ја ња ми кро ско па, 
Оку ла ри ми кро ско па. Вр сте оку ла ра. Оп тич ка ше ма ми кро ско па. 
Ра све та ми кро ско па у све тлом и там ном по љу. Ко хле ро ва ра све та. 
Ул тра ми кро ско пи. Ми кро гра фи ја. Ми кро про јек ци ја.

ВЕ ЖБА БРОЈ 3

– При ме на ко ли ма то ра и ње го во ко ри шће ње на не ко ли ко обје
ка та из оп тич ке прак се.

Ски ци ра ти ко ли ма тор и про сти ра ње зра ка кроз ње га.
– При ме на те ме ног ди оп три ме тра и ње го во ко ри шће ње на не

ко ли ко обје ка та из оп тич ке прак се.
Ски ци ра ти те ме ни ди оп три ме тар про сти ра ње зра ка кроз ње га.
– При ме на јед но став ног по ја ча ла и ње го во ко ри шће ње на не

ко ли ко обје ка та из оп тич ке прак се.
Ски ци ра ти јед но став но по ја ча ло и про сти ра ње зра ка кроз ње га.
– При ме на апла нат ског по ве ћа ла и ње го во ко ри шће ње на не

ко ли ко обје ка та из оп тич ке прак се.
Ски ци ра ти апла нат ско по ве ћа ло и про сти ра ње зра ка кроз ње га.
– При ме на ахро мат ског по ве ћа ла и ње го во ко ри шће ње на не

ко ли ко обје ка та из оп тич ке прак се.
Ски ци ра ти ахро мат ско по ве ћа ло и про сти ра ње зра ка кроз ње га.
– При ме на ми кро ско па и ње го во ко ри шће ње на не ко ли ко 

обје ка та из оп тич ке прак се.
Ски ци ра ти ми кро скоп и про сти ра ње зра ка кроз ње га.
– При ме на Ко хле ро ве ра све те.
– При ме на ми кро гра фи је и ње но ко ри шће ње на не ко ли ко 

обје ка та из оп тич ке прак се.

ФИЛМ СКЕ КА МЕ РЕ (4)

По јам и на ме на. Објек ти ви филм ских ка ме ра. Сни ма ње 
филм ском ка ме ром, ме рач филм ске ка ме ре.

ВЕ ЖБА БРОЈ 4

– При ме на објек ти ва филм ске ка ме ре и ко ри шће ње на објек
ти ма. Ски ци ра ти објек тив филм ске ка ме ре и про сти ра ње зра ка 
кроз ње га.

– Сни ма ње филм ском ка ме ром са ак цен том на по де ша ва ње 
отво ра блен де.

ПРО ЈЕК ТОР (6)
Ди ја про јек тор. Епи про јек тор. Епи ди ја скоп. Уре ђа ји за по ве

ћа ње фо то гра фи је. Ки но про јек то ри за фил ску тра ку 8 mm, 16 mm 
и 35 mm.

ВЕ ЖБА БРОЈ 5
– При ме на ди ја про јек то ра и ње го во ко ри шће ње у прак си.
Ски ци ра ти ше му ди ја про јек то ра и про сти ра ње зра ка кроз ње га.
– При ме на епи про јек то ра и ње го во ко ри шће ње у прак си.
Ски ци ра ти ше му епи про јек то ра и про сти ра ње зра ка кроз ње га.
– При ме на епи ди ја ско па и ње го во ко ри шће ње у прак си
Ски ци ра ти ше му епи ди ја ско па и про сти ра ње зра ка кроз ње га.

ДА ЉИ НО МЕР (6)
Функ ци ја и зна че ње. Да љи но ме ри са ци лин дрич ним со чи ви

ма и ста кле ним кли но ви ма. Да љи но ме ри са ба зом на зе мљи шту. 
Да љи но ме ри са ба зом на ци љу.

ВЕ ЖБА БРОЈ 6
– При ме на да љи но ме ра са ци лин дрич ним со чи ви ма и ста кле

ним кли но ви ма и ње го во ко ри шће ње на објек ти ма.
Ски ци ра ти ше му да љи но ме ра са ци лин дрич ним со чи ви ма и 

ста кле ним кли но ви ма и про сти ра ње зра ка кроз ње га.
– При ме на ду би но ме ра са ба зом на зе мљи шту и ње го во ко ри

шће ње на објек ти ма.
Ски ци ра ти ше му да љи но ме ра са ба зом на зе мљи шту и про

сти ра ње зра ка кроз ње га.
– При ме на да љи но ме ра са ба зом на ци љу и ње го во ко ри шће

ње на објек ти ма.

Ски ци ра ти ше му да љи но ме ра са ба зом на ци љу и про сти ра
ње зра ка кроз ње га.

РЕ ФРАК ТО МЕ ТРИ (6)

По јам и на ме на. Аб сов ре фрак то ме тар. Пул фри цов ре фрак то
ме тар.

ВЕ ЖБА БРОЈ 7

– При ме на Аб со вог ре фрак то ме тра и ње го во ко ри шће ње на 
објек ти ма.

Ски ци ра ти ше му Абе о вог ре фрак то ме тра и про сти ра ње зра ка 
кроз ње га.

– При ме на Пул фри цо вог ре фрак то ме тра и ње го во ко ри шће ње 
на објек ти ма.

Ски ци ра ти ше му Пул фри цо вог ре фрак то ме тра и про сти ра ње 
зра ка кроз ње га.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

У на ста ви на став ног пред ме та оп тич ки ин стру мен ти тре ба 
ко ри сти ти пред зна ња уче ни ка из дру гих струч них пред ме та, на
став но гра ди во кон ти ну и ра но по ве зи ва ти са са др жа ји ма пред ме та 
ма те ма ти ке, фи зи ке, оп ти ке, оп ти ке на о ча ра и прак тич не на ста ве. 
У при ме ни ве жби те жи ште ста ви ти на ме то ду де мон стра ци ја узо
ра ка оп тич ких скло по ва и ин стру ме на та, гра фич ких при ка за, ди
дак тич ких пла ка та и сло же них мо де ла ин стру ме на та. Ко ри сно је 
оси гу ра ти ак тив но уче ство ва ње уче ни ка кроз све ета пе на став ног 
про це са (по се бан на гла сак тре ба да бу де на цр та њу ше ма и оп тич
ких ин стру ме на та).

При ли ком из во ђе ња ве жби по себ ну па жњу тре ба обра ти ти на 
уче нич ке при пре ме на осно ву ко јих мо гу ура ди ти од ре ђе не ве жбе. 
Нај по вољ ни је је ве жбе из во ди ти пу тем по је ди нач ног об ли ка ра да с 
тим да се на овај на чин ак ти ви ра сва ки уче сник.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

ОПТИКА НАОЧАРА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве на став ног пред ме та оп ти ка на о ча ра је да се упо
зна људ ско око, ње го ве гре шке и сред ства за ко рек ци ју тих гре ша ка.

Задаци на ста ве на став ног пред ме та оп ти ка на о ча ра су:
– упо зна ти фи зи о ло шке осно ве и гра ђу људ ског ока;
– упо зна ти функ ци ју ока, ње го ве осо би не (оштри на ви да, ако

мо да ци ја, адап та ци ја);
– на у чи ти ме то де и сред ства ко ји ма се оба вља ис пи ти ва ње 

оштри на ви да (по треб ни ор ма рић, проб ни оквир, огле да ло за по
сма тра ње уну тра шњо сти ока – ски ја скоп);

– упо зна ти гре шке ока и њи хо ве узро ке (да ле ко ви дост, крат
ко ви дост, ста рач ка да ле ко ви дост, шки ља вост, астиг ма ти зам);

– на у чи ти вр сте и осо би не и из ра чу на ва ње со чи ва за ко рек
ци ју ви да;

– оспо со би ти уче ни ка за при ме ну сте че ног зна ња у прак си и 
стал на по ве за ност те о ри је и прак се;



– раз ви ти за ви сност, од го вор ност и пре ци зност при ли ком из
ра де сред ста ва за ко рек ци ју ви да (гре шке ока);

– оспо со би ти уче ни ка за са мо стал но и ло гич но ми шље ње и 
за кљу чи ва ње при сти ца њу и при ме њи ва њу зна ња;

– раз ви ја ње ху ма них од но са пре ма па ци јен ти ма, спо соб ност 
ко му ни ци ра ња, као и сми сао за пру жа ње струч ног и не на ме тљи вог 
са ве та па ци јен ти ма при ли ком из бо ра об ли ка сред ста ва за ко рек ци
ју ви да или за шти ту ока;

– па ци јен ти ма да ти струч но об ја шње ње гре ша ка ока и на чин 
от кла ња ња сред стви ма за ко рек ци ју ви да.

ЧЕ ТВР ТИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 64 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (1)

Упо зна ва ње са пред ме том, на став ним пла ном и про гра мом 
ли те ра ту ром.

ОЧ НА ЈА БУ ЧИ ЦА (14)

Спо ља шњи део ока. Сред њи део ока. Уну тра шњи део ока. 
Оп тич ки са став ока. Про вид ност. Апа рат за за шти ту ока. Апа рат за 
по кре та ње ока. Вид но по ље. Ако мо да ци ја ока. Кон стан те по Еул
стран ду.

ОШТРИ НА ВИ ДА (4)

По јам оштри не ви да. Функ ци ја оштри не ви да. Ис пи ти ва ње 
оштри не ви да.

ГРЕ ШКЕ ОКА (16)

По де ла гре ша ка ока. Еме троп ско око. Крат ко ви дост (Myopia). 
Ко рек ци ја да ле ко ви до сти. Да ле ко ви дост (Hуреrmetrорiа). Ко рек
ци ја да ле ко ви до сти. Ста рач ка да ле ко ви дост. Корeкција ста рач ке 
да ле ко ви до сти.

Афак ци ја. Ко рек ци ја (stra bi smus). Ко рек ци ја шки ља во сти.
Астиг ма ти зам. Јед но став ни крат ко ви ди астиг ма ти зам. Јед но

став ни да ле ко ви ди астиг ма ти зам. Са ста вље ни крат ко ви ди астиг
ма ти зам. Са ста вље ни да ле ко ви ди астиг ма ти зам. Ве ли чи не сли ке у 
астиг ма тич ном оку.

СО ЧИ ВО ЗА КО РЕК ЦИ ЈУ ВИ ДА (14)

По де ла со чи ва за ко рек ци ју ви да. Сфер на со чи ва. Би фо кал на 
со чи ва. План со чи ва. Ме ни скус со чи ва. Стро го стиг ма тич на со чи
ва. Ис хер мин го ва кри ву ља. При зма тич на со чи ва.

По де ла со чи ва за ко рек ци ју астиг ма ти зма (гре шка ока с об
зи ром на оп тич ку осве тље ност). План – ци лин дрич на со чи ва. Би 
– ци лин дрич на со чи ва.

Сфе ро – ци лин дрич на со чи ва. Сфер но то рич на со чи ва. Со чи ва 
дво стру ког фо ку са. Со чи ва дво стру ког фо ку са из два ко ма да исте 
вр сте ма те ри ја ла. Со чи ва дво стру ког фо ку са из јед ног ко ма да ма
те ри ја ла дво стру ко бру ше на.

Со чи ва дво стру ког фо ку са из два ко ма да ра зних вр ста ма те
ри ја ла. Со чи ва тро стру ког фо ку са. Со чи ва са ви ше од три фо ку са. 
Лен ти ку лар на со чи ва. Кан трал на со чи ва. Кон такт на со чи ва.

ИЗ РА ЧУ НА ВА ЊЕ ВРЕД НО СТИ СО ЧИ ВА ЗА КО РЕК ЦИ ЈУ  
ВИ ДА (15) 

Вр сте астиг ма тич них ше ма. Из ра чу на ва ње сфер но то рич них 
со чи ва. Про ра чун нор мал них ци лин да ра. Из ра чу на ва ње уко ше них 
ци лин дра.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

При ли ком из во ђе ња на ста ве пре по ру чу је се на став ни ци ма да 
ко ри сте раз ли чи те ме то де и об ли ке ра да, из во ре зна ња као и на
став на сред ства (као на при мер про јек тор, гра фо скоп, оп тич ка клу
па и др.). При то ме је на ро чи то ва жно слу жи ти се мо де лом ока, 

сред стви ма за ис пи ти ва ње ви да, оним вр ста ма со чи ва за ко рек ци ју 
ви да и евен ту ал но уре ђа ји ма за објек тив но и су бјек тив но ис пи ти
ва ње ви да.

Пре по ру чу је се уво ђе ње про гра ми ра не и мен тор ске на ста ве. 
За да так на став ни ка је да оспо со би уче ни ка за са мо стал но уче ње 
кроз ко ри шће ње раз ли чи тих из во ра зна ња (уџ бе ни ци, при руч ни ци, 
те сто ви фил мо ви, прак тич ни рад и сл.).

Бу ду ћи да за овај на став ни пред мет за са да не по сто ји ком
пле тан уџ бе ник на срп ском је зи ку, пре по ру чу је се на став ни ци ма 
да ура де пи са не ин фор ма тив не ма те ри ја ле за уче ни ке, те на тај на
чин пот пу но по ступ но при ку пе од го ва ра ју ћи ма те ри јал за из ра ду 
скрип ти, при руч ни ка, од но сно уџ бе ни ка. Је дан од за да та ка на став
ни ка је да оси гу ра по се ту оп тич кој ку ћи (оф тал мо ло шкој ам бу лан
ти ко ја ра ди у скло пу сер ви са за оп ти ку на о ча ра), где би се уче ни
ци упо зна ли с на уч ним ра дом и уре ђа ји ма за ре фрак ци ју.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

ОФТАЛМОЛОГИЈА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве на став ног пред ме та оф тал мо ло ги ја је да уче ни
ци ма омо гу ћи ко ри шће ње сте че них зна ња за опе ра тив ни ји рад у 
оп ти чар ској прак си.

Задаци из на став ног пред ме та оф тал мо ло ги ја су:
– упо зна ва ње осо би не ока и ње го ва при ме на у оп ти ци;
– упо зна ва ње основ них пој мо ва из обла сти оф тал мо ло ги је 

нео п ход них за да ље раз у ме ва ње и схва та ње са др жа ја ко ји се ко ри
сте у оп ти ци;

– сти ца ње нео п ход них зна ња из ана то ми је и фи зи о ло ги је чу ла;
– оспо со бља ва ње уче ни ка за пра вил ну при ме ну ре фрак ци ја ока;
– упо зна ва ње са ти по ви ма со чи ва и на о ча ра;
– сти ца ње ве шти на у ко му ни ка ци ји са стран ка ма (па ци јен ти ма).

ЧЕ ТВР ТИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 64 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (1)

Упо зна ва ње са пред ме том, на став ним пла ном и про гра мом, 
ли те ра ту ром.

АНА ТО МИ ЈА И ФИ ЗИ О ЛО ГИ ЈА ЧУ ЛА (18)

Око (ор ган ви да). На чин функ ци о ни са ње ока. Оч на ја бу чи ца, 
са став ни де ло ви и на чин функ ци о ни са ња. Уло га оч не ја бу чи це и 
про цес функ ци о ни са ња. За да так спо ља шње ви зи о не оп не и на чин 
ње ног ко ри шће ња. Ме сто ро жња че у оку и на чин ње ног функ ци о
ни са ња. Ме сто бе о ња че у оку и њен за да так. Су дов ња ча као део ока 
и на чин функ ци о ни са ња у оку. Ду жи ца ока, гре шке ко је се мо гу до
го ди ти у оку. Про цес функ ци о ни са ња ду жи це. Циљ но те ло и на чин 
ви ђе ња циљ ног те ла. Пред мет ни слој у оку и ка ко се фор ми ра пиг
мент у оку. Од че га за ви си пиг мент у оку. Мре жња ча у оку и ка ко она 
функ ци о ни ше. Гре шке мре жња че и ка ко се оне от кри ва ју. Са др жај 
оч не ја бу чи це, од че га за ви си са др жај оч не ја бу чи це и ка ко до ла зи 



до на ру ша ва ња са др жа ја оч не ја бу чи це. Ло ка ци ја пред ње оч не ко
мо ре у од но су на око. За да так пред ње оч не ко мо ре у оф тал мо ло ги ји. 
Ло ка ци ја зад ње оч не ко мо ре у оку. Уло га зад ње оч не ко мо ре на вид. 
Со чи во у оку и ка ко ути че на фор ми ра ње ли ка. Оч на во ђи ца и на чин 
ње ног функ ци о ни са ња. Ста кла сто те ло и ко ју уло гу има у оку.

ПО МОЋ НИ ОР ГА НИ ОКА (5)

По моћ ни ор га ни ока. Функ ци је по моћ них ор га на ока. Про цес 
функ ци о ни са ња по моћ них ор га на ока у од но су на чи та во те ло код 
чо ве ка и њи хо ва ве за са оком.

РЕ ФРАК ЦИ ЈА (14)

Еме тро пи ја у оку. Да ле ко ви дост код чо ве ка (ка ко и ка да на ста је). 
От кла ња ње да ле ко ви до сти. Крат ко ви дост у оку чо ве ка и ка ко на ста је 
и ка ко се от кла ња. Астиг ма ти зам у оку чо ве ка и ка ко на ста је и ка ко 
се от кла ња. Ако мо да ци ја код чо ве ка и ка ко на ста је и ка ко се от кла ња.

ТИ ПО ВИ СО ЧИ ВА И НА О ЧА РА (12)

Ти по ви со чи ва и њи хо ва уло га и за да так. Би фо кал на со чи ва и 
њи хо ва про ме на при чи та њу и гле да њу на да ле ко. Обо је на со чи ва 
и фо то греј со чи ва и њи хо ва при ме на у про це су функ ци о ни са ња. 
До бре и ло ше осо би не обо је них со чи ва и фо то греј со чи ва. Ква ли
тет со чи ва у по гле ду по сто ја но сти.

РАМ (ОКВИР) ЗА НА О ЧА РЕ (6)

Вр сте ра мо ва за на о ча ре. Про цес ко ри шће ња окви ра за на о
ча ре. Из ра да ра мо ва од раз ли чи тих ма те ри ја ла и њи хо ве осо би не.

РЕ КЛА МА ЦИ ЈА НА О ЧА РА (8)

Про блем код љу ди при ко ри шће њу на о ча ра. Жал бе па ци је на
та на ко ри шће ње на о ча ра и по ку шај ре ша ва ња про бле ма.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

На став ни са др жа ји пред ме та оф тал мо ло ги ја кон ци пи ра ни су 
да се на са мом по чет ку уво да у оф тал мо ло ги ју об ра ђу ју оне на
став не је ди ни це ко је до са да ни су има ли при ли ке да упо зна ју. При 
то ме тре ба ко ри сти ти сте че на зна ња из би о ло ги је. При ли ком ре
а ли за ци је са др жа ја тре ба обра ти ти па жњу на нај ва жни је ка рак те
ри сти ке ока ко је су зна чај не за оп ти чар ску прак су. Осим то га, про
грам са др жи три по гла вља ко ја су уско ве за на за око као и ма не 
од но сно не до стат ке ока. Оста ла по гла вља се од но се на стру ку од
но сно на прак тич ну на ста ву тех ни ча ра оп ти ке.

На ро чи то тре ба обра ти ти па жњу на овај на став ни пред мет ка
ко би уче ни ци са вла да ли са др жа је ра ди чи та ња ре цеп та у њи хо вој 
при ме ни.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

ФОТОГРАФИЈА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ, на ста ве на став ног пред ме та фо то гра фи ја је да сте че на 
зна ња ко ри сте при ли ком пру жа ња по треб них ин фор ма ци ја ко ри
сни ци ма фо то тех ни ке.

Задаци из на став ног пред ме та фо то гра фи ја су:
– упо зна ти ру ко ва ње фо то ка ме ром, објек ти вом;
– упо зна ти фил те ре за сни ма ње, објек тив за ми кро сни ма ње и 

објек тив за по сти за ње спе ци јал них учи на ка у ко лор фо то гра фи ји; 
– упо зна ти све тло ме ре и ста ти ве;
– сти ца ње зна ња о пој мо ви ма у раз ви ја њу и фик си ра њу цр но

бе лих и ко лорне га тив них и по зи тив них ма те ри ја ла;
– упо зна ти из ра ду не га ти ва и фо то гра фи је;
– усва ја ње основ них пој мо ва о спра ва ма и по ступ ци ма за по

ве ћа ње;
– упо зна ти спра ве за из ра чу на ва ње осве тље ња;
– упо зна ти спра ве за ауто мат ску об ра ду цр нобе лих и ко лор 

фо то гра фи ја;
– оспо со бља ва ње уче ни ка за да ва ње струч них оба ве ште ња 

куп ци ма о на ме ни, ру ко ва њу и чу ва њу фо торо бе и фо то ма те ри
ја ла ко ји се про да ју;

– раз ви ја ње осе ћа ја за ле по ту, склад ност, бо ју и за ни ма ње за 
при ме ну фо то гра фи је у ра ду и жи во ту.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(0 + 2 ча са не дељ но, 0 + 74 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
УВОД (1)

Упо зна ва ње са пред ме том, на став ним пла ном и про гра мом, 
ли те ра ту ром.

ФО ТО КА МЕ РА (6)

По јам и на ме на. По де ла пре ма фор ма ту. За тва ра чи. Блен да. 
Тра жи ла. Објек ти ви.

ФО ТО ПА ПИР (20)

Елек трич ни све тло мер. Ста ти ви. Фил те ри за сни ма ње на цр
но бе лом ма те ри ја лу. Фил те ри за сни ма ње ко лор фил мо ва. Објек
тив за обе ле жа ва ње пред ме та при сни ма њу. Елек трон ски блиц. 
Апа ра ти за по ве ћа ње фо то гра фи ја. Сат за ду жи ну осве тља ва ња. 
До зе за раз ви ја ње фил мо ва. Уре ђа ји за раз ви ја ње фо то гра фи ја. 
Оста ли фо то при бор.

ВЕ ЖБА БРОЈ 1

– При ме на елек трич ног све тло ме ра и ње го во ко ри шће ње при 
сни ма њу. По де ша ва ње па ра ме та ра за сни ма ње.

– При ме на фил те ра за сни ма ње на цр но бе дом ма те ри ја лу и ње
го во ко ри шће ње при сни ма њу. По де ша ва ње па ра ме та ра за сни ма ње.

– При ме на фил те ра за сни ма ње на ко лор фил мо ви ма и ње го
во ко ри шће ње при сни ма њу. По де ша ва ње па ра ме та ра за сни ма ње.

– При ме на објек ти ва за при бли жа ва ње пред ме та при сни ма
њу и ње го во ко ри шће ње при сни ма њу. По де ша ва ње па ра ме та ра за 
сни ма ње.

Из ра ди ти ше му објек ти ва за при бли жа ва ње при сни ма њу.
– При ме на елек трон ског бли ца и ње го во ко ри шће ње при сни

ма њу. По де ша ва ње па ра ме та ра за сни ма ње.
Ана ли зи ра ти функ ци о ни са ње елек трон ског бли ца и отво ра 

блен де при раз ли чи тим усло ви ма сни ма ња и њи хо ва ускла ђе ност 
при ра ду.

– При ме на апа ра та за по ве ћа ње фо то гра фи је и ње го во ко ри
шће ње при из ра ди фо то гра фи је. По де ша ва ње па ра ме та ра ду жи не 
осве тље но сти фо то па пи ра за из ра ду сли ка.

Из ра ди ти ше му апа ра та за по ве ћа ње фо то гра фи је при из ра ди 
сли ка.

– При ме на до зе за раз ви ја ње фил мо ва и по сту пак ко ри шће ња 
раз ви ја ча за из ра ду не га ти ва фил ма.

По де ша ва ње па ра ме та ра ду жи не раз ви ја ња у до зи за раз ви ја
ње фил мо ва ра ди до би ја ња ква ли тет ног не га ти ва фил ма.

ФО ТО ГРАФ СКИ НЕ ГА ТИВ МА ТЕ РИ ЈА ЛИ (5) 

Ма те ри ја ли ма лог фор ма та. Ма те ри ја ли ве ли ког фор ма та – 
фо то пло че. План фил мо ви. Уски ки но фил мо ви.



ВЕ ЖБА БРОЈ 2

– При ме на ма те ри ја ла ма лог фор ма та и ње го во ко ри шће ње 
при сни ма њу. По де ша ва ње па ра ме та ра за сни ма ње на ма те ри ја лу 
ма лог фор ма та.

– При ме на ма те ри ја ла ве ли ког фор ма та и ње го во ко ри шће ње 
при сни ма њу. По де ша ва ње па ра ме та ра за сни ма ње на ма те ри ја лу 
ве ли ког фор ма та.

– При ме на уског ки но фил ма и ње го во ко ри шће ње при сни
ма њу. По де ша ва ње па ра ме та ра за сни ма ње на ма те ри ја лу уског ки
но фил ма.

ФО ТО ГРАФ СКИ ПО ЗИ ТИВ МА ТЕ РИ ЈА ЛИ (6) 

По јам и по де ла. По зи тив фил мо ви. Фо то – па пи ри за цр но бе
ле фо то гра фи је. Фо то – па пи ри за ко лор фо то гра фи је.

ВЕ ЖБА БРОЈ 3

– При ме на ма те ри ја ла за из ра ду по зи тив (слајд) фил мо ва и 
ње го во ко ри шће ње.

По де ша ва ње па ра ме та ра за из ра ду сли ка са не га тив фил мо ва.
– При ме на фо то – па пи ра за из ра ду цр но бе ле фо то гра фи је и 

ње го во ко ри шће ње при из ра ди сли ка.
По де ша ва ње па ра ме та ра за из ра ду сли ка цр но бе ле фо то гра

фи је и ње го во ко ри шће ње при из ра ди сли ка.
– При ме на фо топа пи ра за из ра ду ко лор фо то гра фи је и ње го

во ко ри шће ње при из ра ди сли ка.
По де ша ва ње па ра ме та ра за из ра ду сли ка ко лор фо то гра фи је и 

ње го во ко ри шће ње при из ра ди сли ка.

ДИ ЈА ПО ЗИ ТИВ ЦР НОБЕ ЛИ И КО ЛОР МА ТЕ РИ ЈА ЛИ (5) 

Цр нобе ли и ко лор ди ја по зи тив фил мо ви. Ци бо хром фо топа пир 
за по зи тив ко лор фо то гра фи је из не га ти ва. Уски ки но фил мо ви у бо ји.

ВЕ ЖБА БРОЈ 4

– При ме на цр нобе лих ди ја по зи тив фил мо ва и по сту пак њи
хо вог раз ви ја ња.

По де ша ва ње па ра ме та ра за из ра ду цр нобе лих ди ја по зи тив 
фил мо ва.

– При ме на ко лорди ја по зи тив фил мо ва и по сту пак њи хо вог 
раз ви ја ња.

По де ша ва ње па ра ме та ра за из ра ду ко лорди ја по зи тив фил мо ва.
– Из ра да по зи тив ко лор фо то гра фи је из не га ти ва, по сту пак 

из ра де фо то гра фи је.
По де ша ва ње па ра ме та ра за из ра ду ко лор фо то гра фи је из не

га ти ва.

ИН ФРА ЦР ВЕ НИ И УЛ ТРА ЉУ БИ ЧА СТИ МА ТЕ РИ ЈА ЛИ ЗА 
ПРО ЈЕК ЦИ ЈЕ (5) 

Ин фра цр ве ни фил мо ви и фо то – пло че. Ул тра љу би ча сти фил
мо ви и пло че за сни ма ње.

ВЕ ЖБА БРОЈ 5

– При ме на ин фра цр ве них фил мо ва и фо то – пло ча и по сту пак 
њи хо вог раз ви ја ња.

По де ша ва ње па ра ме та ра за из ра ду ин фра цр ве них фил мо ва и 
фо топло ча.

– При ме на ул тра љу би ча стих фил мо ва и пло че за сни ма ње.
По де ша ва ње па ра ме та ра за из ра ду ул тра љу би ча стих фил мо

ва и пло че за сни ма ње.

ХЕ МИ КА ЛИ ЈЕ ЗА ИЗ РА ДУ ФО ТО ГРА ФИ ЈЕ (6) 

Ма те ри јал за раз ви ја ње. Хе ми ка ли је – раз ви ја чи за по ја ча ва
ње не га ти ва, осла бљи вач не га ти ва и по зи ти ва и то ни ра ње или фик
сир фо то гра фи је. Хе ми ка ли је за ко лор фо то гра фи је.

ВЕ ЖБА БРОЈ 6

– При ме на ма те ри ја ла за раз ви ја ње и по сту пак раз ви ја ња 
фил ма.

По де ша ва ње па ра ме та ра за из ра ду и раз ви ја ња фил ма по мо ћу 
ма те ри ја ла за раз ви ја ње.

– При ме на фик си ра за ста би ли за ци ју фил ма по сле раз ви ја ња.
По де ша ва ње па ра ме та ра за фик си ра ње и ста би ли за ци ју фил

ма по сле раз ви ја ња.
– При ме на хе ми ка ли ја за из ра ду ко лор фо то гра фи ја по сле 

раз ви ја ња и фик си ра ња фил ма.
По де ша ва ње па ра ме та ра за при ме ну хе ми ка ли ја за из ра ду ко

лор фо то гра фи ја по сле раз ви ја ња и фик си ра ња фил ма.

ОБ РА ДА НЕ ГА ТИ ВА И ИЗ РА ДА ФО ТО ГРА ФИ ЈЕ (20) 

Сни ма ње. Раз ви ја ње осве тље них не га ти ва. Из ра да цр нобе лих 
фо то гра фи ја по ве ћа њем. Из ра да ко лор фо то гра фи ја по ве ћа њем.

ВЕ ЖБА БРОЈ 7

– По сту пак сни ма ња: од ре ђи ва ње да љи не објек та, од ре ђи ва
ње от по ра блен де, од ре ђи ва ње бр зи не сни ма ња.

По сту пак од ре ђи ва ње да љи не објек та. По сту пак од ре ђи ва ња 
отво ра блен де. По сту пак од ре ђи ва ња бр зи не сни ма ња.

– По сту пак раз ви ја ња осве тље них не га ти ва.
По ста вља ње осве тље ног фил ма у до зну. Уба ци ва ње раз ви ја ча 

фил ма у до зну. Фик си ра ње фил ма по сле раз ви ја ња. Су ше ње фил ма 
по сле фик си ра ња.

– Из ра да цр нобе лих фо то гра фи ја по ве ћа њем.
Упо зна ва ње про јек ци о ног апа ра та и на чи на уве ли ча ва ња.
Од ре ђи ва ње вре ме на про пу шта ња све тло сти на фо то па пир. 
Уба ци ва ње фо то па пи ра у раз ви јач. 
Фик си ра ње фо то па пи ра. 
Су ше ње фо то па пи ра.
– Из ра да ко лор фо то гра фи ја по ве ћа њем.
Од ре ђи ва ње при ме на про пу шта ња све тло сти на фо то па пир. 
Уба ци ва ње фо то па пи ра у раз ви јач. 
Фик си ра ње фо то па пи ра. Су ше ње фо то па пи ра.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

При ли ком из во ђе ња на ста ве, те жи ште мо ра би ти на па жњи 
де мон стра ци ји и прак тич ним ве жба ма уче ни ка. При то ме је зна
чај но при сту пи ти раз два ја њу до брих и ло ших сни ма ка, об ја сни ти 
узро ке до би ја ња та квих сни ма ка. По жељ но је да се сва ки уче ник 
са мо стал но ру ку ју ћи се упо зна са фо то граф ским апа ра том, по моћ
ним при бо ром и фо то ма те ри ја лом. Ру ку ју ћи на ве жба ма са фо
то а па ра ти ма и об ра ђу ју ћи фо то ма те ри јал, уче ни ци ће сте ћи спо
соб ност ко ја ће им омо гу ћи ти да по тен ци јал ним куп ци ма пру же 
струч не ин фор ма ци је.

По треб но је уче ни ке упо зо ра ва ти на по ступ ке за за шти ту на 
ра ду, јер хе ми ка ли је мо гу би ти опа сне за здра вље, као и на опре зно 
ру ко ва ње апа ра ти ма, бу ду ћи да та кви уре ђа ји има ју ве ли ку вред
ност. Уз то је на ро чи то ва жно одр жа ва ње бес пре кор не лич не хи ги
је не н чи сто ће у ла бо ра то ри ји као и пре ци зност, тач ност и уред ност.

На ста ва из пред ме та фо то гра фи ја из во ди се у учи о ни ци стан
дард не ве ли чи не и стан дард ног на ме шта ја с тим да се део про гра
ма из во ди у фо то ла бо ра то ри ја ма.

Фо то ла бо ра то ри ја тре ба да има мо гућ ност из во ђе ња ве жби из 
фо то гра фи је. Мо ра би ти уве де на хлад на и то пла во да и про пи са
но из ве де не елек трич не ин ста ла ци је ра ди ели ми ни са ња де ло ва ња 
вла ге и хе ми ка ли ја. Гре ја ње и вен ти ла ци ја мо ра ју функ ци о ни са ти 
бес пре кор но а ла бо ра то ри ја мо ра има ти мо гућ ност пот пу ног за
мра чи ва ња. По жељ но је да фо то ла бо ра то ри ја бу де по де ље на у два 
де ла: ма њи за сни ма ње ма кро и ми кро пред ме та, при пре ма ње раз
ви ја ча, фик си ра, ре ту ши ра ње фо то гра фи је не га ти ва и слич но и ве
ћи за раз ви ја ње не га ти ва и из ра ду фо то гра фи ја. Оба про сто ра мо
ра ју има ти при кла дан на ме штај као и по треб ну опре му и при бор за 
оства ри ва ње овог про гра ма.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 



опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен
та ци ју.

ДИЗАЈН

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та ди зајн је при ме на сте че них зна ња из 
ди зај на у оп ти ци као и при ме на ди зај на при ра ду оп ти ча ра као и за 
уса вр ша ва ње истих.

Задаци на ста ве пред ме та ди зајн су:
– усва ја ње основ них пра ва ца у ди зај ну и ње го ва при ме на у 

оп ти ци при из бо ру окви ра на о ча ра;
– упо зна ва ње нај ва жни јих по сло ва и раз вој них ути ца ја ди зај на;
– сти ца ње зна ња у при ме ни ком по не на та ди зај на;
– сти ца ти осе ћај за ди зај ни ра ње у оп ти ци;
– по ве зи ва ње ди зај на са ква ли те том у оп ти ци;
– при ме њи ва ње ди зај на у пред у зет ни штву;
– сти ца ње на ви ке ло гич ког раз ми шља ња и за кљу чи ва ња у ра ду.

ДРУ ГИ РАЗРЕД 
 (2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (1)

Упо зна ва ње са пред ме том, на став ним пла ном и про гра мом, 
ли те ра ту ром.

НА СТА НАК И РАЗ ВОЈ ДИ ЗАЈ НА (4) 

На ста нак ди зај на. Раз вој ди зај на.

ПО ЈАМ ДИ ЗАЈ НА (12) 

По јам и де фи ни ци ја ди зај на. Те о ри ја о ди зај ну.
Ди зајн као на уч но струч на и ства ра лач ка ди сци пли на. Ди зајн 

као сим бол ква ли те та про из во да.
Ди зајн као си стем, функ ци ја, скуп ак тив но сти, ор га ни за ци о

на це ли на и област ме наџ мен та.

ПРАВ ЦИ ДИ ЗАЈ НИ РА ЊА (6)

По јам пра ва ца у ди зај ну.
Осо би не по је ди них пра ва ца у ди зај ну. Уни кат ни ди зајн. 

Функ ци о на ли зам. Ин ду стриј ска есте ти ка. Стај линг. Ме та фо ри чан 
ди зајн. Ра ци о на лан ди зајн. Чист ди зајн. Аеро ди на ми чан ди зајн, 
Ин те гра лан ди зајн.

ПО СЛО ВИ И РАЗ ВОЈ НИ УТИ ЦА ЈИ ДИ ЗАЈ НА (6) 

Ди зајн и про из вод. Ди зајн и пред у зе ће. Ди зајн и при вред ни 
раз вој. Ди зајн и дру штво. Ди зајн и обра зо ва ње. Ди зајн и кул ту ра.

КОМ ПО НЕН ТЕ ДИ ЗАЈ НА (16)

По јам и вр сте ком по нен ти ди зај на.
Су шти на и еле мен ти: тех нич кофунк ци о нал не ком по нен те. 

Ма те ри јал као еле мент тех нич кофунк ци о нал не ком по нен те. Ути
цај ма те ри ја ла на тех нич кофунк ци о нал ни ква ли тет про из во да. 
Вр сте и ква ли тет ма те ри ја ла.

Кон струк ци ја као еле мент тех нич кофунк ци о нал не ком по
нен те.

Ути цај ком по нен те на тех нич кофунк ци о нал ни ква ли тет про
из во да.

Раз вој кон струк ци је и тех нич кофунк ци о нал ни ква ли тет про
из во да.

Ква ли тет из ра де као еле мент тех нич кофунк ци о нал не ком по
нен те.

Ути цај ква ли те та из ра де на тех нич кофунк ци о нал ни ква ли
тет про из во да.

ЕСТЕТ СКА КОМ ПО НЕН ТА ДИ ЗАЈ НА (10)

Су шти на и еле мен ти естет ске ком по нен те. Ве ли чи не као еле
мент естет ске ком по нен те. Ути цај ве ли чи не на естет ски ква ли тет 
про из во да. Ускла ђи ва ње ве ли чи на. Про пор ци ја и естет ски ква ли
тет про из во да.

Об лик као еле мент естет ске ком по нен те. Ути цај об ли ка на 
естет ски ква ли тет про из во да. За сту пље ност ли ков них и ге о ме триј
ских еле ме на та и прин ци па об ли ка и естет ски ква ли тет про из во да.

Број као еле мент естет ске ком по нен те. Ути цај бо је на естет
ски ква ли тет про из во да. Осо би не бо ја и естет ски ква ли тет про из
во да.

Ор на мен ти као еле мент естет ске ком по нен те. Ути цај ор на
мен та на естет ски ква ли тет про из во да. Вр сте ор на мен та и естет
ски ква ли тет про из во да.

Еко ном ска ком по нен та ди зај на. Су шти на и еле мен ти еко ном
ске ком по нен те. Еле мен ти еко ном ске ком по нен те са аспек та ин те
ре са пред у зе ћа. Еле мен ти еко ном ске ком по нен те са аспек та ин те
ре са по тро ша ча.

РАЗ ВОЈ И РЕ А ЛИ ЗА ЦИ ЈА ПРО ЦЕ СА ДИ ЗАЈ НИ РА ЊА  
ПРО ИЗ ВО ДА (9) 

По јам и су шти на про це са ди зај ни ра ња. Раз вој про це са ди зај
ни ра ња. Фа зе про це са ди зај ни ра ња про из во да.

При ку пља ње ин фор ма ци ја са тр жи шта и из по слов не око ли
не. Пла ни ра ње и раз вој но вих и по сто је ћих про из во да.

Фор ми ра ње – ма те ри ја ли зо ва ње про из во да. По јам и су шти на 
фор ми ра ња – ма те ри ја ли зо ва ња про из во да.

Ства ра ње се лек ци ја и раз ра да иде ја. Кре и ра ње – ви зу ел на 
пре зен та ци ја про из во да. Кон стру и са ње про из во да.

Из бор ма те ри ја ла. Из ра да про то ти па про из во да. Фор ми ра ње 
ко лек ци ја про из во да. Из ра да тех нич ке и оста ле до ку мен та ци је. Из
ра да проб не се ри је. Те сти ра ње про из во да. Ана ли за и оце њи ва ње 
про из во да. Уво ђе ње про из во да на тр жи ште. Уса вр ша ва ње и раз вој 
про из во да. Ин тер вен ци је ра ди одр жа ва ња жи во та про из во да. Из о
ста вља ње про из во да из про из вод ног про гра ма.

ДИ ЗАЈН И ПРЕД У ЗЕТ НИ ШТВО (8)

Де фи ни ци ја пред у зет ни штва. Уна пре ђе ње и ино ва ци је. Ме
ња ње зна ча ја пред у зет ни штва у те о ри ји.

Те о ри је о пред у зет ни штву (исто риј ски осврт). Пред у зет ни
штво у спо соб но сти уоча ва ња шан си. При ме на пред у зет ни штва у 
прак си. Раз вој про из во да. Кон тро ла.

Ин вен тив ни пред у зет ник. Осо би не пред у зет ни ка. Кре а тив
ност и ино ва ци ја. Кре а тив ни по је ди нац, кре а тив на ими та ци ја, са
вр ше ни пред у зет ник. Упра вља ње ма лим пред у зе ћи ма. Спо соб ност 
пред у зет ни ка за ко му ни ка ци ју. Пред у зет ник и пре у зи ма ње ри зи ка. 
Ства ра лач ко ре ша ва ње про бле ма. Пред у зет ник као ли дер. Ко ре
спо ден ци ја, по слов ни бон тон.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

При ли ком ре а ли за ци је са др жа ја про гра ма тре ба по себ но 
обра ти ти па жњу на на став не са др жа је ко ји се од но се на упо треб не 
пред ме те кроз исто ри ју ко ји су по ред ди зај на ути ца ли на оп ти ку и 
уоп ште на оп тич ке ин стру мен те. По ред ди зај на ути цај је има ла и 
умет ност, ар хи тек ту ра, за нат ство, на у ка, тех но ло ги ја као и мно ге 
дру ге обла сти чо ве ко вог ства ра ла штва.

Раз у ме се, да је ди зајн од на стан ка па до да нас имао свој 
раз вој ни пут ко ји је че сто био кри ву дав оства ри ва њи ма, па и 



ана те ми са њи ма. Ипак, ди зајн се одр жао као по себ на област ства ра
ла штва да би до сти гао да на шњи ни во ства ра ла штва и да би до сти
гао да на шњи ни во раз во ја и ства ра лач ких мо гућ но сти. Због из у зет
них ути ца ја на мо ду, сва ки по сао, при вред ни и дру штве ни раз вој, 
рад и жи вот љу ди – ди зајн је да нас ши ро ко при хва ћен и по др жан у 
це лом све ту. Тај и та кав ди зајн упи ре са вре ме не по гле де из ра зних 
угло ва, по мно го кри те ри ју ма и у скла ду са мно штвом ин те ре са.

У то ку пре да ва ња, на став ник тре ба да во ди ра чу на о сте че
ним зна њи ма уче ни ка из дру гих струч них пред ме та та ко да при ме
ни област ди зај на у оп ти ци. При ли ком про у ча ва ња са др жа ја пред
ме та ди зајн тре ба угра ди ти основ не еле мен те за при мен љи вост 
ди зај на у оп ти ци.

Уче ни ци тре ба да стек ну те о рет ска зна ња из ди зај на и на тај 
на чин да се у њи ма фор ми ра осе ћај за естет ско и ле по. Уче ни ци 
тре ба да уоче спе ци фич ност пред ме та ди зајн и да уоче ње гов зна
чај у ОП ТИ ЦИ и где је са да ме сто ди зај на у овој обла сти.

На став ни план и про грам овог пред ме та је кон ци пи ран та ко 
да на став ник ко ри сти ра зна учи ла и по ма га ла (фил мо ви, слај до ви, 
раз не умет нич ке из ло жбе итд.) ка ко би код уче ни ка раз ви ли ин те
ре со ва ње за са вре ме ним по на ша њем.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен
та ци ју.

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та ор га ни за ци ја ра да је да уче ни ци стек
ну основ на зна ња о са вре ме ној ор га ни за ци ји про из вод ње и упра
вља њу по слов нопро из вод ним си сте мом.

Задаци на ста ве пред ме та ор га ни за ци ја ра да су:
– про у ча ва ње ме то да и тех ни ка ор га ни за ци је и упра вља ња 

по слов но про из вод ним си сте ми ма;
– про у ча ва ње не по сред не при пре ме и усло ва за успе шну про

из вод њу;
– упо зна ва ње са по слов ним ин фор ма ци о ним си сте мом и мо

гућ но сти ма при ме не ком пју те ра у пла ни ра њу, пра ће њу и ре гу ли са
њу про из вод ње;

– упо зна ва ње са мо гућ но сти ма при ме не сту ди је и ана ли зе ра
да и вре ме на за до зи ра ње и уса вр ша ва ње ра да;

– при пре ма за ре ша ва ње ме на џер ских про бле ма;
– упо зна ва ње еле ме на та си сте ма ква ли те та, зна чај си сте ма 

ква ли те та и уло ге ме наџ мен та и ор га ни за ци о них ме ра у ње му;
– упо зна ва ње са ме стом и зна ча јем ер го но ми је у са вре ме ним 

усло ви ма при вре ђи ва ња.

ЧЕ ТВР ТИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 64 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (2)

Оп ште по став ке и основ ни пој мо ви. Кла сич на те о ри ја ор га
ни за ци је. Нео кла сич на те о ри ја ор га ни за ци је. Мо дер на те о ри ја ор
га ни за ци је.

ПЛА НИ РА ЊЕ (5)

Ду го роч ни план. Го ди шњи план. Опе ра тив но пла ни ра ње и 
тер ми ни ра ње. Тех ни ка мре жног пла ни ра ња. Сред ства за пла ни ра
ње, пра ће ње и ре гу ли са ње про из вод ње. Пла ни ра ње, пра ће ње и ре
гу ли са ње про из вод ње уз при ме ну ком пју те ра.

УСЛО ВИ И ОГРА НИ ЧЕ ЊА ПО НА ША ЊА ПО СЛОВ НОГ  
СИ СТЕ МА (2) 

Ана ли за спо ља шњих и уну тра шњих усло ва и огра ни че ња. 
Не по сред на при пре ма и обез бе ђе ње усло ва за про из вод њу.

ПРО ИЗ ВОД НИ КА ПА ЦИ ТЕ ТИ (3)

По јам про из вод ног ка па ци те та. Вр сте ка па ци те та. Ме то де и 
тех ни ке утвр ђи ва ња ко ри шће ња про из вод них ка па ци те та. Рас по
ред ма ши на (рад них ме ста). Лан ча на про из вод ња.

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ОБЕЗ БЕ ЂЕ ЊА МА ТЕ РИ ЈА ЛА  
ЗА ПРО ИЗ ВОД ЊУ (2) 

За ли хе. Скла ди шта, по јам, уло га и вр сте. Опре ма ње скла ди
шних про сто ра, сме штај и чу ва ње ро бе у скла ди шту. Основ не раз
ме ре и па ра ме три скла ди шта. По ка за те љи скла ди шног про сто ра.

УНУ ТРА ШЊИ ТРАН СПОРТ (3)

По јам о са о бра ћа ју и тран спор ту. Тран спорт ни то ко ви. Прин
ци пи ор га ни за ци је уну тра шњег тран спор та. По јам ком би но ва ног 
тран спор та. Основ ни зах те ви у тран спорт ним ма ни пу ла ци ја ма. 
Кри те риј еко но мич но сти при из бо ру тран спорт них уре ђа ја. Тран
спорт на сред ства. Основ ни тех нич ки по ка за те љи (тех нич ки ка па
ци тет, екс пло а та ци о ни ка па ци тет). Ауто ма ти за ци ја тран спор та и 
тро шко ви тран спор та.

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ОБЕЗ БЕ ЂЕ ЊА ПРО ИЗ ВОД ЊЕ АЛА ТИ МА (2) 

Оштре ње и одр жа ва ње ала та. Скла ди ште ње ала та и снаб де ва
ње рад них ме ста.

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ОДР ЖА ВА ЊЕ МА ШИ НА (4) 

Си сте ми одр жа ва ња. План ски – пре вен тив ни си стем одр жа
ва ња. Ци клус одр жа ва ња ма ши на. Ин фор ма ци о ни си стем за одр
жа ва ње ма ши на.

ОСНОВ НИ ЕЛЕ МЕН ТИ СТУ ДИ ЈЕ РА ДА (5)

Ана ли за си сте ма чо век – ма ши на. Уре ђе ње рад ног ме ста. 
Сред ства, ин стру мен ти и до ку мен та ци ја за про у ча ва ње ра да. Ком
плек сна ме то да оп ти ма ти за ци је чо век – ма ши на:

– ме ре ње ра да, по јам нор ме и вр сте нор ме;
– ме то де за утвр ђи ва ње нор ме (ме ре ње вре ме на при ме ном стан

дард них еле ме на та, ме то да тре нут ним за па жа њи ма, ис ку стве но).

ЕКО НОМ СКИ ПО КА ЗА ТЕ ЉИ ПО СЛО ВА ЊА (5) 

Утро шци ра зних об ли ка ра да и тро шко ва. Ка рак тер про мен
љи во сти тро шко ва. Је ди нич ни и укуп ни тро шко ви. QС ди ја грам. 
По ка за те љи по слов них и про из вод них ре зул та та. Еко но мич ност, 
рен та бил ност, про дук тив ност.

ПО СЛОВ НОПРО ИЗ ВОД НИ ИН ФОР МА ЦИ О НИ СИ СТЕМ (7) 

Но си о ци ин фор ма ци ја и то ко ви ин фор ма ци ја. Им пле мен та ци ја 
по слов но про из вољ ног ин фор ма ци о ног си сте ма. Про гра ми за по слов
ни – про из вод ни ин фор ма ци о ни си стем. Ор га ни за ци о на до ку мен та
ци ја: рад ни на лог, рад на ли ста, тре бо ва ње, по врат ни ца ма те ри ја ла.

ИН ДУ СТРИЈ СКИ МЕ НАЏ МЕНТ (8)

Ор га ни за ци ја, ме наџ мент и пред у зет ни штво. Ин ду стриј ско 
окру же ње и по слов на по ли ти ка. Про цес ру ко во ђе ња. Ути цај ни 
фак то ри у фа зи од лу чи ва ња и фа зи спро во ђе ња. Мо ти ва ци ја и по
на ша ње љу ди. Сти ло ви ме наџ мен та. Ком пју тер ска по др шка.



СТРА ТЕ ГИЈ СКИ МЕ НАЏ МЕНТ И МАР КЕ ТИНГ(4) 

На уч нотех нич ки про грес, тр жи ште и по слов на фи ло зо фи ја 
пред у зе ћа. Мар ке тинг. Упра вљач ки ин фор ма тив ни си стем за стра
те гиј ско од лу чи ва ње.

СИ СТЕМ КВА ЛИ ТЕ ТА (7)

По јам и де фи ни са ње про из во да и ква ли те та. Уло га ме наџ
мен та у си сте му ква ли те та. Ор га ни за ци ја си сте ма ква ли те та.

ЕР ГО НО МИ ЈА (5)

Основ ни пој мо ви и пред мет про у ча ва ња. Фак то ри рад них 
усло ва. Ер го ном ско про јек то ва ње рад ног ме ста и ин ду стриј ског 
про из во да. Ер го ном ски стан дар ди. Си стем чо век – ком пју тер. Ер
го ном ски аспект та ста ту ре, екра на и пра те ће опре ме.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

На став ни пред мет ор га ни за ци ја ра да је са ста вљен та ко да 
пред ста вља, са јед не стра не, над град њу струч них пред ме та, а са 
дру ге да је струч ну осно ву за ре а ли зо ва ње дру гих пред ме та. Због 
то га је овај пред мет при ре а ли за ци ји и по треб но по ве зи ва ти с дру
гим струч ним пред ме ти ма, а на ро чи то с пред ме ти ма чи ја је ре а ли
за ци ја пред ви ђе на са ра чу на ри ма и тех но ло шким по ступ ци ма.

При ре а ли за ци ји на став не ма те ри је по треб но је гра ди во не
пре кид но ве зи ва ти за еко ном ске спе ци фич но сти ра да и про из вод
њу у ма шин ској стру ци.

Би ло да се ра ди о тех ноор га ни за ци о ном сег мен ту, сег мен ту 
еко но ми је, или сег мен ту за шти те на ра ду, са др жа је про гра ма тре
ба из ла га ти и ту ма чи ти уз што ве ће при ла го ђа ва ње кон крет ним и 
прак тич ним усло ви ма и мо гућ но сти ма шко ле и ње ног окру же ња.

На при ме ру кон крет ног пред у зе ћа – рад не сре ди не по ка за ти 
ути цај тех но ло ги је про из вод ње на еко ло шки си стем и оце ни ти ни
во за шти те на ра ду.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ прак тич не на ста ве је да уче ни ци овла да ју еле мен тар
ним ве шти на ма и уме ћи ма за оба вља ње тех но ло шких опе ра ци ја и 
по сту па ка и на тај на чин да се оспо со бе да прак тич но при ме њу ју 
сте че на зна ња из струч них пред ме та.

Задаци прак тич не на ста ве су:
– упо зна ва ње са ала том, при бо ром и ма ши на ма;
– упо зна ва ње са про из вод ним ра дом у усло ви ма про из вод ње 

ма ши на и об ра де ме та ла;
– оспо со бља ва ње за еко но мич но ко ри шће ње ма те ри ја ла, чу

ва ње ала та, при бо ра, ма ши на и дру ге опре ме у про из вод њи;
– овла да ва ње основ ним ве шти на ма руч не об ра де и ма шин ске 

об ра де и скла па ње ма ши на;
– оспо со бља ва ње за рад у про це су одр жа ва ња ма ши на и уре

ђа ја;
– сти ца ње на ви ка за при ме ну ме ра за шти те на ра ду и ко ри

шће ња за штит них сред ста ва;

– схва та ње зна ча ја ква ли те та у про из вод њи и одр жа ва њу ма
ши на;

– схва та ње зна ча ја мај стор ства из вр ши ла ца као јед ног од 
усло ва за ква ли тет ну про из вод њу у ма шин ству и об ра ди ме та ла;

– упо зна ва ње основ них ин ду стриј ских по стро је ња и њи хо ве 
функ ци је;

– оспо со бља ва ње уче ни ка за ак тив но уче ство ва ње у про це су 
ор га ни зо ва не про из вод ње;

– овла да ње еле мен ти ма тех но ло шких опе ра ци ја и про из вод
ног ра да као осно вом за укљу чи ва ње у про из вод њу у ма лим пред у
зе ћи ма и за нат ским ра ди о ни ца ма.

ПР ВИ РАЗРЕД 
(0 + 3 ча са не дељ но, 0 + 108 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
УВОД (3)

За да так прак тич не на ста ве. Упо зна ва ње ра ди о ни це и рад них 
ме ста за прак тич ну на ста ву. Упо зна ва ње са ме ра ма за шти те на ра
ду. Рас по ре ђи ва ње на рад на ме ста. Чу ва ње ала та и ма ши на. Рад на 
и тех но ло шка ди сци пли на. Чи шће ње и одр жа ва ње рад ног ме ста.

МЕ РЕ ЊЕ И КОН ТРО ЛИ СА ЊЕ (6)

За да так и зна чај ме ре ња и кон тро ли са ња. Вр сте мер них је
ди ни ца у СИ си сте му. Ме то де и гре шке ме ре ња. По де ла ме ри ла, 
ме ри ла за кон тро лу и ме ре ње ду жи не, раз мер ни ци (мер не тра ке, 
мер ни ле њи ри, мер не ле тве) ше ста ри за ме ре ње, по мич на ме ри ла, 
ду би но ме ри, ви си но ме ри. То ле ран циј ска ме ри ла. Ме ри ла за кон
тро лу и ме ре ње угло ва, уга о ни ци, угло ме ри (пре клоп ни и обич ни 
ме ха нич ки, уни вер зал ни, оп тич ки). Ме ри ло за за зо ре и за о бље ња. 
Ме ре ње по мич ним ме ри лом.

ОЦР ТА ВА ЊЕ И ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ (3)

За да так и зна чај оцр та ва ња и обе ле жа ва ња. Алат и при бор 
за оцр та ва ње и обе ле жа ва ње: рад ни сто, пло че за оцр та ва ње, при
зме. игле, па ра лел на цр та ла, обе ле жи ва чи, ше ста ри сло ва, бро је ви 
и ша бло ни. При пре ма по вр ши не за оцр та ва ње. Оштре ње ала та за 
оцр та ва ње и обе ле жа ва ње.

Оцр та ва ње јед но став них об ли ка по ша бло ну или по узор ку.
Оцр та ва ње и обе ле жа ва ње јед но став них де ло ва, по цр те жу.

ТУР ПИ ЈА ЊЕ (6)

Об ра да тур пи ја њем као тех но ло шка опе ра ци ја. Вр ста и об ли
ци тур пи ја (по де ла тур пи ја пре ма об ли ку пре се ка и пре ма бро ју 
на се ка). На са ђи ва ње тур пи ја. Тех ни ка тур пи ја ња. Одр жа ва ње тур
пи ја. Ма ши не за тур пи ја ње.

Тур пи ја ње рав них по вр ши на. Кон тро ла и ме ре ње.
Тур пи ја ње ли мо ва. Оба ра ње иви ца.
Тур пи ја ње отво ра и жле бо ва. Кон тро ла.
Тур пи ја ње об лих по вр ши на. Кон тро ла.

СЕ ЧЕ ЊЕ И РЕ ЗА ЊЕ (3)

За да так и вр сте се че ња и од се ца ња. Ала ти за се че ње и од се
ца ње; вр сте че ки ћа и се ка ча; на са ђи ва ње др жа ча че ки ћа; ру ко ва ње 
че ки ћем; тех ни ка ра да се ка чем. Се че ње ма ка за ма. Се че ње ме ха
нич ким ма ка за ма. Одр жа ва ње сред ста ва ра да; под ма зи ва ње и чи
шће ње. Ме ре за шти те на ра ду. Се че ње се ка чем.

ОД СЕ ЦА ЊЕ ТЕ СТЕ РА МА (3)

Вр сте лу ко ва и ли сто ва за руч не те сте ре. Тех ни ка ра да. Ре за
ње руч ном те сте ром пло ча стих обра да ка, це ви, про фи ла.

ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ ЛИ МО ВА И ПРО ФИ ЛА (6)

Зна чај и при ме на по ступ ка об ли ко ва ње ли мо ва. Ис пра вља ње 
ма те ри ја ла, тех ни ка руч ног ис пра вља ња, ма шин ско ис пра вља ње. 
Ме ре за шти те.

Ис пра вља ње тра ка, ли мо ва и шип ка стог ма те ри ја ла. Са ви ја
ње у хлад ном и то плом ста њу ра зних ма те ри ја ла при руч ним ала
том и ма ши на ма.



ЗА КИ ВА ЊЕ (3)

Ве зе за ки ва њем, раз мак за кив ки и ко рак. Вр сте за ки ва ња. 
Ала ти за за ки ва ње.

Руч но за ки ва ње ли мо ва.

БУ ШЕ ЊЕ И УПУ ШТА ЊЕ (3)

Бу ше ње као тех но ло шка опе ра ци ја. Бу ши ли це руч не, руч не 
елек трич не. Ала ти за бу ше ње и упу шта ње; оштре ње бур ги ја. При бор 
за сте за ње ре зног ала та, при бор за сте за ње обрат ки. Ме ре за шти те.

Бу ше ње руч ном елек трич ном бу ши ли цом.

РЕ ЗА ЊЕ НА ВО ЈА (6)

Алат и при бор за руч но ре за ње на во ја. Тех ни ка руч ног уре зи
ва ња и на ре зи ва ња на во ја. При пре ма по вр ши не. По сту пак ма шин
ског ре за ња на во ја.

Руч но ре за ње спо ља шњег и уну тра шњег на во ја. Кон тро ла.
Уре зи ва ње на во ја у ру пи.
Ре за ње на во ја на ма ши ни. Кон тро ла.

ПО ВР ШИН СКА ЗА ШТИ ТА (6)

По јам и вр сте ко ро зи је. На чи ни за шти те пре вла че њем. При
пре ма по вр ши на за за шти ту пре вла че њем. Кон зер ва ци ја де ло ва и 
про из во да. Ме ре за шти те.

За шти та пре вла че њем са при пре мом по вр ши не.

ЛЕ МЉЕ ЊЕ (6)

Ру ко ва ње ала том и при бо ром за ме ко ле мље ње. При пре ма де
ло ва за ме ко ле мље ње. Ру ко ва ње при бо ром и опре ме за твр до ле
мље ње. При пре ма де ло ва за твр до ле мље ње. Ру ко ва ње при бо ром 
за твр до ле мље ње.

Твр до ле мље ње де ло ва. Ме ре за шти те при ле мље њу.

ЗА ВА РИ ВА ЊЕ (6)

Ру ко ва ње при бо ром и опре мом за елек тро луч но за ва ри ва ње.
За ва ри ва ње де ло ва елек тро луч ним по ступ ком.
Ме ре за шти те при за ва ри ва њу.
Ру ко ва ње опре мом и при бо ром за га сно за ва ри ва ње.
Га сно за ва ри ва ње де ло ва.
Га сно се че ње ли ма.
Ме ре за шти те.

СА СТА ВЉА ЊЕ И РА СТА ВЉА ЊЕ МА ШИ НА И ЊИ ХО ВИХ 
СКЛО ПО ВА (6) 

Са ста вља ње ма ши на (мон та жа) као тех но ло шки про цес за до
би ја ње про из во да. Ра ста вља ње и са ста вља ње ма ши на и њи хо вих 
скло по ва у про це су одр жа ва ња ма ши на. Ала ти и при бо ри за ра ста
вља ње и са ста вља ње, на ме на и на чин упо тре бе. Де мон стра ци ја ру ко
ва ња кљу чем, од вр та чем, кле шти ма, свла ка чем. Тех но ло шки по сту
пак ра ста вља ња и са ста вља ња. Ба зни део (под склоп). Ме ре за шти те.

Ра ста вља ње, пра ње и чи шће ње.
Пре глед оште ће но сти или за ме не де ло ва.
Са ста вља ње, под ма зи ва ње, за шти та.

ЛИ ВЕ ЊЕ (3)

Ру ко ва ње ала том и при бо ром за руч ну из ра ду пе шча них ка
лу па.

Из ра да је згра. Мо де ли и мо дел не пло че. Ску пља ње од ли ва ка.
Руч на из ра да ка лу па у ма њим ка луп ни ци ма са јед но став ним 

мо де ли ма.
Скла па ње ка лу па, по де о на ра ван, ли вач ки на ги би, улив ни си

сте ми.
Ме ре за шти те при ли ве њу.

КО ВА ЊЕ (3)

Упо зна ва ње ко вач ког ала та и при бо ра. Упо зна ва ње са по ступ
ком за гре ва ња, ко вач ким пе ћи ма, ко вач ком ва тром и по сле ди ца ма 
не пра вил ног за гре ва ња.

Сло бод но руч но ко ва ње.
Сло бод но ко ва ње на ме ха нич ким че ки ћи ма.
Ме ре за шти те на ко ва њу.

ИЗ РА ДА ДЕ ЛО ВА ОД ЛИ МА (3)

Се че ње ли ма на по лу жним ма ка за ма и ме ха нич ким ма ка за ма 
са пра вим но же ви ма.

Из ра да де ло ва од ли ма на екс цен тар пре са ма по мо ћу ала та за 
про се ца ње и про би ја ње, ала та за са ви ја ње и ала та за из вла че ње.

Ме ре за шти те при ра ду на ма ка за ма и пре са ма.

ТЕР МИЧ КА ОБ РА ДА (3)

Ру ко ва ње опре мом за тер мич ку об ра ду. Ути цај тем пе ра ту ре 
от пу шта ња на твр до ћу. Ис пи ти ва ње про ка љи во сти. Упо зна ва ње са 
по ступ ком це мен та ци је. Ис пи ти ва ње це мен то ва них де ло ва. Ме ре 
за шти те при тер мич кој об ра ди.

Тер мич ка об ра да, ка ље ње и от пу шта ње јед но став них ала та и 
де ло ва.

ОБ РА ДА ОД СЕ ЦА ЊЕМ (3)

За штит не ме ре при об ра ди на те сте ра ма. При пре ма те сте ре 
(кру жне и оквир не) за об ра ду. Ру ко ва ње. Ре зни алат. Одр жа ва ње, 
под ма зи ва ње и чи шће ње.

Од се ца ње об рад ка ма шин ском оквир ном те сте ром.

ОБ РА ДА НА СТО НОЈ, СТУБ НОЈ, РА ДИ ЈАЛ НОЈ  
БУ ШИ ЛИ ЦИ (3) 

За штит не ме ре при об ра ди на бу ши ли ци. При пре ме бу ши ли
це за об ра ду (по ста вља ње и сте за ње ре зног ала та и сте зног при бо
ра и др.). Ру ко ва ње ма ши ном, (по кре та ње и за у ста вља ње ма ши не, 
про ме на бро ја обр та ја, ру ко ва ње по моћ ним кре та њем и др.).

Бу ше ње, про ши ри ва ње, упу шта ње и раз вр та ње отво ра ци лин
дрич них и ко нич них.

Пра ће ње ха ба ња бур ги је. Оштре ње бур ги је.

ОБ РА ДА НА КРАТ КО ХОД НОЈ РЕН ДИ САЉ ЦИ (3) 

За штит не ме ре при об ра ди на крат ко ход ној рен ди саљ ци. 
При пре ме крат ко ход не рен ди саљ ке за об ра ду (по ста вља ње и сте
за ње ре зног ала та и сте зног при бо ра и др.). Ру ко ва ње ма ши ном 
(пу шта ње и за у ста вља ње ма ши не, ру ко ва ње по моћ ним кре та њем).

Об ра де рав них по вр ши на (хо ри зон тал них и ко сих).

ОБ РА ДА НА УНИ ВЕР ЗАЛ НОМ СТРУ ГУ (9)

За штит не ме ре при об ра ди. При пре ма уни вер зал ног стру га за 
об ра ду (по ста вља ње ре зних ала та: но же ва, ала та за за бу ши ва ње, 
бу ше ње и др.; по ста вља ње сте зног при бо ра, гра нич ни ка, ли не те и 
др.). Ру ко ва ње стру гом (по кре та ње и за у ста вља ње, про ме на бро ја 
обр та ја, ру ко ва ње по моћ ним кре та њем и др.).

Спо ља шња ци лин дрич на об ра да, сте пе на сто и ко нич но стру
га ње, уну тра шња об ра да.

Бу ше ње и за бу ши ва ње.
Стру га ње из ме ђу ши ља ка. Пра ће ње ха ба ње но же ва.
Пра ће ње об ли ка стру го ти не.
Оштре ње но же ва.

ОБ РА ДА НА УНИ ВЕР ЗАЛ НОЈ ГЛО ДА ЛИ ЦИ (6) 

За штит не ме ре. При пре ма гло да ли це (по ста вља ње ре зног 
ала та, по ста вља ње сте зног при бо ра, по де о ног апа ра та, гла ве за 
вер ти кал но гло да ње и др.). Ру ко ва ње гло да ли цом (по кре та ње и за
у ста вља ње, ру ко ва ње по моћ ним кре та њем, про ме на бро ја обр та ја, 
ру ко ва ње по де о ним апа ра том и др.).

Гло да ње рав них по вр ши на.
Гло да ње жле бо ва.
Гло да ње при ме ном по де о ног апа ра та (об ра да зуп ча ни ка и сл.)
Пра ће ње ха ба ње гло да ла.



ОБ РА ДА НА БРУ СИ ЛИ ЦИ (6)

За штит не ме ре. При пре ма бру си ли це (за рав но или окру гло 
бру ше ње, по ста вља ње сто ли це, по ста вља ње сте зног при бо ра). 
Упо зна ва ње са из бо ром то ци ла.

Бру ше ње рав них или ци лин дрич них по вр ши на (спо ља шњих 
или уну тра шњих).

ДРУ ГИ РАЗРЕД 
(0 + 3 ча са не дељ но, 0 + 108 ча со ва го ди шње)

УВОД (3)

Упо зна ти уче ни ке са по сло ви ма, рад ним ор га ни за ци ја ма за 
про из вод њу окви ра за на о ча ре, оп ти чар ским ра ди о ни ца ма, оп ти
чар ским про дав ни ца ма.

За шти та на ра ду (основ не за шти те, вр сте опа сно сти и за шти та).

РУ КО ВА ЊЕ АЛА ТИ МА, ИН СТРУ МЕН ТИ МА И СПРА ВА МА, 
МА ШИ НА МА И ОДР ЖА ВА ЊЕ У ОП ТИ ЦИ (6) 

Ала ти у оп ти чар ској стру ци, њи хо ва при ме на и одр жа ва ње. 
При ме на и одр жа ва ње оп ти чар ских ин стру ме на та у оп ти чар ској 
стру ци. Спра ве у оп ти чар ској стру ци и одр жа ва ње.

ШАР НИ РИ (99)

По сту пак из ра де шар ни ра: обе ле жа ва ње, се че ње шар ни
ра гло да лом, бу ше ње ру пе на шар ни ру, ре за ње на во ја на шар ни
ру, спа ја ње шар ни ра са окви ром. Кон струк тив ни об ли ци шар ни ра. 
То ле ран ци је шар ни ра. Ха ба ње шар ни ра и под ме та ње тан ких под
ме та ча за от кла ња ње за зо ра – по де ша ва ње. При ме на на врт ке код 
оште ће ног на во ја. При ме на леп ка код оште ће ног на во ја. По сту пак 
из ра де за врт ња за спа ја ње са окви ром. Ски да ње оштрих иви ца. На
ре зи ва ње на во ја по мо ћу руч них на ре зни ца.

Фор ми ра ње гла ве за врт ња: ко ва њем или на стру гу. Фор ми ра
ње жље ба за из ви јач. Оси гу ра ње за врт ња од од вр та ња. Ва ђе ње по
ло мље них за врт ње ва. Из ра да на врт ки. Се че ње ма те ри ја ла на од ре
ђе ну ди мен зи ју. Бу ше ње ру пе. Упу шта ње. Руч но уре зи ва ње на во ја.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(0 + 12 ча со ва не дељ но, 0 + 444 ча са го ди шње)

ВР СТЕ НА О ЧА РА – ОКВИ РИ И ИЗ РА ДА ША БЛО НА (60) 

Вр сте на о ча ра. Окви ри за на о ча ре. Мер ни ин стру мент и ме
ре ње тех нич ких по да та ка на окви ри ма.

Из ра да сред њег де ла окви ра, из ра да кри ла окви ра, спа ја ње 
сред њег де ла и кри ла окви ра.

Из ра да ша бло на: руч на из ра да ша бло на, руч на из ра да ша бло
на за ауто мат ско бу ше ње со чи ва, ма шин ска из ра да ша бло на пре ма 
об ли ку окви ра.

Ин ду стриј ска про из вод ња окви ра за на о ча ре.
Об ра да и уград ња сун ча них ста ка ла у окви ре за на о ча ре.

СФЕР НО СО ЧИ ВО ЗА КО РЕК ЦИ ЈУ ВИ ДА (54) 

Об ли ци, основ на обе леж ја и фа брич ке озна ке сфер них со чи
ва. Про ве ра ис прав но сти по вр ши на сфер них со чи ва. Ме ре ње раз
ма ка зе ни ца на гла ви па ци јен та. Цен три ра ње сфер них со чи ва по
мо ћу тест ног кр ста. Цен три ра ње сфер них со чи ва по мо ћу сфер ног 
ди оп ти ме тра.

АНА ТО МИ ЈА ГЛА ВЕ (54)

Ана том ске ве ли чи не гла ве: ра сто ја ње из ме ђу зе ни ца, ра сто ја
ње из ме ђу уши ју, стан дард на де ви ја ци ја ра сто ја ње из ме ђу зе ни ца 
и те ме на, ра сто ја ње од ушног ка на ла до те ме на.

Ана то ми ја ока: нор ма лан вид или еме тро пи ја, крат ко ви дост 
или ми оп ти ја, да ле ко ви дост или хи пер ме три ја, астиг ма ти зам, ста
рач ка да ле ко ви дост или пре зби о пи ја.

АСТИГ МА ТИЧ НА СО ЧИ ВА ЗА КО РЕК ЦИ ЈУ ВИ ДА (78) 

По јам, на ме на, вр сте и про из во ђач ке озна ке астиг ма тич них 
со чи ва. Основ на свој ства астиг ма тич них со чи ва. Про ве ра астиг ма
тич них со чи ва по мо ћу те ста. Ме ре ње ди оп триј ске вред но сти астиг
ма тич них со чи ва. Од ре ђи ва ње ци лин дра астиг ма тич них со чи ва. 

По ста вља ње оса ци лин да ра на за да ти угао по мо ћу те ме ног 
ди оп три ме тра, цен три ра ње астиг ма тич них со чи ва, обе ле жа ва ње 
астиг ма тич них со чи ва, руч но бу ше ње астиг ма тич них со чи ва, по
ста вља ње астиг ма тич них со чи ва, на ме шта ње со чи ва на од ре ђе но 
ме сто у ауто ма ту за бру ше ње фа зе та.

Из ра чу на ва ње сфе ро то рич них со чи ва. Из ра чу на ва ње укр ште
них вер ти кал них ци лин да ра. Из ра чу на ва ње ко сих ци лин да ра.

Угра ђи ва ње астиг ма тич них со чи ва у окви ре од пла стич них 
ма те ри ја ла. Угра ђи ва ње астиг ма тич них со чи ва у ме тал не окви ре. 
При чвр шћи ва ње астиг ма тич них со чи ва на но са че.

ПРЕ ГЛЕД И УПИ СИ ВА ЊЕ ГО ТО ВИХ НА О ЧА РА (198) 

Рав на ње сред њег де ла на о ча ра.
По де ша ва ње ве ли чи не угла из ме ђу сред њег де ла окви ра и 

крил ца. Рав на ње, за о бљи ва ње и са ви ја ње кри ла ца.
По де ша ва ње на кло ност угла со чи ва.
Про ве ра ослон ца се дла но су и на ме шта ње па пу чи ца пре ма 

ши ри ни но са па ци је на та.
Про ве ра јед на ко сти об ли ка ле ве и де сне стра не окви ра на о

ча ра.
Про ве ра ди оп триј ске вред но сти осе ци лин дра угра ђе них 

астиг ма тич них со чи ва.
Про ве ра раз ма ка оп тич ких цен та ра угра ђе них со чи ва.
Про ве ра на пе то сти ста кла угра ђе них со чи ва.
Про ве ра чи сто ће по вр ши на со чи ва и окви ра. Чи шће ње и па

ко ва ње го то вих на о ча ра.

ЧЕ ТВР ТИ РАЗРЕД 
(0 + 12 ча со ва не дељ но, 0 + 384 ча са го ди шње, 30 ча са у бло ку)

СО ЧИ ВА ЗА КО РЕК ЦИ ЈУ ВИ ДА С ДВЕ – ТРИ  
ИЛИ ВИ ШЕ ЖИ ЖА (60) 

Со чи ва с две жи же (би фо кал на со чи ва): вр сте, на ме на, основ
не од ли ке, на ме на, про из во ђач ке од ли ке.

Со чи ва с три жи же (три фо кал на со чи ва): основ не од ли ке, на
ме на, про из во ђач ке озна ке.

Со чи ва са ви ше жи жа (мул ти фо кал на со чи ва): на ме на, основ
не од ли ке, про из во ђач ке озна ке.

Ме ре ње ди оп триј ских вред но сти би фо кал них со чи ва. Цен
три ра ње би фо кал них со чи ва. Ме ре ње ви си не сег мен та за бли зи
ну на гла ви па ци јен та. Из ра да ша бло на. Обе ле жа ва ње, ре за ње и 
ки да ње би фо кал них со чи ва. Бру ше ње би фо кал них со чи ва, руч но 
бру ше ње, бру ше ње ауто ма том. Ме ре ње и цен три ра ње три фо кал
них со чи ва. Узи ма ње по треб них ме ра на гла ви па ци јен та за упи си
ва ње три фо кал них со чи ва. Из ра да ша бло на за три фо кал на со чи ва. 
Оцр та ва ње, ре за ње и ки да ње, као и бру ше ње ти фо кал них со чи ва. 
Об ра да мул ти фо кал них со чи ва, ме ре ње ди оп фиј ске вред но сти. 
Ме ре ње раз ма ка зе ни це на гла ви па ци јен та елек трич ним ме ри лом. 
Об ли ко ва ње цен трал не фо ли је пре ма об ли ку и ве ли чи ни оку ла ра. 
Ана том ско при ла го ђа ва ње окви ра на гла ви па ци јен та. Од ре ђи ва ње 
по ло жа ја цен тра зе ни це обе ле жа ва њем на цен трал ној фо ли ји. Из
ра да ша бло на пре ма об ли ку оку ла ра окви ра. Цен трал но по ста вља
ње мул ти фо кал ног со чи ва. Бру ше ње со чи ва ауто ма том.

ОБ РА ДА ПРИ ЗМА ТИЧ НИХ СО ЧИ ВА (48)

При зма тич на со чи ва: вр сте, на ме на, основ на свој ства, про из
во ђач ке озна ке.

Ме ре ње ди оп триј ско при зма тич ног де ло ва ња при зма тич них 
со чи ва.

Цен три ра ње со чи ва пре ма тра же ној при зма тич но сти на ле
кар ском ре цеп ту. Из ра да ша бло на.

Обе ле жа ва ње (по ста вља ње ба зе при зми у по ло жај на ве ден у 
ре цеп ту). Ки да ње при зма тич них со чи ва. Ре за ње при зма тич них со
чи ва. Бру ше ње при зма тич них со чи ва.



УГРА ЂИ ВА ЊЕ СО ЧИ ВА (36)

Угра ђи ва ње со чи ва са две, три или ви ше жи жа. 
Угра ђи ва ње со чи ва у окви ре од пла стич них ма те ри ја ла. 
Угра ђи ва ње со чи ва у ме тал не окви ре. 
При чвр шћа ва ње со чи ва на ме тал не но са че.

ПРЕ ГЛЕД И УПИ СИ ВА ЊЕ ГО ТО ВИХ СО ЧИ ВА (60) 

Пре глед ди оп триј ских вред но сти со чи ва, раз мак из ме ђу оп
тич ких цен та ра угра ђе них со чи ва, ви си не за бли зи ну код би фо кал
них и три фо кал них со чи ва.

Пре глед угра ђе них мул ти фо кал них со чи ва на гла ви па ци јен та.
Кон тро ла при зма тич но сти, по ло жа ја ба зе код при зма тич но

сти со чи ва.
Рав на ње сред њег де ла на о ча ра.
Рав на ње и об ли ко ва ње кри ла ца.
Ускла ђи ва ње угла отва ра ња и на кло ност угла со чи ва.

ОБ РА ДА СО ЧИ ВА ЗА КО РЕК ЦИ ЈУ ВИ ДА ОД ПЛА СТИЧ НИХ 
МА ТЕ РИ ЈА ЛА И СПЕ ЦИ ЈАЛ НЕ ВР СТЕ СТА КЛА (48) 

Со чи во од пла стич них ма те ри ја ла: на ме на, вр сте, осо би не и 
на чин об ра ђи ва ња.

Фо то о се тљи ва (фо то греј) со чи ва: на ме на, осо би не и на чин 
об ра ђи ва ња.

Кон такт на со чи ва.

СПЕ ЦИ ЈАЛ НИ ПРО ГРАМ СО ЧИ ВА ПО ЈЕ ДИ НИХ  
ПРО ИЗ ВО ЋА ЧА (24)

По зна ти ји про из во ђа чи со чи ва за ко рек ци ју ви да и њи хов 
про грам про из вод ње.

На зив, на ме на и осо би не со чи ва по је ди них про из во ђа ча.

АНА ТОМ СКО И ЕСТЕТ СКО ПРИ ЛА ГО ЂА ВА ЊЕ  
НА О ЧА РА (60) 

Тех нич ки опис, на зив и ме ре окви ра (сред њи део окви ра, кри
ла, шар ни ри, се дла).

Зна чај и при ме на при ла го ђа ва ња окви ра на о ча ра. Кри те ри ју
ми при ла го ђа ва ња.

Тех нич ко при ла го ђа ва ње об ли ку но са: се дло – па пу чи ца, те
жи на на о ча ра, кри ла, угао на ги ба.

При ла го ђа ва ње на о ча ра код де це. Естет ско ускла ђи ва ње.
По себ не ано ма ли је гла ве и ли ца.
Ала ти и тех ни ка при ла го ђа ва ња

ОП ТИЧ КА ПРО ДАВ НИ ЦА И РА ДИ О НИ ЦА (48) 

По јам, на ме на и из глед оп ти чар ске про дав ни це и ра ди о ни це.
Уре ђи ва ње из ло га и из ло же них ви три на у про дав ни ци. На

бав ка ро бе и ма те ри ја ла за оп ти чар ску ра ди о ни цу. Пре у зи ма ње, 
раз вр ста ва ње и чу ва ње ро бе и ма те ри ја ла у скла ди шту.

По ну да оп ти чар ске ро бе (окви ри, на о ча ре про тив ул трави о
лет них зра ка с обо је ним или фо то греј ста клом, раз не вр сте за штит
них на о ча ра, те ле скоп ске на о ча ре итд.), при бо ра (фу тро ле за на о
ча ре, ко жи ца за чи шће ње со чи ва, лан чи ћа за при др жа ва ње окви ра, 
теч ност за чу ва ње и овла жи ва ње кон такт них со чи ва и сред ста ва за 
чи шће ње и спре ча ва ње за ма гљи ва ња со чи ва).

Во ђе ње до ку мен та ци је оп ти чар ске про дав ни це и ра ди о ни це.

БЛОК НА СТА ВА (30)

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Про грам је са чи њен та ко да омо гу ћи по ступ но са вла да ва ње 
по чет них зна ња, уме ћа и ве шти на руч не и ма шин ске об ра де, спа ја
ња, са ста вља ња и ра ста вља ња ма ши на.

Вре ме по по гла вљи ма да то је ори јен та ци о но. Про грам се ре
а ли зу је та ко да се на увод но и при прем но из ла га ње тро ши ма њи 
део вре ме на. Нај ве ћи део вре ме на тре ба утро ши ти на из во ђе њу 

опе ра ци ја и по сту па ка. То је на зна че но по себ ним ста во ви ма на 
кра ју сва ког по гла вља. Прак тич ни рад тре ба не пре кид но по ве зи ва
ти са гра ди вом из струч них пред ме та.

Уче ник тре ба про ве сти кроз ра ди о ни це и ка би не те, по мо гућ
но сти по се ти ти пред у зе ће или са јам тех ни ке и та ко их упо зна ти са 
ма ши на ма, ала ти ма и при бо ри ма.

Прак ти чан рад из ве сти по мо гућ но сти на упо треб ном ма те
ри ја лу. Ни је оба ве зно сва по гла вља ре а ли зо ва ти стро го по на ве
де ном ре до сле ду. Ре а ли за ци ју про гра ма, по по тре би, при ла го ди ти 
мо гућ но сти ма снаб де ва ња ма те ри ја лом и опре мом, од но сно мо
гућ но шћу ко ри шће ња рас по ло жи вих сред ста ва ра да, а при др жа ва
ти се пред ви ђе ног вре ме на.

Прак тич ним ра дом и упо зна ва њем по сту па ка ли ве ња и ко ва
ња уче ни ци тре ба да се упо зна ју са вр ста ма при пре ма и усло ви ма 
за њи хо ву еко но мич ну при ме ну.

Уз прак тич но ис пи ти ва ње ма те ри ја ла и ис пи ти ва ње тач но сти 
ма ши на алат ки ра де се пи сме ни из ве шта ји – ве жбе са ре зул та ти ма 
ис пи ти ва ња.

Уз прак ти чан рад на ма ши на ма алат ка ма уче ни ци тре ба да са
гле да ју и са вла да ва ју:

– на чи не сте за ња и ба зи ра ња и ути цај на тач ност об ра де (сте
за ње че љу сти ма, сте за ње из ме ђу ши ља ка, упо тре ба ли не те, сте за
ње у спе ци јал ном сте зном при бо ру и др.);

– уло гу и зна чај ме ро дав них ре жи ма на еко но мич ност об ра
де и на ква ли тет по вр шин ске об ра де (ду би на ре за ња, ко рак бр зи на 
по моћ ног кре та ња, еко ном ска бр зи на ре за ња) за раз ли чи те ма те ри
ја ле и раз ли чи те вр сте об ра де.

Са др жа ји про гра ма прак тич не на ста ве у дру гом, тре ћем и че
твр том раз ре ду има ју до дир них та ча ка са струч ним пред ме ти ма: 
оп ти ка, оп тич ки ма те ри ја ли, оп тич ка ме ре ња, оп тич ки ин стру мен
ти, оп ти ка на о ча ра. Ко ре ла ци ја по сто ји и са струч ним пред ме ти ма: 
оф тал мо ло ги ја, фо то гра фи ја, ди зајн.

Вре ме за из во ђе ње прак тич не на ста ве да то је ори јен та ци о но 
јер ће уче ни ци би ти рас по ре ђе ни у гру па ма по сер ви си ма и не ће 
увек по сто ја ти мо гућ ност да сви уче ни ци има ју исте усло ве за из
во ђе ње од ре ђе них де ло ва на о ча ра у исто вре ме.

Прак тич ни рад ко ји се из во ди у сер ви си ма тре ба да има упо
треб ну и прак тич ну вред ност. Ни је оба ве зно сва по гла вља ре а ли
зо ва ти по на ве де ним на став ним је ди ни ца ма.

Уче ни ци ма тре ба по себ но на гла ша ва ти да уз оба ве зан струч
ни део обра те па жњу на ле по и уљуд но по на ша ње пре ма му ште ри
ја ма. Уче ни ци на прак тич ној на ста ви тре ба да ко ри сте зна ња ко ја 
су сте кли из пред ме та ди зај на и му ште ри ји по мог ну око из бо ра 
окви ра за на о ча ре. Уку си му ште ри ја су си гур но раз ли чи ти и му
ште ри ја је увек у пра ву, али не на ме тљи во и дис крет но им се мо же 
ста ви ти до зна ња ко ји оквир им ви ше од го ва ра.

Уче ни ци ма тре ба по себ но обра ти ти па жњу на ме ре за шти те 
на ра ду.

У тре ћем раз ре ду, на ста ву тре ба до ве сти на про фе си о нал ни 
ни во. Уче ни ци тре ба да раз ви ја ју ру ти ну при ли ком обе ле жа ва ња и 
се че ња ста кла и да во де ра чу на о ме ра ма за шти те.

Уче ни ке тре ба рас по ре ди ти по сер ви си ма и у то ку ре а ли за ци
је са др жа ја про гра ма тре ба ин си сти ра ти да пред ме ти об ра де има ју 
упо треб ну вред ност.

Прак тич на на ста ва у че твр тој го ди ни тре ба да за о кру жи сва 
сте че на зна ња у оба вља њу оп ти чар ских по сло ва.

Уче ник тре ба да са вла да по сту пак из ра де шар ни ра, окви ра, 
др шки па пу чи ца, за врт ње ва, обе ле жа ва ње со чи ва по мо ћу ша бло на, 
ки да ње со чи ва, бру ше ње со чи ва, угра ђи ва ње об ра ђе них со чи ва у 
окви ре за на о ча ре и пре глед го то вих на о ча ра.

На став ник тре ба да ин си сти ра на оса мо ста љи ва њу уче ни ка у 
сер ви си ма и оп ти чар ским ра ди о ни ца ма.

Ра ди кон ти ну и те та уче ни ке тре ба од ве сти у по се ту не ком од 
пред у зе ћа где се ба ве про из вод њом окви ра за на о ча ре, ста ка ла за на
о ча ре и кон такт них со чи ва. Уче ни ке тре ба во ди ти и на сај мо ве оп
ти ке где ће има ти мо гућ но сти да ви де до стиг ну ћа у обла сти оп ти ке.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 



си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

Образовни профил: ОП ШТИ ТЕХ НИ ЧАР

РАЧУНАРИ И ПРОГРАМИРАЊЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на став ног на став ног пред ме та ра чу на ри и про гра ми ра
ње је сти ца ње основ них зна ња о са вре ме ним ра чу нар ским си сте
ми ма и оспо со бља ва ње уче ни ка за ко ри шће ње истих у да љем шко
ло ва њу и бу ду ћем ра ду.

Задаци на ста ве ра чу на ри и про гра ми ра ња су:
– упо зна ва ње уче ни ка са струк ту ром и ор га ни за ци јом са вре

ме них ра чу нар ских си сте ма и на чи ном из вр ша ва ња про гра ма;
– сти ца ње основ них зна ња и оспо со бља ва ње уче ни ка за рад 

на са вре ме ним ра чу нар ским си сте ми ма као и оспо со бља ва ње уче
ни ка за пи са ње мо дер них ко ри снич ких апли ка ци ја;

– упо зна ва ње уче ни ка са са вре ме ним про грам ским па ке ти ма 
оп ште на ме не, као и спе ци ја ли зо ва ним па ке ти ма за при ме ну у тех
нич ким на у ка ма;

– упо зна ва ње уче ни ка са раз ли чи тим про гра ми ма, ма ни пу ла
ци јом њи ма и пи са ње са вре ме них ко ри снич ких про гра ма у не ком 
од ви зу ел них про грам ских окру же ња.

ПР ВИ РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 111 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (9)

Упо зна ва ње уче ни ка са пред ме том, са др жа ји ма про гра ма, ли те
ра ту ром и на чи ном из вр ша ва ња про гра ма. Струк ту ра ра чу на ра. Про
це сор, ме мо ри је и њи хо ва за ви сност. Би нар но пред ста вља ње ин фор
ма ци ја. Бит, бајт, знак, реч. При ме ри при ме не ра чу на ра у тех ни ци.

ПЕР СО НАЛ НИ РА ЧУ НА РИ И ОПЕ РА ТИВ НИ СИ СТЕ МИ (12)

Опис и де ло ви пер со нал ног IBM ком па ти бил ног ра чу на ра. 
Диск и ди скет на је ди ни ца. Ко му ни ка ци ја из ме ђу ви ше ра чу на ра – 
мре же, ин тер нет. Основ на уло га опе ра тив них си сте ма Вр сте опе
ра тив них си сте ма. Гра фич ки опе ра тив ни си сте ми.

ГРА ФИЧ КИ ОПЕ РА ТИВ НИ СИ СТЕ МИ (15)

Win dows 9x, 2000, XP. По кре та ње ОСа. Рад у гра фич ком окру
же њу. По кре та ње ко ри снич ких про гра ма. Ор га ни за ци ја по да та ка – 
рад са фај ло ви ма и фа сци кла ма. Ко манд ни ре жим ра да. Ис кљу чи ва
ње ра чу на ра. По де ша ва ње и одр жа ва ње (scan disk, de frag men ter…). 
Ин ста ли ра ње и укла ња ње про гра ма. Си стем по мо ћи ко ри сни ку.

ПРО ГРА МИ ЗА ОБ РА ДУ ТЕК СТА (27)

Еди то ри тек ста – No te pad, Mic ro soft Word Pad, Mic ro soft 
Word. По кре та ње про гра ма. Ко ри снич ки ин тер феј си. Уно ше ње 
тек ста и кре та ње кроз до ку мент. Фон то ви. Стил па су са. Фор ма ти
ра ње. Та бе ле. На во ди и на бра ја ња. Уба ци ва ње гра фич ких обје ка та. 
Ну ме ра ци ја стра ни ца, ге не ри са ње са др жа ја. Пре лом стра на, сек
ци је. Сти ло ви до ку мен та. Штам па ње до ку мен та.

ПРО ГРА МИ ЗА ТА БЕ ЛАР НА ИЗ РА ЧУ НА ВА ЊА (27)

Свр ха про гра ма за та бе лар на из ра чу на ва ња. По јам рад не та
бе ле и та бе лар них из ра чу на ва ња. Про гра ми за та бе лар на из ра чу на
ва ња – Mic ro soft Ex cel. По кре та ње про гра ма, ње гов из глед и рад ни 
ли сто ви. Унос и из ме на по да та ка у ће ли ји. Фор ма ти ра ње из гле да 
ће ли је и пра вље ње та бе ла. Рад са фор му ла ма и функ ци ја ма. Пра
вље ње гра фи ко на. По ве зи ва ње по да та ка са ви ше ли сто ва. Штам па
ње рад них ли сто ва.

ИН ТЕР НЕТ ДИ ЗАЈН И HTML (21)

Ин тер нет пре зен та ци је. Ин тер нет адре се, ко ри снич ка име на, 
до ба вља чи ин тер нет услу га. Про гра ми за пре тра жи ва ње ин тер не та, 
при јем и сла ње елек трон ске по ште. Про гра ми за ди зајн ин тер нет пре
зен та ци ја – Front Pa ge. По кре та ње и из глед про гра ма. Кре та ње кроз 
про грам. Из ра да јед но став них (web) пре зен та ци ја, сти ло ви, та бе ле, 
ра мо ви. Пра вље ње хи пер лин ко ва и по ве зи ва ње стра ни ца. Уба ци ва ње 
мул ти ме ди јал них са др жа ја на пре зен та ци ју. Уба ци ва ње веб ком по
нен ти. По ста вља ње пре зен та ци је на web сер вер. Осно ве htmla.

ДРУ ГИ РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 111 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД У ПРО ГРА МИ РА ЊЕ (3)
За да ци и ци ље ви про гра ми ра ња. Пи са ње про гра ма. Ал го ри

там. Про грам.

ИН ТЕР ФЕЈС ПРО ГРАМ СКОГ ОКРУ ЖЕ ЊА (12)
Рад са про грам ским окру же њем. Глав ни ме ни, еди то ри обра

за ца, еди то ри ко да. Па ле те са ала ти ма. Уба ци ва ње јед но став них 
кон тро ла на обра зац. Пра вље ње про је ка та. Фај ло ви про јек та. Пре
во ђе ње по ве зи ва ње и по кре та ње про гра ма.

ОСНОВ НИ ПОЈ МО ВИ О ПРО ГРАМ СКОМ ЈЕ ЗИ КУ (6)
Основ ни пој мо ви о је зи ку. Про мен љи ве и кон стан те. Ти по ви 

по да та ка. Опе ра то ри и из ра зи.

НА РЕД БЕ И УПРА ВЉАЧ КЕ СТРУК ТУ РЕ (30)
На ред ба за до де лу вред но сти. Гра на ња. Се лек ци је. Ци клу си. 

Иска ка ње из ци клу са.

КОМ ПО НЕН ТЕ ЗА ИЗ РА ДУ WIN DOWS АПЛИ КА ЦИ ЈА (30)
Основ не win dows ком по нен те. Form, but ton, text box, list box, 

ti mer … Ка рак те ри сти ке ком по нен ти. Ме то де и до га ђа ји.

ПРО ЦЕ ДУ РАЛ НО ПРО ГРА МИ РА ЊЕ (18)
Функ ци је. Де фи ни са ње функ ци ја. Па ра ме три функ ци ја. По

зи ва ње функ ци ја. Ве зе из ме ђу функ ци ја.

ИС ПРА ВЉА ЊЕ ГРЕ ША КА У ПРО ГРА МИ МА (12)

Про на ла же ње гре ша ка у про гра ми ма. Тач ке пре ки да про гра
ма. Ис па љи ва ње и об ра да из у зе та ка.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 111 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

ОБЈЕКТ НО ОРИ ЈЕН ТИ СА НО ПРО ГРА МИ РА ЊЕ (18)

Кла се и објек ти. Ана то ми ја кла се. Ин кап су ли ра ње. На сле ђи
ва ње.

ПРО ГРА МИ РА ЊЕ ГРА ФИ КЕ И МУЛ ТИ МЕ ДИ ЈЕ (30)

Гра фич ки објек ти: Пе ра, чет ке, фон то ви. Бит ма пе и па ле
те бо ја. Основ не опе ра ци је цр та ња. Про гра ми ра ње мул ти ме ди је. 
Ком по нен те про грам ског окру же ња за ре про дук ци ју аудио и ви део 
да то те ка. Сни ма ње аудио да то те ке.



ПРА ВЉЕ ЊЕ ПРО ГРА МА ЗА ИН ТЕР НЕТ (15)

Ин тер нет ком по нен те. Пра вље ње пре тра жи ва ча ин тер не та. 
Сла ње и при ма ње елек трон ске по ште.

ПРО ГРА МИ РА ЊЕ АПЛИ КА ЦИ ЈА ЗА РАД СА БА ЗА МА  
ПО ДА ТА КА (48)

Ар хи тек ту ра ба за по да та ка. Осно ве SQLa. Ком по нен те за рад 
са ба за ма по да та ка. Пра вље ње обра за ца за рад са ба за ма по да та ка. 
Чи та ње из ба зе по да та ка. Упи си ва ње по да та ка у ба зу по да та ка.

ЧЕ ТВР ТИ РАЗРЕД 
(4 ча са не дељ но, 136 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (2)

Упо зна ва ње са пред ме том. Гра фич ко при ка зи ва ње ли ко ва. 
Про гра ми за тех нич ко цр та ње и 3D мо де ли ра ње. Тех нич ка до ку
мен та ци ја.

ПРО ГРА МИ ЗА 2D ГРА ФИ КУ (4)

Вр сте про гра ма. Про гра ми за тех нич ко цр та ње. По кре та ње 
и из глед про гра ма. Ме ни ји, па ле те са алат ка ма, рад на по вр ши на. 
Кур сор.

ГРА ФИЧ КЕ ИН СТРУК ЦИ ЈЕ, НА РЕД БЕ И ОПЕ РА ЦИ ЈЕ (58)

Цр та ње основ них гра фич ких еле ме на та. Ли ни је, кру жни це, 
лу ко ви, елип се, кри ве ли ни је, по ли го ни... Ко ор ди нат ни си сте ми. 
Гра фич ке опе ра ци је, ро та ци ја, тран сла ци ја, ска ли ра ње, од се ца
ње, про ду жа ва ње ли ни ја. Ко пи ра ње, бри са ње, лик у огле да лу... 
Сло је ви, ор га ни за ци ја и упо тре ба сло је ва. Осо би не обје ка та на 
сло је ви ма – бо ја и тип ли ни је. Рад са тек стом. Ко ти ра ње. Рад са 
бло ко ви ма. Штам па ње и пло то ва ње цр те жа. Фор ми ра ње тех нич ке 
до ку мен та ци је.

ПРО ГРА МИ ЗА 3D МО ДЕ ЛИ РА ЊЕ (4)

Основ ни пој мо ви и де фи ни ци је мо де ла. Свр ха и зна чај мо де
ли ра ња. Вр сте про гра ма за 3D мо де ли ра ње. По кре та ње и из глед 
про гра ма. Ме ни ји, па ле те са алат ка ма, рад на по вр ши на.

ПРИН ЦИ ПИ МО ДЕ ЛИ РА ЊА (24)

Ски ци ра ње. Рав ни за фор ми ра ње ски це. Отва ра ње и за тва ра
ње ски це. Ала ти за ски ци ра ње. Фор ми ра ње те ла, из вла че ње, ро ти
ра ње, из вла че ње дуж пу та ње, фор ми ра ње те ла по мо ћу ка рак те ри
стич них пре се ка. Од у зи ма ње ма те ри ја ла. Фор ми ра ње по вр ши.

ЕЛЕ МЕН ТИ И СКЛО ПО ВИ (28)

Мо де ли ра ње стан дард них и не стан дард них еле ме на та. Фор
ми ра ње скло по ва. Ре ла ци је и од но си из ме ђу еле ме на та. Кон фи гу
ра ци је и фор ми ра ње фа ми ли ја еле ме на та.

ВИ ЗУ Е ЛИ ЗА ЦИ ЈА И АНИ МА ЦИ ЈА (8)

Ви зу е ли за ци ја мо де ла. Скри ве не ли ни је, сен че ње. Фо то ре а ли
сти чан при каз. Де фи ни са ње сце не, око ли не, осве тље ња. Ани ма ци ја.

ГЕ НЕ РИ СА ЊЕ ТЕХ НИЧ КЕ ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈЕ (8)

Фор ми ра ње ра ди о нич ких и склоп них цр те жа на осно ву мо де
ла. Ко ти ра ње. Фор ми ра ње са став ни це склоп ног цр те жа.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Про грам ра чу на ри и ин фор ма ти ка је кон ци пи ран та ко да уче
ни ка по сте пе но уво ди у ко ри шће ње ра чу на ра. У то ку пр ве го ди не 
шко ло ва ња об ра ђу ју се осно ве ко ри шће ња ра чу на ра, опе ра тив ни 
си сте ми и ко ри снич ки про гра ми ко ји су ши ро ко рас про стра ње ни и 
при хва ће ни у свим сфе ра ма по сло ва ња. 

У то ку дру ге го ди не шко ло ва ња уче ни ци се оспо со бља ва ју за 
пи са ње соп стве них про гра ма на Win dows плат фор ми. Ов де тре ба 
ста ви ти на гла сак на што ве ћи број при ме ра ко ји уче ни ци тре ба ју 
да ура де у то ку го ди не. При ме ри тре ба ју би ти ускла ђе ни са са др
жа јем гра ди ва из ма те ма ти ке и оста лих струч них пред ме та. У то
ку тре ће го ди не шко ло ва ња вр ши се да ље уса вр ша ва ње уче ни ка из 
про гра ми ра ња, где се на гла сак ста вља на на пред ни је тех ни ке про
гра ми ра ња, мул ти ме ди јал не са др жа је и ба зе по да та ка као са став не 
де ло ве ве ћи не мо дер них про грам ских апли ка ци ја. За из во ђе ње на
ста ве пре по руч љи во је ко ри сти ти па кет за тзв RAD про гра ми ра ње, 
као што су C#, Vi sual Ba sic или Delp hi.

У то ку че твр те го ди не шко ло ва ња об ра ђу ју се про гра ми за 
гра фич ко при ка зи ва ње и фор ми ра ње тех нич ке до ку мен та ци је, па 
је по треб но са др жај и тем по ра да при ла го ди ти на ста ви из пред ме
та тех нич ког цр та ња, на црт не ге о ме три је и ма шин ских еле ме на та.

У то ку сва ке школ ске го ди не уче ни ци тре ба да ура де по је дан 
(или два) гра фич ка ра да ве за на за област ко ја се у том раз ре ду об
ра ђу је. Тре ба по себ но ста ви ти на гла сак на тим ски рад, где тре ба 
ви ше уче ни ка ор га ни зо ва ти на за јед нич кој из ра ди про јек та.

Пред ви ђе но је да се на ста ва у це ло сти од ви ја у ла бо ра то ри
ја ма где на став ник но во гра ди во из ла же уз не по сред ну при ме ну 
ра чу на ра.

ТЕХНОЛОГИЈА МАТЕРИЈАЛА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ:

Циљ на ста ве тех но ло ги је ма те ри ја ла је про ши ри ва ње и про
ду бљи ва ње зна ња уче ни ка, на осно ву ода бра них на уч них са др
жа ја, о струк ту ри суп стан ци и за ви сно сти свој ства суп стан це од 
струк ту ре и упо зна ва ње свој ства тех нич ких ма те ри ја ла и мо гућ но
сти њи хо ве при ме не. 

Задаци на ста ве тех но ло ги је ма те ри ја ла су:
– сти ца ње основ них зна ња из те о ри је и прак се ис пи ти ва ња 

струк ту ре и ме ха нич ких и тех но ло шких осо би на ма те ри ја ла, 
– схва та ње за ви сно сти свој ства ма те ри ја ла и по сту па ка ко ји 

се при ме њу ју при њи хо вој об ра ди,
– сти ца ње нео п ход них зна ња о ути ца ју свој ства и струк ту ре 

ма те ри ја ла на про ме ну њи хо вих ка рак те ри сти ка,
– упо зна ва ње на чи на озна ча ва ња ма те ри ја ла по ЈУСу,
– оспо со бља ва ње за успе шно ко ри шће ње ли те ра ту ре, ка та ло

га и при руч ни ка, 
– схва та ње нај бит ни јих еле ме на та струк ту ре и про ме не 

струк ту ре у раз ли чи тим усло ви ма,
– усва ја ње нај бит ни јих пој мо ва о об ра ди ма те ри ја ла као и по

сле ди ца по је ди них вр ста об ра де,
– упо зна ва ње по сту па ка по је ди них вр ста тер мич ке об ра де и 

њи хо ве при ме не и зна ча ја код од го ва ра ју ћих вр ста ма те ри ја ла. 

ДРУ ГИ РАЗРЕД  
(2 ча са не дељ но, 74 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (1) 

Раз вој на у ке о ма те ри ја ли ма, по де ла ин же њер ских ма те ри ја ла 
и зна чај на у ке о ма те ри ја ли ма за раз вој дру штва у це ли ни.

ФИ ЗИЧ КОМЕ ХА НИЧ КА СВОЈ СТВА МА ТЕ РИ ЈА ЛА (10) 

За те зна чвр сто ћа. Мо дул ела стич но сти. Твр до ћа. Жи ла вост. 
Ди на мич ка чвр сто ћа. Елек трич на свој ства. Маг нет на свој ства. 
Ути цај хе миј ске ве зе на фи зич коме ха нич ка свој ства ма те ри ја ла. 
Ути цај струк ту ре ма те ри ја ла на фи зич коме ха нич ка свој ства ма те
ри ја ла. Ути цај гре ша ка у струк ту ри ма те ри ја ла на фи зич коме ха
нич ка свој ства ма те ри ја ла.

КРИ СТАЛ НИ МА ТЕ РИ ЈА ЛИ (2) 

По ја ва кри стал не фа зе. Раст кри ста ла. Об лик и ве ли чи на кри
стал них зр на, ути цај на фи зич коме ха нич ка свој ства ма те ри ја ла. 



ДИ ЈА ГРА МИ СТА ЊА (9)

По јам рас тва ра ња ме та ла у ме та лу. Тер миј ска ана ли за и кри
ве хла ђе ња. Ди ја грам ста ња два ме та ла ко ји се пот пу но рас тва ра ју. 
Ди ја грам ста ња два ме та ла ко ји се не рас тва ра ју. Ди ја грам ста ња 
два ме та ла ко ји се де ли мич но рас тва ра ју.

МЕ ТА ЛИ (2)

Гво жђе. Ба кар. Цинк. Никл. Алу ми ни јум. Маг не зи јум. Ти тан.

ЛЕ ГУ РЕ (6)

Ле гу ре ба кра. Ле гу ре ни кла. Ле гу ре алу ми ни ју ма. Ле гу ре 
маг не зи ју ма. Ле гу ре ти та на.

ЧЕ ЛИК (8) 

Ди ја грам ста ња FeFe3C. По де ла че ли ка по са ста ву (угље нич
ни и ле ги ра ни). По де ла че ли ка пре ма на ме ни (кон струк ци о ни и 
алат ни). Обе ле жа ва ње че ли ка по стан дар ду. 

ЛИ ВЕ НА ГВО ЖЂА (4)

Си во ли ве но гво жђе. Бе ло ли ве но гво жђе. Ме ли ра но ли ве но 
гво жђе. Мо ду лар но ли ве но гво жђе. Мо ди фи ко ва но ли ве но гво жђе. 
Тем пе ро ва но ли ве но гво жђе.

ОБ РА ДА МА ТЕ РИ ЈА ЛА (14)

Тер мич ка об ра да. Ка ље ње. От пу шта ње. Нор ма ли зо ва ње. Ста
ре ње. Хе миј скотер мич ка об ра да. По вр шин ско ка ље ње (га сно – 
пла ме но). По вр шин ско ка ље ње (ин дук ци о но). Ли ве ње (у пе шча ним 
ка лу пи ма, у ме тал ним ка лу пи ма). Об ра да ма те ри ја ла пла стич ном 
де фор ма ци јом. Ва ља ње. Ко ва ње. Из вла че ње. Ду бо ко из вла че ње. 

НЕ МЕ ТАЛ НИ МА ТЕ РИ ЈА ЛИ (6) 

Ке ра ми ка и ста кло. Пла стич не ма се. Гу ма. Др во. Ком по зит ни 
ма те ри ја ли. Азбест. Ста кле на ву на.

ГО РИ ВА, МА ЗИ ВА И ВО ДА (3)

Ка рак те ри сти ке го ри ва. Чвр ста го ри ва. Теч на го ри ва. Га со
ви та го ри ва. Фи зич ка и хе миј ска свој ства ма зи ва. Про ста ма зи ва. 
Сло же на ма зи ва. Фи зич кохе миј ска свој ства во де. 

КО РО ЗИ ЈА И ЗА ШТИ ТА (3) 

По јам, на ста нак и вр сте ко ро зи ја (рас тва ра ње, ок си да ци ја, 
елек тро хе миј ска, ин тер кри стал на, и др.). За шти та од ко ро зи је (ме
тал не и не ме тал не пре вла ке).

СПА ЈА ЊЕ МА ТЕ РИ ЈА ЛА И ИС ПИ ТИ ВА ЊЕ ЗА ВА РЕ НИХ  
СПО ЈЕ ВА (5) 

За ва ри ва ње. Ле мље ње. Ле пље ње. 

ИЗ БОР МА ТЕ РИ ЈА ЛА ЗА ЕКС ПЛО А ТА ЦИ ЈУ (1) 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Про грам је кон ци пи ран та ко да омо гу ћи да уче ни ци про ши ре 
и про ду бе зна ња у обла сти ин же њер ских ма те ри ја ла и да на осно ву 
сте че них зна ња вр ше пра ви лан из бор ових ма те ри ја ла за угра ђи ва ње 
у ма шин ске кон струк ци је (у ма шин ству и у дру гим гра на ма тех ни ке).

Са др жа ји про гра ма раз вр ста ни су у три на ест те мат ских це ли
на. У пр вим две ма тре ба об ја сни ти за ви сност фи зич коме ха нич ких 
свој ста ва ма те ри ја ла од хе миј ске ве зе и на чи на па ко ва ња из гра ђи
ва ча ма те ри ја ла (ато ма, јо на, мо ле ку ла – агре га та). По себ ну па жњу 
тре ба по све ти ти ту ма че њу за ви сно сти фи зич ких свој ста ва ма те ри
ја ла од ти па хе миј ске ве зе, ко ја по сто ји из ме ђу ато ма у ма те ри ја лу 
(сјај и бо ја, елек трич на про во дљи вост, маг нет на свој ства, тран спа
рент ност). Та ко ђе тре ба об ја сни ти за ви сност ме ха нич ких свој ста ва 
ма те ри ја ла од ти па хе миј ске ве зе, од но сно на чи на па ко ва ња ато ма 

у ма те ри ја лу (мо гућ ност пла стич не де фор ма ци је, за те зна чвр сто
ћа, твр до ћа, жи ла вост). 

У окви ру тре ће те мат ске це ли не обра ти ти ис пи ти ва ње ме ха
нич ких свој ста ва ма те ри ја ла (ис пи ти ва ње са ра за ра њем и без ра за
ра ња). При то ме, у за ви сно сти од опре ме, тре ба де мон стри ра ти бар 
основ на ис пи ти ва ња ма те ри ја ла. 

У че твр тој те мат ској це ли ни тре ба об ја сни ти струк ту ру ета ла 
и ле гу ра. При об ра ди са др жа ја о кри стал ним ма те ри ја ли ма тре ба 
обра ти ти па жњу на об лик мо но кри ста ла и по ли кри ста ла. при об
ра ди по ли кри стал них ма те ри ја ла, по себ ну па жњу тре ба по све ти ти 
ту ма че њу ути ца ја ве ли чи не и об ли ка зр на на свој ство ма те ри ја ла. 

Та ко ђе, ов де тре ба ука за ти ка ко на ста ју ле гу ре, свој ства чи стог 
ме та ла, као и на про ме не свој ста ва у ком би на ци ји са не ким ле ги
ра ју ћим еле мен том. Ле гу ре ме та ла да ти: као чврст рас твор са пот
пу ном рас твор љи во шћу ком по не на та (NiCz), као ме ха нич ку сме су 
(ZnCd) и са огра ни че ном рас твор љи во шћу ком по не на та (CzZn).

У окви ру пе те те мат ске це ли не, при об ра ди тех нич ког гво
жђа, тех но ло ги ју до би ја ња си ро вог гво жђа и че ли ка да ти у нај кра
ћим цр та ма, при че му је бит но да уче ник схва ти њи хо ва свој ства и 
да их раз ли ку је. По себ ну па жњу обра ти ти на ди ја грам FeFeC ра ди 
схва та ња обра зо ва ња кри стал них струк ту ра (аусте нит, фе рит, пер
лит, це мен тит, ле де бу рит) и ути цај ових струк ту ра на по на ша ње 
ле гу ра гво жђа. Свој ства че ли ка тре ба де фи ни са ти у за ви сно сти од 
са др жа ја угље ни ка. 

У окви ру са др жа ја о обо је ним ме та ли ма и ле гу ра ма на сто ја ти 
да се схва ти ред ве ли чи на ле ги ра ју ћих еле ме на та у са ста ву ле гу ре 
и ка рак те ри стич на свој ства ле гу ра. По ред об ја шње ња ста рог на чи
на обе ле жа ва ња ле гу ра по ЈУСу, ко ји да је њи хов ква ли та ти ван и 
кван ти та ти ван са став, илу стра ци је ра ди, тре ба да ти и при мер обе
ле жа ва ња по јед не ле гу ре, по но вом на чи ну обе ле жа ва ња, ко ји је 
зна ча јан за њи хо ву ком пју тер ску об ра ду. 

У окви ру сед ме те мат ске це ли не по себ ну па жњу по све ти ти 
за ви сно сти свој ства ма те ри ја ла од по сту па ка ко ји се при ме њу ју 
при њи хо вој об ра ди. 

У осмој те мат ској це ли ни са др жа је у ве зи са пла стич ним ма
са ма тре ба об ра ди ти та ко да се по се бан ак це нат да струк ту ри ма
кро мо ле ку ла (ли не ар ној, ра чва стој и тро ди мен зи о нал ној), као и 
ути ца ју свој ства ком по зит них ма те ри ја ла и све ве ћу при ме ну ових 
ма те ри ја ла, ка ко у ави он ској ин ду стри ји та ко и у ма ши но град њи 
уоп ште. Ука за ти да свој ства ових ма те ри ја ла ис кљу чи во за ви се од 
са ста ва и кон струк ци је ком по зи та. 

Са др жа је о ста клу об ра ди ти об ја шње њем пој ма ста кла стог 
ста ња и струк ту ре ста кла као и мо гућ но сти ма ње го ве при ме не (не 
са мо у гра ђе ви нар ству – као изо ла ци о ни ма те ри јал, већ и за из ра ду 
све тло во да).

Гу му као по моћ ни ма те ри јал об ја сни ти као ма кро мо ле кул са 
тро ди мен зи јал ном струк ту ром. По себ ни осврт да ти из ра ди пне у
ма ти ка зна чај них за ауто ин ду стри ју. 

У окви ру са др жа ја о го ри ви ма об ја сни ти ок тан ски број и го
ри ва де фи ни са ти пре ма ње му. Да ти раз ли ку у ква ли те ту из ме ђу 
олов ног и без о лов ног бен зи на. 

При об ра ди са др жа ја о ма зи ви ма, на гла си ти њи хов зна чај за 
са вла да ва ње тре ња. 

Исто вре ме но ука за ти на су шти ну и прин цип под ма зи ва ња. 
По себ ну па жњу тре ба по све ти ти при ме ни по сто је ћих схе ма, 

ски ца и упут ста ва за из бор и екс пло а та ци ју ма те ри ја ла. 
Са др жа је овог пред ме та тре ба ре а ли зо ва ти уз ап со лут ну ко

ре ла ци ју са са др жа ји ма пред ме та: хе ми ја, фи зи ка и от пор ност ма
те ри ја ла. 

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.



Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

МЕХАНИКА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ на ста ве ме ха ни ка (ста ти ке) је сти ца ње но вих и про ду
бље них зна ња ме ха ни ке, као фун да мен тал не тех нич ке на у ке, ра
ди ту ма че ња по ја ва и ме ха нич ких за ко ни то сти у при ро ди и њи хо ве 
при ме не у прак си и сва ко днев ном жи во ту и као под ло ге за са вла
да ва ње и раз у ме ва ње дру гих срод них ди сци пли на.

Задаци на ста ве ме ха ни ка (ста ти ке) су:
– сти ца ње зна ња о ме то да ма и по ступ ци ма ре ша ва ња у тех

ни ци,
– сти ца ње зна ња о ак си о ма ма ста ти ке, си сте ма си ла у рав ни 

и усло ви ма рав но те же, те жи шту и ра ван ским и ре шет ка стим но
са чи ма,

– сти ца ње зна ња о гра фич ком ре ша ва њу про бле ма ста ти ке,
– раз ви ја ње ло гич ког ми шље ња и ра су ђи ва ња и си сте ма тич

но сти у ре ша ва њу тех нич ких про бле ма. 

ПР ВИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

САДРЖАЈ ПРОГРАМА

УВОД (1)

За да так, зна чај, по де ла и при ме на ме ха ни ке.

ОСНОВ НИ ПОЈ МО ВИ И АК СИ О МЕ СТА ТИ КЕ (3)

По јам и по де ла си ла, гра фич ко пред ста вља ње си ле. Ак си о ма 
ста ти ке. Ве зе, ре ак ци је ве за и ак си о ма о ве за ма.

СИ СТЕ МИ СУ ЧЕЉ НИХ СИ ЛА У РАВ НИ (8)

Гра фич ке ме то де сла га ња си ла, гра фич ки усло ви рав но те же 
си сте ма су чељ них си ла. Усло ви рав но те же три си ле. Гра фич ке ме
то де раз ла га ња си ла на две ком по нен те. Про јек ци је си ла на ко ор
ди нат не осе, пра ви ло про јек ци је.

Ана ли тич ки на чин пред ста вља ња и сла га ња си ла. Мо ме нат 
си ле на тач ку.

Ва ри њо но ва те о ре ма о мо мен ту ре зул тан те.

СИ СТЕМ ПРО ИЗ ВОЉ НИХ СИ ЛА У РАВ НИ (18)

Сла га ње две па ра лел не си ле, раз ла га ње си ле на две па ра лел
не ком по нен те. Спрег и мо мент спре га, усло ви рав но те же. Сла га
ње си ле и спре га. Ре дук ци ја си ле на да ту тач ку. Ре дук ци ја про из
вољ ног ра ван ског си сте ма си ла на тач ку, глав ни век тор и глав ни 
мо мент. Од ре ђи ва ње ре зул тан те ра ван ског си сте ма си ла. Ана ли
тич ки усло ви рав но те же про из вољ ног ра ван ског си сте ма си ла.

Ве ри жни по ли гон. Гра фич ко од ре ђи ва ње ре зул тан те си сте ма 
ра ван ских си ла. Гра фич ки усло ви рав но те же си сте ма ра ван ских си
ла. Раз ла га ње си ле у две па ра лел не ком по нен те (гра фич ка ме то да).

ЦЕН ТАР (сре ди ште ма са) (8)

Сре ди ште си сте ма па ра лел них си ла, по јам те жи шта те ла. Од
ре ђи ва ње те жи шта хо мо ге ног те ла, хо мо ге не ра ван ске фи гу ре и 
хо мо ге не ли ни је. Те жи ште ду жи, лу ка и сло же не ли ни је. Те жи ште 
па ра ле ло гра ма, тро у гла, кру жног исеч ка и сло же не рав не фи гу ре. 
Те жи ште при зме, ваљ ка, пи ра ми де, ку пе, лоп те, по лу лоп те и сло
же них те ла. Па посГул де но ве те о ре ме. 

РА ВАН СКИ НО СА ЧИ (24)

Вр сте но са ча, вр сте оп те ре ће ња, ста тич ки од ре ђе ни ра ван ски 
пу ни но са чи. Од ре ђи ва ње ре ак ци је ве за гра фич ки и ана ли тич ки 

код пу них ра ван ских но са ча оп те ре ће них вер ти кал ним ко сим и 
екс цен трич ним кон цен три са ним си ла ма, кон ти ну ал ним оп те ре ће
њем, спре го ви ма и ком би на ци јом ових оп те ре ће ња (илу стро ва ти 
ове слу ча је ве на при ме ри ма про сте гре де, гре де са пре пу сти ма и 
кон зо ле). Основ не ста тич ке ве ли чи не у по преч ним пре се ци ма пу
них ра ван ских но са ча. Кон струк ци ја ста тич ких ди ја гра ма, гра фич
ком и ана ли тич ком ме то дом за пу не ра ван ске но са че, оп те ре ће не 
вер ти кал ним, ко сим и екс цен трич ним кон цен три са ним си ла ма, 
кон ти ну ал ним рав но мер ним оп те ре ће њем, спре го ви ма и ком би на
ци јом ових оп те ре ће ња (илу стро ва ти ове слу ча је ве на при ме ри ма 
про сте гре де, гре де са пре пу сти ма и кон зо ле).

РЕ ШЕТ КА СТИ НО СА ЧИ(8)

Кон стру и са ње ре шет ка стог но са ча. Од ре ђи ва ње си ла у шта
по ви ма ме то дом чво ро ва(Кре мо нин план си ла). Од ре ђи ва ње си ла 
у шта по ви ма ме то дом пре се ка (Пи те ро ва ме то да).

ТРЕ ЊЕ(4)

По јам и вр ста тре ња. Тре ње кли за ња. Ку ло но ви за ко ни. Тре ње 
на стр мој рав ни, тре ње на коч ни ци са па пу чом, тре ње ко тр ља ња.

ПИ СМЕ НИ ЗА ДА ЦИ

У то ку школ ске го ди не ура ди ти по два дво ча сов на пи сме на 
за дат ка са јед но ча сов ним ис прав ка ма.

ГРА ФИЧ КИ ЗА ДА ЦИ

У то ку школ ске го ди не ура ди ти два до ма ћа гра фич ка ра да на 
фор ма ту А4.

Пр ви гра фич ки рад – те жи ште сло же не фи гу ре.
Дру гу гра фич ки рад – кон струк ци ја ста тич ких ди ја гра ма код 

ра ван ских но са ча.

ПРО БЛЕМ СКИ ЗА ДА ЦИ

По сле сва ке на став не обла сти ура ди ти од ре ђе ни број про
блем ских за да та ка.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Ре а ли за ци ју са др жа ја пред ме та ста ти ке, због обим но сти и 
сло же но сти по је ди них те мат ских це ли на, тре ба рас по ре дом пла
ни ра ти та ко да два ча са не дељ но бу ду ве за на. 

У увод ном де лу об ра ђу ју се пој мо ви ко је су уче ни ци сте кли 
у окви ру фи зи ке и ма те ма ти ке у то ку шко ло ва ња, те је по треб но 
осла ња ти се на већ сте че на зна ња и гра ди во утвр ди ти и про ши ри ти. 

При ре а ли за ци ји те ме ра ван ског си сте ма си ла уче ни ке тре ба 
пр во упо зна ти са гра фич ким пред ста вља њем си ла и од ре ђи ва њем 
ре зул тан те си сте ма си ла, Уво ђе ње и при ме на ана ли тич ког по ступ
ка пру жа мо гућ ност про ве ре и по твр де већ уве жба ног гра фич ког 
по ступ ка. У да љем ра ду на сто ја ти да се сва ки за да так ре ши гра
фич ким и ана ли тич ким по ступ ком. Ра ди ја сно ће код ре ша ва ња 
гра фич ким ме то да ма ко ри сти ти кре де у бо ји и ин си сти ра ти на 
уред ност и пре ци зно сти. 

По себ ну па жњу тре ба по све ти ти но вим пој мо ви ма као што 
су ста тич ки мо мент си ле, спрег си ла као и ре дук ци ја си ле у да ту 
тач ку. Због сво је мно го стру ке и че сте при ме не Ва ри њо но ву те о
ре му тре ба уве жба ти на што ве ћем бро ју при ме ра. Исто ва жи и за 
усло ве рав но те же си сте ма про из вољ них си ла, јер је при ме на овог 
зна ња нео п ход на за об ра ду са др жа ја от пор но сти ма те ри ја ла. 

Тре ње об ра ди ти на што ве ћем бро ју при ме ра. По себ но ука за
ти на ње го ву, ка ко ко ри сност, та ко и штет ност. 

По сту пак од ре ђи ва ња ко ор ди на та те жи шта вр ши ти гра фич ки и 
ана ли тич ки, али по себ ну па жњу по све ти ти ана ли тич ком по ступ ку ко
ји се ка сни је, због сво је тач но сти, ко ри сти у от пор но сти ма те ри ја ла. 

У на ста ви се об ра ђу ју рав ни но са чи ко ји су оп те ре ће ни кон
цен три са ним оп те ре ће њем, кон ти ну ал ним оп те ре ће њем и спре
го ви ма си ла. Гра фоана ли тич ко од ре ђи ва ње ак си ал них и тран
сфер зал них си ла и мо ме на та са ви ја ња код про сте гре де, гре де са 



пре пу сти ма, кон зо ле Гер бе ро ве гре де, лу ко ва и ра мо ва до бро уве
жба ти, јер се ова зна ња ка сни је ко ри сте у от пор но сти ма те ри ја ла и 
ма шин ским еле мен ти ма. 

При из ла га њу и утвр ђи ва њу гра ди ва тре ба ин си сти ра ти на 
тер ми но ло шкој пре ци зно сти ко ја игра по себ ну уло гу. 

Гра фич ким ра до ви ма по све ти ти по себ ну па жњу, ка ко би се 
код уче ни ка по сти гла што ве ћа са мо стал ност у ра ду. По треб но је 
упор но ин си сти ра ти на тач ном ре ша ва њу за да та ка и стал но ука зи
ва ти на по сле ди це ко је на ста ју и при нај ма њим гре шка ма. 

МЕХАНИКА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве ме ха ни ка (от пор ност ма те ри ја ла)је да, за јед
но са ста ти ком, фи зи ком и ма те ма ти ком ство ри по треб ну осно ву 
за да ље про у ча ва ње тех нич ких ди сци пли на, да уче ни ке упо зна са 
ме ха нич ким осо би на ма ма те ри ја ла и да их оспо со би за про ра чу не 
ма ње сло же них но са ча. 

Задаци на ста ве ме ха ни ка (от пор ност ма те ри ја ла) су:
– сти ца ње основ них зна ња о вр ста ма и ка рак те ри сти ка ма ра

зних на пре за ња и о ела стич но сти ма те ла под деј ством си ле, 
– сти ца ње зна ња о по на ша њу тех нич ких ма те ри ја ла под деј

ством оп те ре ће ња ко ја на њих де лу ју,
– при пре ма за да ље из у ча ва ње те о ри је ела стич но сти и пла стич

но сти, еле ме на та кон струк ци ја и дру гих тех нич ких ди сци пли на,
– упу ћи ва ње у при ме ну те о риј ских зна ња на прак тич не про

бле ме кон стру и са ња,
– раз ви ја ње спо соб но сти са мо стал ног ло гич ног ми шље ња и 

ана ли зи ра ња,
– раз ви ја ње на ви ка ко ри шће ња при руч ни ка и ве жба ња тех ни

ке ра чу на ња. 

ДРУ ГИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

САДРЖАЈ ПРОГРАМА
УВОД (4)

За да так от пор но сти ма те ри ја ла. Спо ља шне и уну тра шње си
ле. На по ни и де фор ма ци је. Основ ни пој мо ви о за те за њу, при ти ску, 
сми ца њу, уви ја њу, са ви ја њу, из ви ја њу и сло же на на пон ска ста ња 
(вр сте на пре за ња). Основ не хи по те зе и прет по став ке от пор но сти 
ма те ри ја ла.

ЗА ТЕ ЗА ЊЕ И ПРИ ТИ САК (14)

На по ни и де фор ма ци је. Ху ков за кон и мо дул ела стич но сти. 
Ка рак те ри сти ке ела стич но сти ма те ри ја ла. Ди ја грам на пон – ди
ла та ци ја и кри ва ди на ми ке чвр сто ће. До зво љен на пон. Сте пен си
гур но сти. Про ра чун ак си јал но на прег ну тих но са ча и усло ви за ди
мен зи о ни са ње. За те за ње под ути ца јем соп стве не те жи не. На пон, 
ди ла та ци ја, кри тич на ду жи на. Ути цај тем пе ра ту ре на на по не. Ста
тич ки нео д ре ђе ни за да ци. По вр шин ски при ти сак.

СМИ ЦА ЊЕ (6)

На пон и де фор ма ци је. Ху ков за кон при сми ца њу. Мо дул кли
за ња. Про ра чун еле ме на та из ло же них сми ца њу и усло ви за ди мен
зи о ни са ње.

ГЕ О МЕ ТРИЈ СКЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ РАВ НИХ ПО ПРЕЧ НИХ 
ПРЕ СЕ КА (15)

Ста тич ки мо мент по вр ши не. По лар ни и ак си јал ни ква драт ни 
мо мент инер ци је по вр ши не и про из вод инер ци је. Хај генсШтај
не ро ва те о ре ма. Мо мент инер ци је основ них ра ван ских ге о ме триј
ских фи гу ра. От пор ни мо мент по вр ши не. По лу преч ник инер ци је и 
елип са инер ци је. Стан дард ни про фи ли.

УВИ ЈА ЊЕ (6)

На по ни и де фор ма ци је. Уви ја ње вра ти ла кру жног по преч ног 
пре се ка. Ди ја гра ми мо мен та уви ја ња. Про ра чун вра ти ла и усло ви 
за ди мен зи о ни са ње.

СА ВИ ЈА ЊЕ (18)

Чи сто са ви ја ње. По лу преч ник кри ви не ела стич не ли ни је. Рас
по ред нор мал ног на по на. Нор мал ни на пон при чи стом са ви ја њу. 
Нор мал ни и тан ген ци јал ни на пон при са ви ја њу си ла ма. Про ра чун 
но са ча из ло же них са ви ја њу и усло ви за ди мен зи о ни са ње. Но сач 
јед на ког оп те ре ће ња при са ви ја њу и де ли мич но јед на ке от пор но
сти при са ви ја њу.

ИЗ ВИ ЈА ЊЕ (4)

Из ви ја ње и кри тич на си ла. Че ти ри основ на слу ча ја из ви ја ња. Ој
ле ров обра зац. Кри тич ни на пон и гра нич на вред ност. Оме га по сту пак.

СЛО ЖЕ НА НА ПОН СКА СТА ЊА (17)

Екс цен трич ни при ти сак. Је згро пре се ка.

ГРА ФИЧ КИ ЗА ДА ЦИ

У то ку школ ске го ди не ура ди ти два до ма ћа гра фич ка ра да:
– пр ви гра фич ки рад – за те за ње, при ти сак и сми ца ње;
– дру ги гра фич ки рад – ди мен зи о ни са ње но са ча при са ви ја њу.

ПИ СМЕ НИ ЗА ДА ЦИ

У то ку школ ске го ди не ура ди ти два дво ча сов на пи сме на за
дат ка са јед но ча сов ним ис прав ка ма.

ПРО БЛЕМ СКИ ЗА ДА ЦИ

По сле сва ке на став на обла сти ура ди ти од ре ђен број про блем
ских за да та ка. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Са др жа ји овог пре ме та се на до ве зу ју на са др жај ста ти ке из 
дру го раз ре да, чи ја сте че на зна ња пред ста вља ју основ ни пред у
слов раз у ме ва ња и усва ја ња зна ња из от пор но сти ма те ри ја ла. пре
ма то ме пре пре ла ска на из ла га ње но вих те ма по треб но је крат ко 
утвр ди ти по ла зне ста во ве ста ти ке, на ко је се те ме из от пор но сти 
ма те ри ја ла осла ња ју. При то ме тре ба во ди ти ра чу на да вре ме за 
утвр ђи ва ње по ла зних ста во ва мо ра би ти крат ко и да при о ри тет у 
ана ли зи и из ла га њу има ју са др жај но ве ме тод ске је ди ни це. 

У увод ном де лу по себ ну па жњу по све ти ти основ ним пој мо
ви ма, на по ни ма и де фор ма ци ја ма. 

При об ра ди ак си јал них на пре за ња по треб но је крат ко об но
ви ти од ре ђи ва ње си ла у шта по ви ма, али осеб ну па жњу обра ти ти 
на Ху ков за кон, ко ји као ба за от пор но сти ма те ри ја ла игра зна чај ну 
уло гу. На ак си јал ним на пре за њи ма за др жа ти се не што ду же и на
сто ја ти да сви уче ни ци овај са др жај у це ли ни усво је. 

При об ра ди сми ца ња из вр ши ти по го дан из бор прак тич них за
да та ка. об ра ђи ва ти и про бле ме код ко јих се ја вља ју исто вре ме но 
ак си јал на на пре за ња и сми ца ња. Овим се чи ни пр ви ко рак за уве
жба ва ње сло же них по ја ва на пре за ња. 

При ре а ли за ци ји са ви ја ња по себ но ме сто тре ба да ти из ра чу
на ва њу мо мен та инер ци је уз при ме ну Хај генсШтај не ро ве те о ре
ме. За од ре ђи ва ње ко ор ди на та те жи шта због тач но сти, ко ри сти ти 
са мо ана ли тич ки по сту пак. По себ ну па жњу по све ти ти про ра чу ну 
оних про фи ла ко ји има ју при ме ну у ма шин ству. Уче ни ци мо ра ју 
би ти уве жба ни да се бр зо и си гур но слу же та бли ца ма про фи ла. 

У окви ру по гла вља сло же ног на пре за ња јо јед ном из вр ши ти 
ре ка пи ту ла ци ју свих сте че них пој мо ва и зна ња. 

Утвр ђи ва ње и при ме ну зна ња тре ба спро во ди ти и у окви ру 
кон трол них ве жби, по сле са вла да них по је ди них те мат ских це ли на. 
При об ра ди сва ког обра сца из вр ши ти ана ли зу фи зич ког зна че ња 
по је ди них ве ли чи на ко је се об ја вљу ју у ње му и упор но ин си сти
ра ти на тер ми но ло шкој пре ци зно сти и тач ном ре ша ва њу за да та ка. 

Ра ди раз ви ја ња са мо стал но сти у ра ду код уче ни ка по себ ну 
па жњу по све ти ти гра фич ким ра до ви ма ко је уче ни ци ра де код ку ће. 

Ве о ма је зна чај но да се при опе ра тив ном пла ни ра њу на ста ве 
ус по ста ви ло гич ка по ве за ност и по треб на ко ре ла ци ја са оста лим 
срод ним струч ним пред ме ти ма. 



Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

МЕХАНИКА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ на ста ве ме ха ни ке (ки не ма ти ке)је сти ца ње но вих и про
ду бље них зна ња овог сег мен та ме ха ни ке, као фун да мен тал не тех
нич ке на у ке, ра ди ту ма че ња по ја ва и ме ха нич ких за ко ни то сти и 
њи хо ве при ме не у прак си и сва ко днев ном жи во ту и као под ло ге 
за са вла да ва ње и раз у ме ва ње дру гих срод них струч них пред ме та. 

Задаци на ста ве ме ха ни ке (ки не ма ти ке) су:
– овла да ва ње основ ним за ко ни ма ки не ма ти ке,
– сти ца ње зна ња о вр ста ма и за ко ни то сти ма кре та ња ма те ри

јал не тач ке, 
– сти ца ње зна ња о ки не ма ти ци кру тог те ла,
– оспо со бља ва ње за успе шно из у ча ва ње ди на ми ке и при ме ну 

за ко на и ки не ма ти ке у тех нич ким ди сци пли на ма ко је се за сни ва ју 
на ме ха ни ци, 

– при пре ма ње за да ље обра зо ва ње и уса вр ша ва ње.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

САДРЖАЈ ПРОГРАМА

УВОД (2)

Основ ни пој мо ви и за да так ки не ма ти ке. Си сте ми ре фе рен ци
је и од ре ђи ва ње по ло жа ја тач ке у рав ни и про сто ру.

КИ НЕ МА ТИ КА ТАЧ КЕ (24)

Бр зи на и убр за ње тач ке. По себ ни слу ча је ви кре та ња тач ке 
пре ма нор мал ном и тан ген ци јал ном убр за њу тач ке:рав но мер но и 
рав но мер но про мен љи во пра во ли ниј ско и кри во ли ниј ско кре та ње.

КИ НЕ МА ТИ КА КРУ ТОГ ТЕ ЛА (24)

Основ ни за да так. Основ на кре та ња кру тог те ла:тран сла тор но 
кре та ње и обр та ње око не по крет не осе. Бр зи не и убр за ња та ча ка 
кру тог те ла. Рав но кре та ње кру тог те ла. Бр зи не и убр за ња та ча ка 
кру тог те ла.

СЛО ЖЕ НО КРЕ ТА ЊЕ ТАЧ КЕ И КРУ ТОГ ТЕ ЛА (18)

Ре ла тив но, пре но сно и ап со лут но кре та ње. Ап со лут на бр зи
на и ап со лут но убр за ње. Сла га ње тран сла тор них кре та ња кру тог 
те ла. Сла га ње обрт них кре та ња кру тог те ла око оса ко је се се ку и 
ко је су па ра лел не.

ПИ СМЕ НИ ЗА ДА ЦИ (6)

У то ку школ ске го ди не ура ди ти два дво ча сов на пи сме на за
дат ка са јед но ча сов ним ис прав ка ма.

ГРА ФИЧ КИ ЗА ДА ЦИ

У то ку школ ске го ди не уче ни ци тре ба да ура де че ти ри до ма
ћа – гра фич ка за дат ка.

ПРО БЛЕМ СКИ ЗА ДА ЦИ

По сле сва ке на став не обла сти ура ди ти од ре ђе ни број про
блем ских за да та ка.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

У увод ном де лу тре ба на гла си ти зна чај од ре ђи ва ња по ло жа ја 
тач ке у рав ни и про сто ру, јер је то осно ва за из у ча ва ње ки не ма ти ке 
и ди на ми ке. Свим уче ни ци ма мо ра ју би ти пот пу но ја сни пој мо ви 
кру тог те ла и ма те ри јал не тач ке. Та ко ђе је бит но да схва те ко нач не 
јед на чи не кре та ња тач ке, да раз у ме ју по јам пу та ње, ли ни је пу та ње, 
за кон пу та. 

Ра ван ско кре та ње кру тог те ла уче ни ци тре ба по ступ но и де
таљ но да упо зна ју и уве жба ју а тек на са мом кра ју да у це ли ни 
про ра де не ко ли ко по год них при ме ра. 

С об зи ром на зна чај овог де ла ки не ма ти ке по треб но је че шће и 
де таљ ни је про ве ра ва ти у ко јој ме ри су уче ни ци са вла да ли ма те ри ју. 

Да би уче ни ци схва ти ли сло же но кре та ње тач ке тре ба уве
жба ва ти за дат ке. За дат ке тре ба па жљи во би ра ти и при њи хо вом ре
ша ва њу не пре кид но их ту ма чи ти. 

Обра ти ти па жњу да сви уче ни ци ура де по ста вље не гра фич ке 
за дат ке, ко ји се ра де код ку ће а у шко ли се пре гле да ју и ди ску ту ју. 

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

МЕХАНИКА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве ме ха ни ке (ди на ми ке) је сти ца ње но вих и про
ду бље них зна ња овог сег мен та ме ха ни ке, као фун да мен тал не тех
нич ке на у ке, ра ди ту ма че ња по ја ва и ди на мич ких за ко ни то сти, њи
хо ве при ме не и прак се у жи во ту и као под ло ге за да ље обра зо ва ње.

Задаци на ста ве ме ха ни ке ( ди на ми ке) су:
– са вла да ва ње за ко ни то сти ди на ми ке,
– сти ца ње зна ња о за ко ни то сти ма ди на ми ке ма те ри јал не тач ке, 
– сти ца ње зна ња о за ко ни то сти ма ди на ми ке си сте ма ма те ри

јал них та ча ка, 
– сти ца ње зна ња о за ко ни то сти ма ди на ми ке кру тог те ла, 
– оспо со бља ва ње за при ме ну за ко на ди на ми ке у ме ха нич ким 

ди сци пли на ма,
– упо зна ва ње и при ме на ма те ма ти ке у ме ха ни ци. 

ЧЕ ТВР ТИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 68 ча са го ди шње)

САДРЖАЈ ПРОГРАМА

УВОД (4)

Основ ни пој мо ви и за да так ди на ми ке. Основ ни за ко ни Њут
но ве кла сич не ме ха ни ке.

ДИ НА МИ КА МА ТЕ РИ ЈАЛ НЕ ТАЧ КЕ (16)

Ди на ми ка сло бод не ма те ри јал не тач ке. Пра во ли ниј ско и кри
во ли ниј ско кре та ње. Ди на ми ка ве за не ма те ри јал не тач ке. Оп шти 



за ко ни ди на ми ке ма те ри јал не тач ке: за кон о про ме ни ко ли чи не 
кре та ња, за кон о про ме ни мо мен та ко ли чи не кре та ња, за кон о про
ме ни ки не тич ке енер ги је и за кон о одр жа ва њу ме ха нич ке енер ги је.

ДИ НА МИ КА СЛО ЖЕ НОГ КРЕ ТА ЊА  
МА ТЕ РИ ЈАЛ НЕ ТАЧ КЕ (8)

ДИ НА МИ КА МА ТЕ РИ ЈАЛ НОГ СИ СТЕ МА (18)

За кон о кре та њу сре ди шта ма се. За кон о про ме ни ко ли чи не 
кре та ња. За кон о про ме ни мо мен та ко ли чи не кре та не кре та ња. За
кон о про ме ни ки не тич ке енер ги је.

ДИ НА МИ КА КРУ ТОГ ТЕ ЛА (16)

Ди на ми ка тран сла тор ног кре та ња. Обр та ње кру тог те ла око 
не по крет не осе. Ди на ми ка рав ног кре та ња кру тог те ла.

ПИ СМЕ НИ ЗА ДА ЦИ (6)

У то ку школ ске го ди не ура ди ти два дво ча сов на пи сме на за
дат ка са јед но ча сов ним ис прав ка ма.

ГРА ФИЧ КИ ЗА ДА ЦИ

У то ку школ ске го ди не уче ни ци тре ба да ура де че ти ри до ма
ћа – гра фич ка за дат ка.

ПРО БЛЕМ СКИ ЗА ДА ЦИ

По сле сва ке на став не обла сти ура ди ти од ре ђе ни број про
блем ских за да та ка.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Те жи ште из ла га ња у ди на ми ци тре ба да бу де на са др жа ји ма 
рад, сна га, сте пен ко ри сног деј ства, ки не ма тич ка и по тен ци јал на 
енер ги ја, ко ли чи на кре та ња и сл. за ко је тре ба ура ди ти ве ћи број 
при ме ра, бу ду ћи да је њи хо ва при ме на у ма шин ству и тех ни ци 
уоп ште, мно го стру ка. 

Мо мен ти ин тер ци је се ко ри сте код прак тич них про бле ма, а 
ма ње се ин си сти ра на њи хо вом из во ђе њу. 

На ста ва овог пред ме та тре ба да се на до ве зу је на већ сте чен 
а зна ња из фи зи ке, на ро чи то је ва жно по ве зи ва ње са ра ни је сте
че ним зна њи ма из ме ха ни ке и фи зи ке, а са уче ни ци ма осве жи ти 
прет ход но сте че на зна ња.

По себ ну па жњу тре ба по све ти ти ту ма че њу основ них пој мо ва 
и за ко ни то сти а за тим уста но ви ти да ли су уче ни ци то и раз у ме ли. 
Те о риј ске по став ке што ви ше по ве зи ва ти са при ме ри ма из прак се, 
ка ко би их уче ни ци бо ље раз у ме ли. Исто та ко, и при ме ре из прак се 
тре ба пре во ди ти на те о риј ске по став ке ме ха ни ке. 

По зна то је да уче ни ци при ре ша ва њу за да та ка из ме ха ни ке на
и ла зе на знат не те шко ће, ма да се за да ци те ме ље на не ко ли ко јед
но став них основ них за ко на и прин ци па. Због то га тре ба уче ни ке 
уво ди ти у ме то до ло ги ју ре ша ва ња за да та ка, да ва ти им и за до ма ће 
за дат ке при ме ре из тех нич ке прак се а из бе га ва ти не ре ал не по дат ке. 

Утвр ђи ва ње и при ме ну зна ња спро во ди ти и у окви ру пи сме
них ве жби, по сле са вла да них по је ди них те мат ских це ли на.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве осно ве елек тро тех ни ке је да уче ни ци упо зна ју 
основ не по ја ве и за ко не у обла сти про из вод ње, пре но са и ко ри
шће ња елек трич не енер ги је. 

Задаци на ста ве осно ве елек тро тех ни ке су:
– упо зна ва ње на чи на ме ре ња основ них елек трич них ве ли чи на;
– сти ца ње зна ња о спе ци фич но сти ма ве за ним за сре ди ну у 

ко јој се од и гра ва ју по сма тра не по ја ве;
– схва та ње зна ча ја и уло ге елек тро тех ни ке у раз во ју са вре ме

ног дру штва, на у ке и тех но ло ги је про из вод ње;
– упо зна ва ње кон струк ци је, на чи на ра да и рад них ка рак те ри

сти ка елек трич них ма ши на;
– при пре ма за про у ча ва ње про гра ма и усва ја ње по треб них 

зна ња ко ја ће омо гу ћи ти лак ше пра ће ње на ста ве и дру гих пред ме та, 
ко ји се сво јим са др жа ји ма до ди ру ју са са др жа ји ма овог пред ме та. 

ДРУ ГИ РАЗРЕД  
( 2 ча са не дељ но, 74 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
УВОД (2)

Раз вој елек тро тех ни ке.
Мо ле ку лар на струк ту ра про вод ни ка, по лу про вод ни ка, изо ла

то ра.
Си сте ми је ди ни ца.

ЕЛЕК ТРО СТА ТИ КА (11)

По лам на е лек три са ног те ла.
Ку ло нов за кон.
Век тор ја чи не елек трич ног по ља.
Рад си ла у елек трич ном по љу.
По тен ци јал.
На пон.
Про вод ник у елек трич ном по љу.
Елек тро ста ти ка ин дук ци ја.
Кон ден за тор и елек трич на ка па ци тив ност.

ЈЕД НО СМЕР НЕ СТРУ ЈЕ (15)

Елек трич на стру ја.
Пр ви Кир хо фов за кон.
Елек трич на от пор ност.
Омов за кон.
Џу лов за кон.
Рад енер ги ја и сна га от пор ни ка.
Дру ги Кир хо фов за кон, ре ша ва ње сло же них ко ла.
Ред на, па ра лел на и ком би но ва на ве за от пор ни ка.
Ред на, па ра лел на и ком би но ва на ве за кон ден за то ра.
Вре мен ски ди ја гра ми стал них и про мен љи вих стру ја.

ЕЛЕ КРО МАГ НЕ ТИ ЗАМ (11)

Елек тро маг нет на си ла.
Век тор маг нет не ин дук ци је.
Маг нет ни флукс.
Елек тро маг нет
Фа ра де јев за кон елек тро маг нет не ин дук ци је.
Про вод ник у маг нет ном по љу.

НА ИЗ МЕ НИЧ НЕ СТРУ ЈЕ (15)

На ста нак ин ду ко ва не на из ме нич не елек тро мо тор не си ле.
От пор ник у ко лу на из ме нич не стру је.
Ка лем у ко лу на из ме нич не стру је.
Кон ден за тор у ко лу на из ме нич не стру је.
Им пе дан са.
Сна га на из ме нич не стру је и фак тор сна ге.
По пра вак фак то ра сна ге.
На ста нак тро фа зне ин ду ко ва не елек тро мо тор не си ле.



МЕ РЕ ЊЕ ЕЛЕК ТРИЧ НИХ ВЕ ЛИ ЧИ НА (20)

Зна чај и уло га ме ре ња у елек тро тех ни ци.
Вр сте елек трич них мер них ин стру ме на та.
Ме ре ње стру је. 
Ме ре ње на по на.
Ме ре ње сна ге.
Ме ре ње елек трич не енер ги је.
Ме ре ње фак то ра сна ге.
Ме ре ње от пор но сти.
Струј ни тран сфор ма то ри.
На пон ски тран сфор ма то ри.
Ме ре ње елек трич них ве ли чи на у енер гет ским по стро је њи ма.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Увод са др жи си стем је ди ни ца и мо ле ку лар ну струк ту ру про
вод ни ка, по лу про вод ни ка и изо ла то ра.

Елек тро ста ти ку по че ти са де фи ни ци јом елек тро ста ти ке. Де
фи ни са ти по јам на е лек три са ног те ла. Од ре ди ти Ку ло нов за кон и 
де фи ни са ти си лу као век тор ску ве ли чи ну, елек трич но по ље и век
тор ја чи не елек трич ног по ља. Об ра ди ти рад си ла у елек трич ном 
по љу. Као при пре му за де фи ни ци ју по тен ци ја ла тач ке у елек трич
ном по љу де фи ни са ти на пон.. об ја сни ти ка ко по чи ње кре та ње 
елек тро на у про вод ни ку и де фи ни са ти по јам елек трич не стру је. 
Утвр ди ти тех нич ки смер стру је. Де фи ни са ти из вор стру је и ја чи ну 
елек трич не стру је. Об ја сни ти шта је елек трич на от пор ност и раз
ли ку из ме ђу про вод ни ка и от пор ни ка. Де фи ни са ти Омов за кон. На 
шта се од но си Џу лов за кон и де фи ни са ти ел. сна гу. Об ра ди ти пр ви 
Кир хо фов за кон, де фи ни са ти еле мен те сло же ног ко ла, про вод ник, 
от пор ник, из вор стру је, чвор, гра на, кон ту ра, од ре ди ти сме ро ве 
стру ја у гра на ма, смер елек тро мо тор не си ле из во ра стру је, смер 
елек тро от пор них си ла на от пор ни ци ма и за тим де фи ни са ти дру ги 
Кир хо фов за кон. При ме ни ти пр ви и дру ги Кир хо фов за кон на ре
ша ва ње екви ва лент не от пор но сти ред не и па ра лел не ве зе от пор ни
ка. Де фи ни са ти по јам кон ден за то ра и об ра ди ти ред ну, па ра лел ну и 
и ме шо ви ту ве зу.

Елек тро маг не ти зам по че ти де фи ни ци јом и на гла си ти раз ли
ку из ме ђу елек тро ста ти ке и елек тро маг не ти зма. Де фи ни са ти по
јам маг нет ног по ља у про сто ру око про вод ни ка кроз ко ји про ти че 
јед но смер на стру ја. Об ра ди ти ам пе ро ве огле де и по ја ву елек тро
маг нет не си ле (век тор ска ве ли чи на). Де фи ни са ти век тор маг нет не 
ин дук ци је (пра вац, смер и ин тен зи тет). Маг нет ни флукс. Фа ра де
јев за кон елек тро маг нет не ин дук ци је. Об ја сни ти шта је по треб но 
да се у про вод ни ку ин ду ку је елек тро мо тор на си ла. Об ја сни ти шта 
де лу је на про вод ник кроз ко ји про ти че стру ја и ко ји се на ла зи у 
маг нет ном по љу.

Про мен љи ве и стал не елек трич не ве ли чи не. На цр та ти вре
мен ски ди ја грам јед но смер них стал них, јед но смер них про мен
љи вих и на из ме нич них ве ли чи на. На осно ву Фа ра де је вог за ко на 
об ја сни ти на ста нак на из ме нич не ин ду ко ва не елек тро мо тор не си ле 
у про вод ни ку ко ји се окре ће у маг нет ном по љу уга о ном бр зи ном. 
На осно ву ове ана ли зе на цр та ти вре мен ски ди ја грам на из ме нич
не елек тро мо тор не си ле и де фи ни са ти ка рак те ри стич не ве ли чи
не. Об ра ди ти от пор ник, ка лем и кон ден за тор у ко лу на из ме нич не 
стру је. Де фи ни са ти ак тив ни, ин дук тив ни и ка па ци тив ни от пор. На 
ред ној ве зи от пор ни ка, ка ле ма и кон ден за то ра де фи ни са ти им пе
дан су. Ди ја грам от по ра. Де фи ни са ти при вид ну, ак тив ну и ре ак тив
ну сна гу. Ди ја грам сна ге. Фак тор сна ге.

Об ја сни ти на ста нак тро фа зне ин ду ко ва не елек тро мо тор не 
си ле. На цр та ти вре мен ски ди ја грам тро фа зне ин ду ко ва не елек тро
мо тор не си ле. Де фи ни са ти ве зу три на мо та ја у зве зду и тро у гао. 
Де фи ни са ти пој мо ве ли ниј ских и фа зних на по на за ве зу у зве зду 
и тро у гао.

На осно ву зна ња из елек тро маг не ти зма об ја сни ти прин цип ра да 
ин стру мен та Са крет ним ка ле мом, крет ним ме ким гво жђем и елек
тро ди на мич ки ин стру мент. Ди рект не ме то де ме ре ња, на по на и стру је.

Ин ди рект не ме то де ме ре ња, ме ре ње елек трич не от пор но сти. 
Вит сто нов мост. Ме ре ње сна ге и енер ги је. Елек трич на ме ре ња у 
ин ду стриј ским по стро је њи ма.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

ТЕРМОДИНАМИКА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве тер мо ди на ми ка је сти ца ње зна ња из при род нома
те ма тич ке ди сци пли не. Тер мо ди на ми ка тре ба да омо гу ћи раз ма тра ње 
уну тра шње енер ги је, а за тим и ен тро пи је, чи ме се де фи ни шу усло ви 
и ре ал не мо гућ но сти за оства ри ва ње тер мо ди на мич ких про це са.

Задаци пред ме та тер мо ди на ми ка су:
– упо зна ва ње зна ча ја тер мо ди на ми ке и ње ног ме ста у си сте

му на уч них зна ња;
– упо зна ва ње мо гу ћих вр ста тер мо ди на мич ких си сте ма и си

стем ских при ла за у из у ча ва њу ове про бле ма ти ке;
– упо зна ва ње ми кро скоп ских ве ли чи на ко је де фи ни шу ста ње 

си сте ма (рад ног те ла) и вр ста спољ них ути ца ја ко ји мо гу да ме ња
ју ста ње си сте ма;

– упо зна ва ње иде а ли зо ва них про це са при ко ји ма је мо гућ на 
нај е фи ка сни ја тран сфор ма ци ја раз ли чи тих об ли ка енер ги је и раз
ло га због ко јих до ла зи до од сту па ња ре ал них про це са од иде а ли
зо ва них;

– упо зна ва ње на чи на од ре ђи ва ња по је ди них ка рак те ри сти ка 
рад них те ла, ко ри шће ња ма те ма тич ких за ви сно сти, та бе ла и ди ја
гра ма;

– упо зна ва ње пој ма сте пе на ко ри сно сти и на чи на ње го вог по
ве ћа ња;

– упо зна ва ње основ них на чи на про сти ра ња то пло те и прин
ци па про ра чу на из ме њи ва ча то пло те;

– упо зна ва ње прин ци па и на чи на ор га ни за ци је про це са у ре
ал ним по стро је њи ма ма ле и ве ли ке енер ге ти ке, као и аспек та ра
ци о нал не по тро шње енер ги је.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (4)

Основ ни пој мо ви. Основ не ве ли чи не ста ња. Јед на чи на ста ња.

ИДЕ АЛ НИ ГАС (4)

Јед на чи на ста ња. Ме ша ви на иде ал них га со ва.

ПР ВИ ЗА КОН ТЕР МО ДИ НА МИ КЕ (4)

Фор му ла ци ја. Ен тал пи ја.

ТЕР МО ДИ НА МИЧ КИ ПРО ЦЕ СИ И СТА ЊА (4)

По врат ни и не по врат ни про це си. Изо хор ска, изо бар ска, изо
терм ска и ади ја бат ска про ме на ста ња. По ли троп ске про ме на ста ња.

ДРУ ГИ ЗА КОН ТЕР МО ДИ НА МИ КЕ (8)

Зна чај и фор му ла ци ја. Сте пен ко ри сног деј ства. Кар но ов кру жни 
про цес. Ен тро пи ја. Тs ди ја грам. Ото ов и Ди зе лов кру жни про цес.



ВО ДЕ НА ПА РА (7)

Во де на па ра као рад но те ло. Про цес на ста ја ња во де не па ре. 
Ве ли чи не ста ња и ди ја грам ста ња во де не па ре.

МЕ ША ВИ НА ПА РЕ И ИДЕ АЛ НОГ ГА СА (5)

Вла жан ва здух. Про ме на ста ња вла жног ва зду ха.

ПРО СТИ РА ЊЕ ТО ПЛО ТЕ (8)

Основ ни пој мо ви и на чи ни пре но ше ња то пло те: про во ђе ње, 
пре лаз и про лаз то пло те. Зра че ње то пло те. Из ме њи ва чи то пло те. 
Ле во крет ни кру жни про це си.

СА ГО РЕ ВА ЊЕ (4)

Основ ни пој мо ви. Основ не вр сте и ка рак те ри сти ке го ри ва. 
Про дук ти са го ре ва ња и еко ло ги ја. То плот ни би ланс.

ОСНО ВИ ТЕХ НИ КЕ ГРЕ ЈА ЊА, ХЛА ЂЕ ЊА  
И ГА СИ ФИ КА ЦИ ЈЕ (14)

Оп шти пој мо ви. То плот ни гу би ци. Вр сте гре ја ња. Еле мен ти 
по стро је ња за гре ја ње, хла ђе ње и га си фи ка ци ју.

ТО ПЛОТ НЕ ТУР БО МА ШИ НЕ (6)

Прин цип ра да. По де ла. ше ма тур бо по стро је ња. Тран сфор ма
ци ја енер ги је у рад ном ко лу тур би не. Сте пен ис ко ри шће ња.

МО ТО РИ СУС (4)

Зна чај и по де ла. Сте пен ком пре си је. Сте пен ис ко ри шће ња. 
Ото и ди зел мо то ри.

МЛА ЗНИ МО ТО РИ (2)

Опис ра да и под руч је при ме не.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Са др жај на став ног пред ме та за сни ва се на основ ним за ко ни
ма фи зи ке, ко ји су уче ни ци упо зна ли , нео п ход но је да на став ник 
из вр ши по ве зи ва ње ових ди сци пли на, уз утвр ђи ва ње и осве жа ва
ње ра ни је сте че них зна ња.

Уво ђе ње ни за но вих пој мо ва (ен тал пи ја, ен тро пи ја, ек сер ги
ја) зах те ва од на став ни ка бри жљи во при пре мље но ауто ри та тив но 
обра зла га ње, по себ но у ве зи са су же ном ма те ма тич ком оспо со
бље но шћу уче ни ка, због то га по себ на па жња тре ба да бу де по кло
ње на фи зи кал ном осми шља ва њу по ме ну тих пој мо ва и на ла же њу 
по год них при ме ра за њи хо ву илу стра ци ју. По себ но је зна чај но да 
се уче ни ци ма ука же на раз ли чи те кон цеп ци је, као и на по тре бу за 
раз гра ни ча ва њи ма на при ме ри ма: ве ли чи не ста ња – ве ли чи не про
це са (спољ ни ути цај); иде а лан гас – ре а лан гас; за тво ре ни си стем 
– отво ре ни си стем: за пре мин ски рад – тех нич ки рад, итд.

Нео п ход но је пре вла да ва ње пси хо ло шке инер ци је код на став
ни ка ка да су у пи та њу од ре ђе не ме то до ло шке про ме не у про гра му, 
ко је исто вре ме но зна че оса вре ме њи ва ње и олак ша ва ње усва ја ња ма
те ри је. Тер мо ди на ми ка, као и оста ле на уч не ди сци пли не под ле же 
уса вр ша ва њи ма, због че га на ста ва и на раз ма тра ном ни воу тре ба да 
пра ти ове про ме не . У ово ме тре ба зна чај ну уло гу да од и гра ко ри
шће ње уџ бе ни ка, чи ји ква ли те ти тре ба да омо гу ће на став ни ку да се 
де ли мич но осло ни и на са мо стал но са вла ђи ва ње гра ди ва уче ни ка.

Иако су у окви ру тер мо ди на ми ке по треб ни углав ном ин те лек
ту ал ни на по ри да се схва ти упра во оно што ни је мо гућ но да се на
цр та, у усва ја њу ма те ри је мо гу до пун ски да по мог ну ди ја гра ми и 
схе мат ски при ка зи, сли ке и фо то гра фи је, по себ но ка да су у пи та њу 
тер мо тех нич ка по стро је ња у ко ји ма се од ви ја ју ка рак те ри стич ни 
тер мо ди на мич ки про це си. Због то га ова ква по моћ на на ста ва сред
ства тре ба да бу ду ко ри шће на у сва кој мо гу ћој при ли ци.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 

си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ИМЕНАЏМЕНТ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та ор га ни за ци ја ра да и ме наџ мент је да 
уче ни ци стек ну основ на зна ња о са вре ме ној ор га ни за ци ји про из
вод ње и упра вља њу по слов нопро из вод ним си сте мом.

Задаци на ста ве пред ме та ор га ни за ци ја ра да и ме наџ мент су:
– про у ча ва ње ме то да и тех ни ка ор га ни за ци је и упра вља ња 

по слов но про из вод ним си сте ми ма;
– про у ча ва ње не по сред не при пре ме и усло ва за успе шну про

из вод њу;
– упо зна ва ње са по слов ним ин фор ма ци о ним си сте мом и мо

гућ но сти ма при ме не ком пју те ра у пла ни ра њу, пра ће њу и ре гу ли са
њу про из вод ње;

– упо зна ва ње са мо гућ но сти ма при ме не сту ди је и ана ли зе ра
да и вре ме на за до зи ра ње и уса вр ша ва ње ра да;

– при пре ма за ре ша ва ње ме на џер ских про бле ма;
– упо зна ва ње еле ме на та си сте ма ква ли те та, зна чај си сте ма 

ква ли те та и уло ге ме наџ мен та и ор га ни за ци о них ме ра у ње му;
– упо зна ва ње са ме стом и зна ча јем ер го но ми је у са вре ме ним 

усло ви ма при вре ђи ва ња.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 74 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (2)

Оп ште по став ке и основ ни пој мо ви. Кла сич на те о ри ја ор га
ни за ци је. Не кла сич на те о ри ја ор га ни за ци је. Мо дер на те о ри ја ор
га ни за ци је.

ПЛА НИ РА ЊЕ (5)

Ду го роч ни план. Го ди шњи план. Опе ра тив но пла ни ра ње и 
тер ми ни ра ње. Тех ни ка мре жног пла ни ра ња. Сред ства за пла ни ра
ње, пра ће ње и ре гу ли са ње про из вод ње. Пла ни ра ње, пра ће ње и ре
гу ли са ње про из вод ње уз при ме ну ком пју те ра.

УСЛО ВИ И ОГРА НИ ЧЕ ЊА ПО НА ША ЊА ПО СЛОВ НОГ  
СИ СТЕ МА (2)

Ана ли за спо ља шњих и уну тра шњих усло ва и огра ни че ња. 
Не по сред на при пре ма и обез бе ђе ње усло ва за про из вод њу.

ПРО ИЗ ВОД НИ КА ПА ЦИ ТЕ ТИ (3)

По јам про из вод ног ка па ци те та. Вр сте ка па ци те та. Ме то де и 
тех ни ке утвр ђи ва ња ко ри шће ња про из вод них ка па ци те та. Рас по
ред ма ши на (рад них ме ста). Лан ча на про из вод ња.

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ОБЕЗ БЕ ЂЕ ЊА МА ТЕ РИ ЈА ЛА  
ЗА ПРО ИЗ ВОД ЊУ (2)

За ли хе. Скла ди шта, по јам, уло га и вр сте. Опре ма ње скла ди
шних про сто ра, сме штај и чу ва ње ро бе у скла ди шту. Основ не раз
ме ре и па ра ме три скла ди шта. по ка за те љи скла ди шног про сто ра.



УНУ ТРА ШЊИ ТРАН СПОРТ (3)

По јам о са о бра ћа ју и тран спор ту. Тран спорт ни то ко ви. Прин
ци пи ор га ни за ци је уну тра шњег тран спор та. По јам ком би но ва ног 
тран спор та. Основ ни зах те ви у тран спорт ним ма ни пу ла ци ја ма. 
Кри те риј еко но мич но сти при из бо ру тран спорт них уре ђа ја. Тран
спорт на сред ства. Основ ни тех нич ки по ка за те љи (тех нич ки ка па
ци тет, екс пло а та ци о ни ка па ци тет). Ауто ма ти за ци ја тран спор та и 
тро шко ви тран спор та.

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ОБЕЗ БЕ ЂЕ ЊА ПРО ИЗ ВОД ЊЕ АЛА ТИ МА (2)

Оштре ње и од ра жа ва ње ала та. Скла ди ште ње ала та и снаб де
ва ње рад них ме ста.

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ОДР ЖА ВА ЊА МА ШИ НА (4)

Си сте ми од ра жа ва ња. План ски – пре вен тив ни си стем од ра
жа ва ња. Ци клус од ра жа ва ња ма ши на. Ин фор ма ци о ни си стем за 
од ра жа ва ње ма ши на.

ОСНОВ НИ ЕЛЕ МЕН ТИ СТУ ДИ ЈЕ РА ДА (5)

Ана ли за си сте ма чо век – ма ши на. Уре ђе ње рад ног ме ста. 
Сред ства, ин стру мен ти и до ку мен та ци ја за про у ча ва ње ра да. Ком
плек сна ме то да оп ти ма ти за ци је чо век – ма ши на. Чо век – ма ши на:

– ме ре ње ра да, по јам нор ме и вр сте нор ме.
– ме то де за утвр ђи ва ње нор ме (ме ре ње вре ме на, при ме ном 

стан дард них еле ме на та, ме то да тре нут ним за па жа њи ма, ис ку стве но).

ЕКО НОМ СКИ ПО КА ЗА ТЕ ЉИ ПО СЛО ВА ЊА (5)

Утро шци ра зних об ли ка ра да и тро шко ва. Ка рак тер про мен
љи во сти тро шко ва. Је ди нич ни и укуп ни тро шко ви. QC ди ја грам. 
По ка за те љи по слов них и про из вод них ре зул та та. Еко но мич ност, 
рен та бил ност, про дук тив ност.

ПО СЛОВ НОПРО ИЗ ВОД НИ ИН ФОР МА ЦИ О НИ СИ СТЕМ (7)

Но си о ци ин фор ма ци ја и то ко ви ин фор ма ци ја. Им пле мен та
ци ја по слов но про из вод ног ин фор ма ци о ног си сте ма. Про гра ми 
за по слов ни – про из вод ни ин фор ма ци о ни си стем. Ор га ни за ци о на 
до ку мен та ци ја: рад ни на лог, рад на ли ста, тре бо ва ње, по врат ни ца 
ма те ри ја ла.

ИН ДУ СТРИЈ СКИ МЕ НАЏ МЕНТ (14)

Ор га ни за ци ја, ме наџ мент и пред у зет ни штво. Ин ду стриј ско 
окру же ње и по слов на по ли ти ка. Про цес ру ко во ђе ња. Ути цај ни 
фак то ри у фа зи од лу чи ва ња и фа зи спро во ђе ња.. Мо ти ва ци ја и по
на ша ње љу ди. Сти ло ви ме наџ мен та. Ком пју тер ска по др шка.

СТРА ТЕ ГИЈ СКИ МЕ НАЏ МЕНТ И МАР КЕ ТИНГ (8)

На уч нотех нич ки про грес, тр жи ште и по слов на фи ло зо фи ја 
пред у зе ћа. Мар ке тинг. Упра вљач ки ин фор ма тив ни си стем за стра
те гиј ско од лу чи ва ње.

СИ СТЕМ КВА ЛИ ТЕ ТА (7)

По јам и де фи ни са ње про из во да и ква ли те та.
Уло га ме наџ мен та у си сте му ква ли те та.
Ор га ни за ци ја си сте ма ква ли те та.

ЕР ГО НО МИ ЈА (5)

Основ ни пој мо ви и пред мет про у ча ва ња. Фак то ри рад них 
усло ва. Ер го ном ско про јек то ва ње рад ног ме ста и ин ду стриј ског 
про из во да. Ер го ном ски стан дар ди. Си стем чо век – ком пју тер. Ер
го ном ски аспект та ста ту ре, екра на и пра те ће опре ме.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

На став ни пред мет ор га ни за ци ја ра да и ме наџ мент је са ста вљен 
та ко да пред ста вља, са јед не стра не, над град њу струч них пред ме та, 

а са дру ге да је струч ну осно ву за ре а ли зо ва ње дру гих пред ме та. 
Због то га је овај пред мет при ре а ли за ци ји по треб но по ве зи ва ти с 
дру гим струч ним пред ме ти ма, а на ро чи то с пред ме ти ма чи ја је ре а
ли за ци ја пред ви ђе на са ра чу на ри ма и тех но ло шким по ступ ци ма.

При ре а ли за ци ји на став не ма те ри је по треб но је гра ди во не
пре кид но ве зи ва ти за еко ном ске спе ци фич но сти ра да и про из вод
њу у ма шин ској стру ци.

Би ло да се ра ди о тех но ор га ни за ци о ном сег мен ту, сег мен ту 
еко но ми је, или сег мен ту за шти те на ра ду, са др жа је про гра ма тре
ба из ла га ти и ту ма чи ти уз што ве ће при ла го ђа ва ње кон крет ним и 
прак тич ним усло ви ма и мо гућ но сти ма шко ле и ње ног окру же ња.

На при ме ру кон крет ног пред у зе ћа – рад не сре ди не по ка за ти 
ути цај тех но ло ги је про из вод ње на еко ло шки си стем и оце ни ти ни
во за шти те на ра ду.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју .

НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА

ЦИЉ ЗAДAЦИ:

Циљ на ста ве је оспо со бља ва ње уче ни ка у при ме ни зна ња ге
о ме три је у ре ша ва њу ра зних тех нич ких про бле ма у ши рем сми слу, 
као и у окви ру уже стру ке. 

Задаци на ста ве на црт не ге о ме три је су:
– сти ца ње уви да у са вре ме ни раз вој ге о ме три је;
– сти ца ње са зна ња да је ге о ме три ја осно ва за про у ча ва ње 

дру гих на у ка и за раз у ме ва ње од но са у ра зним по ја ва ма у при ро ди;
– пру жа ње уви да у исто риј ски раз вој ге о ме три је и у зна чај 

еуклид ске и не е у клид ске ге о ме три је за на уч ну ми сао уоп ште;
– раз ви ја ње и из гра ђи ва ње по зи тив них осо би на лич но сти 

(упор ност, си сте ма тич ност, уред ност, тач ност, кри тич ност);
– оспо со бља ва ње уче ни ка за на ста вља ње обра зо ва ња;
– схвaтaње и предстaвљaњe прeдмeтa из прoстoрa у рaвни и 

oбрнутo;
– дoпринoс рaзвojу спoсoбнoсти прoстoрнoг прeдстaвљaњa и 

изрaжaвaњa;
– oспoсoбљaвaњe за прeдстaвљaње гeoмeтриjских фигурe 

пoмoћу прojeкциjа;
– дoпринoс рaзвиjaњу смислa зa урeднoст, тaчнoст и eстeтс кo 

изрaжaвaњe.

ЧЕ ТВР ТИ РAЗРEД 
(2 чaсa нeдeљнo, 68 гoдишњe)

СAДРЖAJИ ПРOГРAМA

УПРAВНO ПРOJEKТOВAЊE НA JEДНУ РAВAН (8)

Зaдaтaк нaцртнe гeoмeтриje. 
Прojeкциja тaчкe.
Прojeкциja ду жи и прaвe; oбaрaњe прaвe и ду жи.
Прojeкциja рaвни; прaвa и тaчкa у рaвни.

УПРAВНO ПРOJEKТOВAЊE НA ДВE И ТРИ РAВНИ (32)

Двe нoрмaлнe прojeкциje тaчкe, прaвe и ду жи, прaвa вeли
чинa ду жи.

Три нoрмaлнe прojeкциje тaчкe, прaвe и ду жи.



Прojeкциja рaвни; тaчкa и прaвa у рaвни.
Прojeкциje рaвних ликoвa кojи припaдajу прojeкциjским 

рaвнимa или су пaрaлeлe.
Прojeкциje рaвних ликoвa кojи припaдajу рaвнимa упрaвним 

нa прojeкциjскe рaвни.
Прojeкциje и мрeжe гeoмeтриjских тeлa: призмe, пирaмидe, 

вaљкa и купe чиje oснoвe припaдajу прojeкциjским рaвнимa или су 
им пaрaлeлнe.

Прeсeк и пaрaлeлнoст двe рaвни.
Прoдoр прaвe и рaвни; рaстojaњe тaчкe oд рaвни.
Прojeкциje рaвних ликoвa у oпш тeм пoлoжajу прeмa прojeк

циjским рaвнимa.
Прojeкциje гeoмeтриjских тeлa у oпш тeм пoлoжajу прeмa 

прojeкциjским рaвнимa (призмa, пирaмидa, купa и вaљaк).

KOСA ПРOJEKЦИJA (14)

Мeтoдa пoсрeднe прojeкциje, прojeкциja тaчкe, прaвe, ду жи и 
рaвни.

Прaвa и тaчкa у рaвни; прeсeк двe рaвни.
Прojeкциja рaвних ликoвa у спeциjaлним пoлoжajимa прeмa 

прojeкциjским рaвнимa.
Прojeкциja гeoмeтриjских тeлa сa oснoвaмa у прojeкциjским 

рaвнимa.

РAВНИ ПРEСEЦИ (6)

Рaвни прeсeци призмe, пирaмидe, купe и вaљкa.

ПИСМEНИ ЗAДAЦИ (4)

У тoку гoдинe урaдити двa двoчaсoвнa писмeнa зaдaт кa (jeдaн 
у I, a jeдaн у II пoлугoдиш ту).

ВEЖБE (4)

У тoку гoдинe урaдити двa шкoлскa грaфичкa рaдa нa фoр
мaту A3.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Са др жа ји пред ме та на црт на ге о ме три ја су кон ци пи ра ни та ко 
да уче ни ка по сте пе но оспо со бља ва ју за схва та ње од но са предмeтa 
у про сто ру и њи хо вог пред ста вља ња у рaвни и oбрнутo.

Гра ди во је ускла ђе но са пре ђе ним гра ди вом из ма те ма ти ке, а 
у ко ре ла ци ји је са пред ме том тех нич ко цр та ње.

По треб но је да уче ни ци схва те су шти ну ак си о мат ског си сте
ма. Ин си сти ра ти на стро гом до ка зу пр вих по сле ди ца. По треб но је 
да уче ни ци кроз школ ски и до ма ћи рад у пот пу но сти ис пи су ју до
ка зе пр вих по сле ди ца, јер су ту уоче не зна чај не по те шко ће, на ро
чи то у из ра жа ва њу. Та ко ђе, ин си сти ра ти на тач ним де фи ни ци ја ма 
зна чај них ге о ме триј ских фи гу ра. По сте пе но уво ди ти ма те ма тич ко 
ло гич ки је зик и ука зи ва ти на ло гич ку струк ту ру сва ког до ка за. При 
то ме тре ба би ти флек си би лан и зах те ве при ла го ди ти спо соб но сти 
уче ни ка на по чет ку сред њо школ ског обра зо ва ња. 

МЕХАНИКА ФЛУИДА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ:

Циљ на ста ве ме ха ни ка флу и да је сти ца ње но вих зна ња ра
ди ту ма че ња по ја ва и за ко ни то сти у обла сти хи дра у ли ке и њи хо ве 
при ме не у тех нич кој прак си и за раз у ме ва ње дру гих срод них тех
нич ких ди сци пли на.

Задаци на ста ве ме ха ни ка флу и да су:
– овла да ва ње основ ним зна њи ма ме ха ни ке флу и да;
– упо зна ва ње са за ко ни ма и по ја ва ма при ми ро ва њу и кре та

њу са вр ше них и ре ал них флу и да;
– при пре ма и оспо со бља ва ње за успе шно из у ча ва ње оних 

тех нич ких ди сци пли на ко је се ба зи ра ју на ме ха ни ци флу и да као 
фун да мен тал ној на у ци;

– омо гу ћа ва ње при ме не сте че них зна ња у да љем обра зо ва њу.

ЧЕ ТВР ТИ РАЗРЕД 
 (2 ча са не дељ но, 68 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

СТА ТИ КА ФЛУ И ДА (14)

Си ла при ти ска на рав не по вр ши не. Ми ро ва ње не сти шљи вог 
флу и да. Си ле ко је де лу ју на по то пље но те ло. Пли ва ње те ла. Ми ро ва
ње сти шљи вог флу и да у по љу си ле зе мљи не те же. Ме ре ње при ти ска.

КИ НЕ МА ТИ КА ФЛУ И ДА (10)

Про ток флу и да и јед на чи на про то ка. Из во ри и по но ри. Вр сте 
стру ја ња.

ДИ НА МИ КА ФЛУ И ДА (8)

Основ ни пој мо ви. Си ле ко је де лу ју на флу ид. На по ни. Ди на
мич ка и ки не мат ска ви ско зност.

ДИ НА МИ КА НЕ ВИ СКО ЗНОГ ФЛУ И ДА (8)

Ко е фи ци јент сти шљи во сти. Бер ну ли је ва јед на чи на за не сти
шљив и не ви ско зан флу ид. Мак си мал на бр зи на и при ти сак. Бер ну
ли је ва јед на чи на за сти шљив флу ид.

ДИ НА МИ КА ВИ СКО ЗНОГ ФЛУ И ДА (12)

Ла ми нар но и тур бу лент но стру ја ње. Стру ја ње кроз пра ву цев. 
Осно ви те о ри је под ма зи ва ња. По јам и де фи ни ци ја гра нич ног сло ја. 

ХИ ДРА У ЛИ КА (16)

Теч ност као не сти шљив флу ид. Струј не јед на чи не у хи дра у
ли ци. Јед но ли ко кре та ње теч но сти у це ви ма. Гу би ци енер ги је ус
лед тре ња и от по ра. Хи дра у лич ки удар у це ви ма. Кре та ње теч но
сти у отво ре ним то ко ви ма.

ПРО БЛЕМ СКИ ЗА ДА ЦИ

По сле сва ке на став не обла сти ура ди ти од ре ђе ни број про
блем ских за да та ка.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

У увод ном де лу тре ба на гла си ти зна чај ме ха ни ке флу и да. Свим 
уче ни ци ма мо ра ју би ти пот пу но ја сни пој мо ви ко ји се од но се на 
кре та ње флу и да. Та ко ђе је бит но да схва те ко нач не јед на чи не кре та
ња тач ке, да раз у ме ју по јам пу та ње, ли ни је пу та ње, за кон пу та. 

С об зи ром на зна чај пред ме та по треб но је че шће и де таљ ни је 
про ве ра ва ти у ко јој ме ри су уче ни ци са вла да ли ма те ри ју. 

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

1. МЕТАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ*
2. БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ*
3. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА*.
–––––––––
* Ови пред мети су из бор ни (је дан се оба ве зно би ра)



МЕТАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ на ста ве ме тал не кон струк ци је је уво ђе ње уче ни ка у об
ласт тех ни ке кон струк ци ја у ко јој ће на по сло ви ма кон стр. и 

Задаци на ста ве пред ме та ме тал них кон струк ци ја су:
– про ши ри ва ње зна ња са др жа ја пред ме та от пор ност ма те ри

ја ла, ко ја су уче ни ци ра ни је са вла да ли;
– сти ца ње зна ња о оп те ре ће њу ме тал них кон струк ци ја;
– сти ца ње зна ња о про ра чу ну рад них на по на и виј ча них ве за;
– упо зна ва ње са ана ли тич ким, гра фо а на ли тич ким и гра фич ким 

ме то да ма од ре ђи ва ња де фор ма ци ја гред них и ре шет ка стих но са ча; 
– упо зна ва ње са ста тич ки нео д ре ђе ним си сте ми ма.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД  
(4 ча са не дељ но, 148 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД У МЕ ТАЛ НЕ КОН СТРУК ЦИ ЈЕ (2)

Упо зна ва ње са на став ним пред ме том, са др жа ји ма, ли те ра ту
ром.

МА ТЕ РИ ЈА ЛИ И ВР СТЕ ОП ТЕ РЕ ЋЕ ЊА МЕ ТАЛ НИХ КОН
СТРУК ЦИ ЈА (6)

Ма те ри ја ли ме тал них кон струк ци ја. Вр сте оп те ре ће ња но
се ћих кон струк ци ја. До ка зи при ди мен зи о ни са њу ме тал них кон
струк ци ја.

ПРО РА ЧУН РАД НИХ НА ПО НА И ВИЈ ЧА НИХ ВЕ ЗА (30)

Из ра зи за про ра чун рад них на по на. Про ра чун и вр сте виј ча
них ве за. Кон струк тив не пре по ру ке рас пор да ви ја ка. Вр сте на ста
ва ка. Ге о ме триј ске ка рак те ри сти ке и ве ли чи не пре се ка ме ро дав не 
за ди мен зи о ни са ње. Од ре ђи ва ње оп те ре ће ња ви ја ка код на ста ва
ка оп те ре ће них мо мен том. Про ра чун на ста ва ка сло же ног об ли ка. 
Про ра чун виј ча них ве за код че о их пло ча.

ЗА ВА РЕ НЕ ВЕ ЗЕ (30)

За ва ре не ве зе: вр сте и основ ни об ли ци за ва ре них са ста ва ка. 
До каз си гур но сти за ва ре них ве за. За ва ре не ве зе са уга о ним ша во
ви ма. Про ра чун за ва ре них ве за ак си јал но на прег ну тих шта по ва. 
За ва ре не ве зе оп те ре ће не мо мен том са ви ја ња и тран сфер зал ном 
си лом. Ве зе оп те ре ће не мо мен том уви ја ња. До зво ље ни на пон за 
уга о не ша во ве.

КОН СТРУК ТИВ НО ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ МЕ ТАЛ НИХ  
КОН СТРУК ЦИ ЈА И РЕ ШЕТ КА СТИ НО СА ЧИ (30)

Кон струк тив но об ли ко ва ње ка рак те ри стич них ме тал них кон
струк ци ја. Ре шет ка сти но са чи. При ти сну ти сло же ни но са чи.

ВЕ ЖБЕ (50)

У окви ру про гра ма ре а ли зо ва ти са уче ни ци ма гра фич ке ра до
ве, кон струк тив не ве жбе.

1. До каз си гур но сти виј ча не ве зе у ма шин ском скло пу или 
си сте му.

2. До каз за ва ре не кон струк ци је оп те ре ће не са ви ја њем, за те
за њем или уви ја њем (за ва ре не кон струк ци је уга о не или су че о не).

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Пред мет ме тал не кон струк ци је омо гу ћу је уче ни ци ма над
град њу, уоп шта ва ње и про ши ре ње зна ња сте че ног у окви ру пред
ме та ме ха ни ка (ста ти ка и от пор ност ма те ри ја ла). У пр вом де лу 
об ра ђу је се ма те ри ја из оп те ре ће ња ме тал них кон струк ци ја, ко ја 
има за циљ ана ли зу не по мер љи во сти кон струк ци ја и про ве ру по
кре тљи во сти ки не ма тич ког лан ца. ре шет ка сте но са че. 

У дру гом де лу пред ви ђен је про ра чун рад них на пон ских ста
ња ме ро дав них за ди мен зи о ни са ње. 

У тре ћем де лу по треб но је упо зна ти за ва ре не ве зе и ана ли за 
си гур но сти за ва ре них ве за. 

При ли ком оства ри ва ња са др жа ја у дру гом и тре ћем де лу по
треб но је при ме ни ти за ко не ме ха ни ке, те о ри је ела стич но сти и пла
стич но сти од но сно от пор но сти ма те ри ја ла на ана ли зу де фор ма ци
је и ста бил но сти. 

У ком плек су ана ли за тре ба про ве ри ти ки не ма тич ку ста бил
ност си сте ма ко ји при ма и пре но си оп те ре ће ње.

На по ме на:) Овај пред мет је из бор ни од три на став на пред ме та: 
Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 

на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен
та ци ју.

БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ пред ме та бе тон ске кон струк ци је је да уче ни ци овла да ју 
по треб ним зна њем о бе то ну и ар ми ра ном бе то ну, као и да се оспо
со бе за са мо стал ну раз ра ду де та ља кон струк тив них еле ме на та, 
струч но ту ма че ње пла но ва и де та ља и ис прав ну при ме ну утвр ђе
них по да та ка у фа зи из град ње објек та.

Задаци пред ме та бе тон ске кон струк ци је су:
– сти ца ње зна ња уче ни ка о ар ми ра ном и не ар ми ра ном бе то ну;
– сти ца ње зна ња уче ни ка о бе тон ском гво жђу и ње го вој функ

ци ји у ар ми ра нобе тон ским кон струк ци ја ма;
– овла да ва ње основ ним зна њи ма о ди мен зи о ни са њу бе тон

ских и ар ми ра нобе тон ских еле ме на та;
– по ве зи ва ње и при ме на зна ња усво је на у дру гим струч ним 

пред ме ти ма;
– раз ви ја ње си сте ма тич но сти, уред но сти и од го вор но сти пре

ма ра ду.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(4 ча са не дељ но, 148 го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (4)

Бе тон и ар ми ра ни бе тон.

ТЕХ НО ЛО ГИ ЈА БЕ ТО НА (4)

Бе тон ска ме ша ви на и са став ни де ло ви.

АР МА ТУ РА (4)

Уло га и зна чај ар ма ту ре, вр ста ар ма ту ре, за штит ни слој, си
дре ње и ан ке ри.

ОСНО ВЕ ЗА ПРО РА ЧУН ЕЛЕ МЕ НА ТА ОД НЕ АР МИ РА НОГ 
БЕ ТО НА (10)

До зво ље ни нор мал ни на пон за не ар ми ра ни бе тон, ди мен зи о
ни са ње са и без из ви ја ња, број ни при ме ри.

Први графички рад (4)

Ди мен зи о ни са ње сту бо ва са из ви ја њем.



НЕ АР МИ РА НИ ТЕ МЕ ЉИ (6)

Тра ка сти те ме љи, те ме љи сам ци и број ни при ме ри за ве жбе.

ОСНО ВИ ЗА ПРО РА ЧУН ЕЛЕ МЕ НА ТА ОД АР МИ РА НОГ 
БЕ ТО НА (6)

Но си вост ар ми ра ног бе то на на при ти сак, сми ца ње и за те за
ње. Про ра чун ар ми ра нобе тон ских еле ме на та пре ма гра нич ним 
ста њи ма.

АК СИ ЈАЛ НО НА ПРЕГ НУ ТИ ЕЛЕ МЕН ТИ (20)

Цен трич но оп те ре ће ни сту бо ви на при ти сак код ар ми ра ног 
бе то на. Ди мен зи о ни са ње ар ми ра но– бе тон ских сту бо ва са и без 
из ви ја ња. 

Други графички рад (6)

Ди мен зи о ни са ње ар ми ра нобе тон ских сту бо ва без из ви ја ња 
са пла ном ар ма ту ре.

ЕЛЕ МЕН ТИ ОД АР МИ РА НОГ БЕ ТО НА ОП ТЕ РЕ ЋЕ НИ  
НА СА ВИ ЈА ЊЕ (22)

Осно ве за ди мен зи о ни са ње. Ис пи ти ва ње на по на у бе тон ском пре
се ку. Ди мен зи о ни са ње пра во у глог пре се ка. Број ни при ме ри за ве жбе.

ПЛО ЧЕ СА ГЛАВ НОМ АР МА ТУ РОМ У ЈЕД НОМ ПРАВ ЦУ (6)

Оп шти пој мо ви о пло ча ма, вр сте пло ча, про сте пло че, ана ли
за оп те ре ће ња и ди мен зи о ни са ње, план ар ма ту ре.

Трећи графички рад (12)

Про ста пло ча, пло ча са пре чу стом, кон зол на пло ча.

ДЕЈ СТВО ТРАН СФЕР ЗАЛ НЕ СИ ЛЕ НО СА ЧА НА ПРЕГ НУ ТИХ 
НА СА ВИ ЈА ЊЕ (8)

Оп шти пој мо ви сми чу ћих на по на и ути цај на ар ми ра нобе
тон ске еле мен те. Про ра чун ко се си ле на за те за ње и ар ма ту ре ко ја 
је при ма. Број ни при ме ри за ве жбе.

Четврти графички рад (12)

Про ста гре да пра во у га о ног и Те пре се ка. Ди мен зи о ни са ње и 
план ар ма ту ре.

КОН ЗОЛ НА ГРЕ ДА (16)

Гре да про во у га о ног и Те пре се ка. Број ни при ме ри за ве жбе.

ПРЕ НА ПРЕГ НУ ТИ БЕ ТОН (4)

Осно ве, прин ци пи, при ме на.

АР МИ РА НО БЕ ТОН СКЕ КОН СТРУК ЦИ ЈЕ (4)

Вр сте, при ме на.

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на став ног пред ме та елек тро тех ни ка и елек тро ни ка је да 
уче ни ци на осно ву сте че ног зна ња из осно ва елек тро тех ни ке зна ју 
да об ја сне прин цип ра да елек трич них ма ши на. 

Задаци на став ног пред ме та елек тро тех ни ка и елек тро ни ка су:
– овла да ва ње зна њи ма о елек трич ној енер ги ји ко ју тре ба про

из ве сти и до пре ми ти;
– упо зна ти уче ни ка о ра ду елек трич них ма ши на ко ји мо ра би

ти у функ ци ји про из вод ње;
– оспо со би ти уче ни ке да мо гу упо ре до са енер ге ти ком и 

елек тро ни ка ко ри сти ти исте у функ ци ји кон тро ле и ре гу ли са ња и 
упра вља ња;

– упо зна ти уче ни ка са основ ним елек трон ским ком по нен та ма 
ко је се ко ри сте у сло же ним елек трон ским скло по ви ма.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(4 ча са не дељ но, 148 го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

УВОД (1)

Упо зна ва ње са на став ним пред ме том, уџ бе ни ком и на чи ном 
ре а ли за ци је про гра ма.

ЕЛЕК ТРИЧ НЕ МА ШИ НЕ (17)

Ге не ра то ри на из ме нич не стру је.
Ге не ра то ри јед но смер не стру је.
Тран сфор ма то ри.
Мо то ри јед но смер не стру је.
Обрт но маг нет но по ље.
Асин хро ни мо тор.

ЕЛЕК ТРИЧ НА ПО СТРО ЈЕ ЊА (17)

За да так раз вод них по стро је ња.
Основ не ве ли чи не раз вод них по стро је ња (на пон, стру ја).
Глав ни еле мен ти раз вод них по стро је ња (са бир ни це, изо ла

то ри, ра ста вља чи, оси гу ра чи, пре ки да чи, мер ни тран сфор ма то ри, 
ка бло ви).

За шти та у раз вод ним по стро је њи ма (пре ко струј ни ре ле ји…..).
По гон за упра вља ње пре ки да чи ма.

ПРО ИЗ ВОД ЊА И ПРЕ НОС ЕЛЕК ТРИЧ НЕ ЕНЕР ГИ ЈЕ (5)

Елек тра не.
Раз вод на по стро је ња.
Да ле ко во ди.
Раз вод на ди стри бу тив на по стро је ња.
По тро ша чи.

ЕЛЕК ТРО МО ТОР НИ ПО ГО НИ (20)

За да так и вр сте елек тро мо тор ног по го на.
Рад на ма ши на – по гон ска ма ши на.
Сим бо ли и озна ке у елек трич ним ше ма ма.
Еле мен ти за шти те елек тромо то ра.
Еле мен ти ко ман до ва ња елек тромо то ри ма.
Склоп ке.
Сиг на ли за ци ја ра да елек тромо то ра.
Ме ре ње стру је.
Енер гет ско ко ло укљу чи ва ња елек тромо то ра.
Ко манд но ко ло укљу чи ва ња елек тромо то ра.
Услов на ко ла за рад елек тромо то ра.

ЕЛЕК ТРИЧ НЕ ИН СТА ЛА ЦИ ЈЕ (14)

Ди стри бу ци ја елек трич не енер ги је.
Енер гет ски ка бло ви.
Ин ста ла ци о ни ка бло ви.
Ин ста ла ци о ни оси гу ра чи.
Кућ ни при кљу чак.
Про ра чун па да на по на.
Ин ста ла ци је по је ди них про сто ри ја.
За штит но узе мље ње.
За шти та од пре ви со ког на по на до ди ра.

ЕЛЕКТРОНИКА

УВОД У ЕЛЕК ТРО НИ КУ (1)

Упо зна ва ње уче ни ка са основ ним пој мо ви ма.
Кри стал на струк ту ра по лу про вод ни ка.



ДИ О ДЕ (13)

Обра зо ва ње pn спо ја.
Ди рект но по ла ри зо ван pn спој.
Ин верз но по ла ри зо ван pn спој
Ди о да.
Сни ма ње ка рак те ри сти ке ди о де.
Ди о да у елек трич ном по љу.
Вр сте про бо ја ди о де.
При ме на ди о де у ис пра вљач ким ко ли ма.

ТРАН ЗИ СТО РИ (15)

Тран зи стор npn ти па.
Тран зи стор pnp ти па.
Функ ци је тран зи сто ра.
Сни ма ње ка рак те ри сти ка тран зи сто ра.
Јед но смер ни ре жим ра да.
Рад на пра ва и рад на тач ка.
Гра фич ки при каз по ја ча вач ке функ ци је.
Озна ке тран зи сто ра.
Вр сте спо је ва тран зи сто ра.

ТРАН ЗИ СТО РИ СА ЕФЕК ТОМ ПО ЉА (6)

Спој ни тран зи стор са ефек том по ља – прин цип ра да.
Пка нал ни фет.
Нка нал ни фет.
Фе то ви са изо ло ва ним геј том (мос фет)

ТИ РИ СТО РИ (10)

Вр сте ти ри сто ра.
Три од ни ти ри стор.
Три ак и ди ак.
Сни ма ње ка рак те ри сти ке ти ри сто ра.
По бу ђи ва ње ти ри сто ра.
Про ра чун рас хлад ног ко ла.

ЛИ НЕ АР НА ИН ТЕ ГРИ СА НА КО ЛА (15)

Уну тра шња струк ту ра ин те гри са них опе ра ци о них по ја ча ва ча.
Ин вер ту ју ћи и не ин вер ту ју ћи по ја ча вач.
Ко ла за са би ра ње и од у зи ма ње.
Ко ла за ди фе рен ци ра ње и ин те гра ље ње.
Огра ни ча ва чи на по на.
На пон ски ком па ра то ри.

ЛО ГИЧ КА КО ЛА (14)

Ло гич ка ста ња.
Тран зи стор ско тран зи стор ска ло гич ка ко ла (НИко ло, НИ ЛИ

ко ло).
Ло гич ка ко ла са мос фетови ма.
Ин вер тор у тех ни ци.
НИко ло у тех ни ци.
НИ ЛИко ло у тех ни ци.
Ло гич ка ко ла у тех ни ци.
Ин вер тор.
НИко ло.
НИ ЛИко ло.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

У обла сти енер ге ти ке об ја сни ти прин цип ра да: ге не ра то ра 
на из ме нич не стру је; ге не ра то ра јед но смер не стру је; мо то ра јед но
смер не стру је; тран сфор ма то ра; асин хро ног мо то ра.

У обла сти про из вод ње и пре но са елек трич не енер ги је об ра
ди ти вр сте елек тра на , вр сте раз вод них по стро је ња, да ле ко во де. 

Елек тро мо тор ни по гон је крај њи ко ри сник елек трич не енер
ги је и он да је за да так ко ји тре ба из вр ши ти. Да би се из вр шио за
да так мо ра се про у чи ти ка ко се ма ши не укљу чу ју и ис кљу чу ју. 
Он омо гу ћа ва енер гет ском ко лу на па ја ња елек тро мо то ра као и 

ко манд но и сиг нал но ко ло. Ова ко ла об ра ди ти на прак тич ном при
ме ру по кре та ња асин хро ног елек тромо то ра. На пра ви ти из бор 
свих еле ме на та (оси гу ра чи, би ме тал, пре ки дач, кон так те ри, та сте
ри, сиг на ли за ци ја, ка бло ви). На осно ву да те сна ге елек тро мо то ра 
на цр та ти елек трич не ше ме.

У елек трич ним ин ста ла ци ја ма кроз при мер уво ђе ња ин ста ла
ци је у јед ну при зем ну ку ћу, об ја сни ти узе мље ње, кућ ни при кљу
чак, глав ну раз вод ну та блу, оси гу ра че, ка бло ве, раз вод не ку ти је, 
пре ки да че, утич ни це итд. По себ ну па жњу по све ти ти за шти ти од 
уда ра стру је (ну ло ва ње, за штит но узе мље ње, за штит ни пре ки да чи 
и лич на за штит на сред ства).

У обла сти елек тро ни ке де таљ но раз ра ди ти вр сте по лу про вод
ни ка, pn спој, ди о ду, ди рект но и ин верз но по ла ри зо ван pn спој. 
При ме на ди о да у ко ли ма за ис пра вља ње на по на; pnp и npn тран
зи сто ре, пре ки дач ку и по ја ча вач ку функ ци ју са кон крет ним при ме
ри ма. Код ти ри сто ра об ра ди ти, прин цип ра да и ме то де по бу ђи ва ња.

Тран зи сто ри са ефек том по ља, прин цип ра да и ка рак те ри сти
ке. Код ин те гри са них ко ла про у чи ти са став, и не ка од основ них ко
ла (ко ла за са би ра ње и од у зи ма ње на по на, ко ла За ди фе рен ци ра ње 
и ин те гра ље ње, на пон ски ком па ра то ри).

Код ло гич ких ко ла де фи ни са ти основ на ко ла (ин вер то ри), НИ 
ко ла, НИ ЛИ ко ла, са тран зи сто ри ма, са мос фетови ма, и у оста лој 
тех ни ци.

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ СА КОНСТРУКЦИЈАМА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 

Циљ на став ног на став ног пред ме та ма шин ски еле мен ти са 
кон струк ци ја ма је сти ца ње зна ња о кон струк ци о ним и функ ци о
нал ним ка рак те ри сти ка ма ма шин ских еле ме на та ра ди при ме не 
при ли ком кон стру и са ња јед но став них кон струк ци ја.

Задаци на ста ве пред ме та ма шин ски еле мен ти са кон струк ци
ја ма су:

– сти ца ње зна ња о прин ци пи ма и ме то да ма кон стру и са ња;
– схва та ње уло ге и зна ча ја ма шин ских еле ме на та, за јед нич

ких ве ћи ни ма шин ских кон струк ци ја – уре ђа ја и ма шин ских си
сте ма;

– оспо со бља ва ње уче ни ка за про ра чун и ди мен зи о ни са ње 
ма шин ских де ло ва уз де фи ни са ње вр сте оп те ре ће ња и на пон ских 
ста ња у ма шин ским де ло ви ма;

– овла да ва ње из ра дом тех нич ке до ку мен та ци је и ње ном при
ме ном у прак си;

– упо зна ва ње стан дар да, сим бо ла, озна ка и оспо со бља ва ње за 
ко ри шће ње стан дард них и пре по ру че них вред но сти и ве ли чи на из 
та бли ца, гра фи ко на, ди ја гра ма и стан дар да;

– схва та ње зна ча ја ква ли те та об ра де и то ле ран ци ја у ма шин
ству са ста но ви шта функ ци о нал но сти кон струк ци је и еко но мич но
сти про из вод ње;

– уво ђе ње уче ни ка у област кон стру и са ња на при ме ри ма јед
но став них кон струк ци ја.;

– упо зна ва ње основ них и бит них пој мо ва кон стру и са ња и 
про јек то ва ња и зах те ва за успе шно кон стру и са ње; 

– схва та ње ути ца ја на чи на из ра де де ло ва и скла па ња истих 
при кон стру и са њу;

– схва та ње зна ча ја и ко ри шће ња тех нич ке до ку мен та ци је.

ЧЕ ТВР ТИ РАЗРЕД 
(4 ча со ва не дељ но, 136 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (1) 

Оп шти пој мо ви и де фи ни ци је: по де ла ма шин ских еле ме на та, 
скло по ви, еле мен ти кон струк ци ја и ма шин ских си сте ма.

Стан дар ди за ци ја и ти по за ци ја у ма шин ству.

ТО ЛЕ РАН ЦИ ЈА МЕ РА И ОБ ЛИ КА (7)

Де фи ни ци ја и обе ле жа ва ње то ле ран ци ја, то ле ран циј ска по
ља, ква ли те ти, то ле ран ци ја сло бод них ме ра. На ле га ња, сло же не 
то ле ран ци је. То ле ран ци ја об ли ка и по ло жа ја по вр ши на. 



ОСНО ВЕ ПРО РА ЧУ НА МА ШИН СКИХ ЕЛЕ МЕ НА ТА (4)

Ана ли за про ра чу на ста тич ки оп те ре ће них еле ме на та: за те за
ње, при ти сак, по вр шин ски при ти сак, из ви ја ње, са ви ја ње, уви ја ње, 
сми ца ње, сло же на на пре за ња.

До зво ље ни на по ни и сте пе ни си гур но сти. Про мен љи ва на
пре за ња и по ја ва кон цен тра ци је на по на – про ве ра сте пе на си гур
но сти.

НЕ РАЗ ДВО ЈИ ВИ СПО ЈЕ ВИ (6) 

За ко ва ни спо је ви, за ва ре ни спо је ви, ле мље ни спо је ви и ле
пље ни спо је ви. 

РАЗ ДВО ЈИ ВИ СПО ЈЕ ВИ (10)

На вој ни спо је ви. Ма те ри јал и из ра да ваљ ка и на врт ки, вр сте 
оси гу ра ња на во ја. Ана ли за про ра чу на на вој них спо је ва, оп те ре ће
ња уз ду жним и по преч ним си ла ма.

СПО ЈЕ ВИ ОСТВА РЕ НИ КЛИ НОМ И ЖЉЕБ НИ СПО ЈЕ ВИ (5)

Вр сте кли но ва. На пре за ње кли на, из бор кли на и про ве ра на
пре за ња. По јам жљеб них спо је ва, ге о ме три ја и из ра да, осо би не на
пре за ња.

СПО ЈЕ ВИ ОСТВА РЕ НИ ЧИ ВИ ЈА МА (2) 

По де ла чи ви ја, оства ре не ве зе, на пре за ње чи ви ја.

СПО ЈЕ ВИ ОСТВА РЕ НИ ОСО ВИ НИ ЦА МА (2) 

На пре за ње осо ви ни ца и оси гу ра ње.

СПО ЈЕ ВИ ОСТВА РЕ НИ СТЕ ЗНИМ СПО ЈЕМ (2)

Оства ри ва ње чвр стог пре но сног скло па.

ЕЛА СТИЧ НЕ ВЕ ЗЕ (4)

Опру ге: По де ла опру га, ма те ри јал и из ра да. Ана ли за про
ра чу на са вој них и увој них опру га. Пло ча сте опру ге, пра ме на сте 
опру га гу ме ни, ја сту чи ћи.

ЕЛЕ МЕН ТИ ОБРТ НОГ КРЕ ТА ЊА (14)

Ле жи шта и ле жа ји. Кон струк ци о ни об ли ци ле жи шта, по јам 
тре ња, под ма зи ва ња, из бор ле жи шта. Спој ни це: Из бор и про ве ра 
ло кал них еле ме на та (кру те, фрик ци о не, хи дра у лич не спој ни це и 
кар дан ски згло бо ви). Основ не и вра ти ла: Про ра чун ру ка ва ца, вр
ста оп те ре ће ња, про ве ра на за гре ва ње.

ЕЛЕ МЕН ТИ ЗА ПРЕ НОС СНА ГЕ (22)

Фрик ци о ни пре но си. Зуп ча сти пре но си: вр сте зуп ча ни ка са 
основ ним ге о ме триј ским и ки не мат ским ве ли чи на ма. Кон струк
ци ја зуп ча ни ка, оп те ре ће ње зуп ча ни ка. Ана ли за си ла на зуп цу и 
ути цај си ла оба вра ти ла. Про ве ра чвр сто ће бо ка зуп ца и про ве ра 
на пре за ња у под нож ју зуп ца.

ЛАН ЧА НИ ПРЕ НО СИ (2)

Ки не ма тич ке и ге о ме триј ске ве ли чи не еле ме на та. Из бор лан ца.

КА И ШНИ И РЕ МЕ НИ ПРЕ НО СНИ ЦИ (5)

Основ не ки не ма тич ке ве ли чи не, си ле у ка и шу и ре ме ну, но
си вост ка и ша, из бор бро ја про фи ла и ди мен зи је ре ме на.

ПРЕ НОС УЖЕ ТОМ (2)

Вр сте ужа ди и из бор.

ЦЕВ НИ ВО ДО ВИ. ЕЛЕ МЕН ТИ ЗА РЕ ГУ ЛИ СА ЊЕ ПРО ТО КА 
И СУ ДО ВИ ПОД ПРИ ТИ СКОМ (8)

Из бор це ви и цев ног во да, при ме на цев них си сте ма у уљ ној 
хи дра у ли ци и еле мен ти цев ног си сте ма.

ВЕ ЖБЕ (40)

То ле ран ци је ду жин ских ме ра. (5)
Про ра чун на вој ног спо ја: ме ха нич ка ди за ли ца. (5)
Про ра чун ва гон ске осо ви не. (5)
Про ра чун зуп ча стог пре но сни ка. Ре дук тор (25)

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Са др жа ји овог пред ме та за сни ва ју се на про гра ми ма струч них 
пред ме та – тех нич ко цр та ње са на црт ном ге о ме три јом, тех но ло ги ја 
ма те ри ја ла, ста ти ка, а на ро чи то от пор ност ма те ри ја ла. Пред зна ње уче
ни ка је нео п ход но али је и на став ник у оба ве зи да утвр ди са уче ни ци
ма све оно што је бит но из са др жа ја на ве де них пред ме та за из у ча ва ње 
по је ди них те мат ских це ли на ма шин ских еле ме на та са кон струк ци ја ма. 

Про грам се мо ра оства ри ти на та квом ни воу да уче ни ци, по
ред успе шног „чи та ња” и из ра де цр те жа, по зна ва ња то ле ран ци ја, 
ква ли те та об ра де, ге о ме триј ских ве ли чи на еле ме на та и на пон ских 
ста ња усло вље них оп те ре ће њи ма, овла да ју про ра чу ном и ди мен зи
о ни са њем еле ме на та. Уче ни ке тре ба уве сти у основ не за ко ни то сти 
про ра чу на и ди мен зи о ни са ња ма шин ских де ло ва без де таљ не об
ра де или по је ди но сти, а још ма ње из во ђе ња обра за ца и по сту па ка 
у њи хо вој тран сфор ма ци ји. То зна чи да уче ни ци тре ба да упо зна ју 
оп те ре ће ња и на пон ска ста ња ма шин ског еле мен та, ко ри сте ћи при 
том ра ни је сте че на зна ња из ма те ма ти ке, от пор но сти ма те ри ја ла и 
др. При то ме је бит но ис та ћи ме то де ди мен зи о ни са ња на осно ву 
три по зна та еле мен та: ма те ри јал, оп те ре ће ње и ди мен зи је. На и ме 
уз по зна та два еле мен та утвр ди ти ка ко се тра жи тре ћи. По себ ну 
па жњу тре ба по све ти ти ко нач ном усва ја њу ди мен зи ја и њи хо вој 
стан дар ди за ци ји, а за тим и тех но ло шким зах те ви ма об ра де (то ле
ран ци је, ква ли тет об ра де, пре ла зи, ра ди ју си кри ви не и сл.). 

За бо ље раз у ме ва ње осно ва кон стру и са ња, ма те ри ју тре ба 
под кре пи ти при ме ри ма не ког јед но став ни јег ма шин ског си сте ма 
или ма ши не. Уче ник тре ба да схва ти су шти ну и фи зич ко зна че ње 
свих бит них ути ца ја на об ли ко ва ње и ди мен зи о ни са ње де ло ва си
сте ма при кон стру и са њу.

Ве жба њу у на ста ви тре ба по све ти ти по себ ну па жњу и усме
ра ва ти је ка при пре ми уче ни ка за из ра ду са мо стал них ра до ва и ве
жби. Кон крет но, по сле сва ке те мат ске це ли не из ко је је пред ви ђе на 
са мо стал на ве жба, тре ба на ча су ура ди ти ре пре зен та тив ни при мер 
и од мах на кон то га из да ти по дат ке за са мо ста лан рад уче ни ка. 

У окви ру пред ви ђе ног бро ја ча со ва тре ба у шко ли за вр ши ти 
ве жбу и пре да ти је на став ни ку. То ком из ра де ве жби на став ник оби
ла зи уче ни ке, пра ти њи хов рад, по ма же им у ра ду и при ли ком пре
да је ра да да је оце ну. 

По след ња ве жба пред ста вља ком пле тан про је кат јед ног зуп
ча стог пре но сни ка сна ге.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
Циљ на ста ве пред ме та ма ши не и уре ђа ји је сти ца ње оп штих 

зна ња о њи хо вим ка рак те ри сти ка ма и при ме ни у ме та ло пре ра ђи
вач кој ин ду стри ји и енер ге ти ци ра ди бо љег раз у ме ва ња про це са 
про из вод ње и по ди за ња оп штег ни воа тех нич ког зна ња.



Задаци на ста ве пред ме та ма ши не и уре ђа ји су:
– упо зна ва ње уче ни ка са ма ши на ма и уре ђа ји ма за оп слу жи

ва ње у про це су про из вод ње;
– сти ца ње нео п ход них зна ња о про из вод ним и енер гет ским 

ма ши на ма и њи хо вој уло зи у про це су про из вод ње;
– упо зна ва ње са за шти том на ра ду и ње ном при ме ном у про

це су ко ри шће ња уре ђа ја и ма ши на.

ЧЕ ТВР ТИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 68 ча со ва го ди шње)

УВОД (1)

Де фи ни ци је, вр сте и зна чај ма ши на и уре ђа ја

ТРАН СПОРТ НИ УРЕ ЂА ЈИ (10)

Увод не осно ве ме ха ни за ци је пре то ва ра (1) 

ДИ ЗА ЛИ ЦЕ (4)

Ка рак те ри сти ке ди за ли ца. Ди за ли це ко је сто је ис под те ре та. 
Ди за ли це о ко је се ве ша те рет. Лиф то ви и по ди за чи.

Ор га ни за ве ша ње ко мад них и рас тре си тих те ре та.

КРА НО ВИ (2)

Ка рак те ри сти ке кра но ва. Окрет ни, мо сни, мо снорам ни, ком
би но ва ни и оста ли кра но ви.

ПРЕ НО СНИ ЦЕ (4)

Ка рак те ри сти ке пре но сни ца. Пре но сни це са сло бод ним кре та
њем. Ин ду стриј ске шин ске пре но сни це. Тран спор те ри. Еле ва то ри.

ТОПЛОТНЕ МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ (25)

МО ТО РИ CУС (12)

Основ ни прин ци пи кон струк ци је и ра да ото – мо то ра: по сту
пак ра да, ото – мо тор, сте пен ком пре си је, ок тан ски број и тех нич
ки усло ви го ри ва, ин ди ка тор ски ди ја грам.

Основ ни де ло ви и ме ха ни зми ото – мо то ра: по крет ни и не по
крет ни де ло ви, раз вод ни ме ха ни зми.

Основ ни прин ци пи ра да и кон струк ци ја ди зел мо то ра: по сту
пак ра да, го ри ва, сна га мо то ра.

Уре ђа ји на СУС – мо то ри ма: уре ђај за го ри во и сме шу (кар
бу ра тор и убри зга ва ње го ри ва), уре ђај за па ље ње, уре ђај за под ма
зи ва ње, уре ђај за хла ђе ње. Уси сни и из дув ни уре ђа ји, уре ђа ји за 
по кре та ње мо то ра.

ТО ПЛОТ НЕ ТУР БО МА ШИ НЕ (4)

Вр сте, прин цип ра да, основ не кон струк ци о не ка рак те ри сти ке.

ГРЕ ЈА ЊЕ И КЛИ МА ТИ ЗА ЦИ ЈА (4)

Греј на те ла и ар ма ту ра. Уре ђа ји за кли ма ти за ци ју.

РАС ХЛАД НИ УРЕ ЂА ЈИ (3)

Рас хлад ни ци клу си. Рас хлад ни флу и ди и опре ма.

КО ТЛО ВИ И КО ТЛОВ СКА ПО СТРО ЈЕ ЊА (2)

На ме на, вр сте ко тло ва, опре ма ко тла, ар ма ту ра ко тлов ских 
по стро је ња.

ПРОИЗВОДНЕ МАШИНЕ (24)

МА ШИ НЕ ЗА ОБ РА ДУ РЕ ЗА ЊЕМ (21)

Прин цип об ра де ре за њем, основ на кре та ња; еле мен ти ре жи
ма ре за ња.

Основ не ка рак те ри сти ке и вр сте ала та. 
Стру го ви: вр сте ка рак те ри сти ке и при ме на.

Бу ши ли це: вр сте ка рак те ри сти ке и при ме на.
Гло да ли це: вр сте ка рак те ри сти ке и при ме на.
Бру си ли це: вр сте, ка рак те ри сти ке и при ме на.

МА ШИ НЕ ЗА ОБ РА ДУ ПЛА СТИЧ НИМ ДЕ ФОР МИ СА ЊЕМ  
И УРЕ ЂА ЈИ ЗА ЗА ГРЕ ВА ЊЕ ПРИ ПРЕ МА КА (3)

ПУМПЕ, КОМПРЕСОРИ И ВЕНТИЛАТОРИ (5)

ПУМ ПЕ (2) 

На ме на, по де ла, прин цип ра да.

КОМ ПРЕ СО РИ (1) 

На ме на, по де ла, прин цип ра да.

ВЕН ТИ ЛА ТО РИ (2)

На ме на, по де ла, прин цип ра да.

ЗА ШТИ ТА НА РА ДУ (3)

Оп ште о за шти ти на ра ду. Ре гу ла ти ва за шти те на ра ду.
За шти та на ра ду на ма ши на ма и уре ђа ји ма.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Са др жа ји пред ме та ма ши не и уре ђа ји тре ба зна чај но да про
ши ре оп шта тех нич ка зна ња уче ни ка.

За оства ри ва ње овог про гра ма по треб но је ус по ста ви ти ко
ре ла ци ју и ко ри сти ти већ сте че на зна ња из фи зи ке, тер мо ди на ми
ке, ме ха ни ке флу и да, тех но ло ги је ма те ри ја ла и дру гих струч них 
пред ме та. Те о риј ске осно ве, прин ци пе ра да и за ко ни то сти тре ба 
из ла га ти уз кон крет ну при ме ну, де мон стра ци ју или илу стра ци ју 
цр те жом, схе мом, ди ја по зи ти вом, ди ја фил мом, ка та ло зи ма про из
во ђа ча, при руч ни ци ма и др.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен
та ци ју.

СТАТИКА КОНСТРУКЦИЈА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ на ста ве ста ти ка кон струк ци ја је уво ђе ње уче ни ка у об
ласт гра ђе вин ске тех ни ке и упо зна ва ње основ них те о риј ских по
став ки ста ти ке кон струк ци ја:

Задаци на ста ве ста ти ке кон струк ци ја су:
– про ши ри ва ње зна ња са др жа ја пред ме та от пор ност ма те ри

ја ла, ко ја су уче ни ци ра ни је са вла да ли;
– сти ца ње зна ња из ана ли зе не про мен љи во сти кон струк ци ја;
– сти ца ње зна ња о по став ка ма ста тич ки од ре ђе них рав них и 

про стор них ре шет ки;
– упо зна ва ње са ана ли тич ким, гра фо а на ли тич ким и гра фич ким 

ме то да ма од ре ђи ва ња де фор ма ци ја гред них и ре шет ка стих но са ча; 
– упо зна ва ње са ста тич ки нео д ре ђе ним си сте ми ма.



ЧЕ ТВР ТИ РАЗРЕД 
(4 ча со ва не дељ но, 136 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
УВОД (2)

За да так ста ти ке кон струк ци ја. Осно ви ста ти ке (крат ко об на
вља ње гра ди ва ста ти ке). Прин цип вер ту ал них по ме ра ња. 

АНА ЛИ ЗА НЕ ПРО МЕН ЉИ ВО СТИ КОН СТРУК ЦИ ЈА (14)

Ки не ма тич ки ла нац и ње го ва по кре тљи вост, од но сно не по кре
тљи вост. Ве зе из ме ђу два те ла. Гре де са ви ше осло на ца. Фик тив ни 
шта по ви и згло бо ви. Ве зе из ме ђу три те ла. Ана ли тич ко ис пи ти ва ње 
не по мер љи во сти ре шет ки (оп шти ме тод, ме тод „нул тог“ оп те ре ће ња). 

УТИ ЦАЈ НЕ ЛИ НИ ЈЕ (20)

По крет ни те ре ти и ути цај не ли ни је. Ути цај не ли ни је за: ре
ак ци је, тран сфер зал не си ле и мо мен те са ви ја ња. Гре де. Ути цај не 
ли ни је за про сте ре шет ке 

СТА ТИЧ КИ ОД РЕ ЂЕ НЕ РАВ НЕ РЕ ШЕТ КЕ (12)

Про сте ре шет ке. Сло же не ре шет ке ме то ди вир ту ал них по ме
ра ња. 

СТА ТИЧ КИ ОД РЕ ЂЕ НЕ ПРО СТОР НЕ РЕ ШЕТ КЕ (12)

Про сте ре шет ке (ме тод чво ро ва). Ста тич ки од ре ђе не ве зе кру
тог те ла у про сто ру. Сло же не про стор не ре шет ке (ме тод пре се ка). 

ДЕ ФОР МА ЦИ ЈЕ ГРЕД НИХ НО СА ЧА (20)

Ди фе рен ци јал на јед на чи на ела стич не ли ни је гре де. Ме тод не
по сред не ин те гра ци је. Гра фо а на ли тич ка ме то да. Гра фич ка ме то да. 

ДЕ ФОР МА ЦИ ЈЕ РЕ ШЕТ КА СТИХ НО СА ЧА (12)

Гра фич ка ме то да од ре ђи ва ња де фор ма ци ја. 

ЛУК СА ТРИ ЗГЛО БА (10)

Од ре ђи ва ње нор мал ног на по на. 

СТА ТИЧ КИ НЕО Д РЕ ЂЕ НИ СИ СТЕ МИ (26)

Укље ште не гре де. Кон ти ну ал не гре де. Ра мо ви. На по ни и де
фор ма ци је у кри вим шта по ви ма. Лук на два згло ба. Обо стра но 
укље ште ње кру жног лу ка. Обо стра но нео д ре ђе на ре шет ка са јед
ним пре ко број ним еле мен том. 

ПИ СМЕ НИ ЗА ДА ЦИ (8)

У то ку го ди не ура ди ти че ти ри дво ча сов на пи сме на за дат ка. 

ГРА ФИЧ КИ РА ДО ВИ 

У то ку го ди не ура ди ти че ти ри до ма ћа гра фич ка ра да. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Пред мет ста ти ка кон струк ци ја омо гу ћу је уче ни ци ма над гра
њу, уоп шта ва ње и про ши ре ње зна ња сте че ног у окви ру ме ха ни ке 
(ста ти ка и от пор ност ма те ри ја ла). У пр вом де лу об ра ђу је се ма те
ри ја из пред ме та ста ти ка кон струк ци ја, ко ја има за циљ ана ли зу 
не по мер љи во сти кон струк ци ја и про ве ру по кре тљи во сти ки не ма
тич ког лан ца. За ста ти ку од ре ђе них си сте ма по треб но је кон стру и
са ти ути цај не ли ни је за ли ниј ске и ре шет ка сте но са че. 

У дру гом де лу пред ви ђе на је ана ли за де фор ма ци је гред них и 
ре шет ка стих но са ча. 

У тре ћем де лу по треб но је ре ша ва ти ста тич ки нео д ре ђе не си
сте ме. 

При ли ком оства ри ва ња са др жа ја у дру гом и тре ћем де лу по
треб но је при ме ни ти за ко не ме ха ни ке, те о ри је ела стич но сти и пла
стич но сти од но сно от пор но сти ма те ри ја ла на ана ли зу де фор ма ци
је и ста бил но сти. 

За по зна то спољ но оп те ре ће ње, за по зна те ак тив не си ле и но
са че по зна тих ге о ме триј ских ка рак те ри сти ка, тре ба од ре ди ти ре
ак тив не си ле, ре ак ци је осло на ца и уну тра шње си ле код гред них и 
ре шет ка стих но са ча. 

У ком плек су ана ли за тре ба про ве ри ти ки не ма тич ку ста бил
ност си сте ма ко ји при ма и пре но си оп те ре ће ње а да при том де
фор ма ци је ње го вих шта по ва, по ме ра ње осло на ца и обр та ње укље
ште ња бу ду у до зво ље ним гра ни ца ма. 

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ предмета грађевинске конструкције је да уче ни ци 
упо зна ју гра ђе вин ски обје кат као склоп кон струк тив них де ло ва, 
њи хо ву по ве за ност, за ви сност и са деј ство у об ли ко ва ној це ли ни 
од ре ђе них функ ци о нал них и естет ских ква ли те та, ра ди оспо со
бља ва ња да при ме њу ју усво је на зна ња и успе шно са вла ђи ва ње у 
са др жа ји ма дру гих струч них пред ме та.

Задаци предмета грађевинске конструкције су:
– упо зна ва ње уче ни ка са основ ним кон струк тив ним еле мен

ти ма ни ско град ње, хи дро град ње, ви со ко град ње и ор га ни за ци је 
гра ђе ња;

– оспо со бља ва ње уче ни ка за при ме ну усво је них зна ња у из
ра ди кон крет них за да та ка и по сло ва;

– раз ви ја ње си сте ма тич но сти, уред но сти и пре ци зно сти у ра ду;
– сти ца ње рад них на ви ка и рад не ди сци пли не;
– оспо со бља ва ње уче ни ка за из ра ду гра фич ких при ло га – де

ло ва про је ка та.

ЧЕ ТВР ТИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 68 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (2 )

Функ ци ја, зна чај и по де ла гра ђе ви нар ства

НИ СКО ГРАД ЊА (24)

Кла си фи ка ци ја пу те ва, кон струк тив ни еле мен ти, еле мен ти ко
ло во зне кон струк ци је. До њи и гор њи строј же ле знич ке пру ге. Еле
мен ти и кла си фи ка ци ја аеро дро ма. По лет но – слет не ста зе, рул не 
ста зе и кла си фи ка ци ја аеро дро ма. Гра фич ки рад (по преч ни пре сек 
пу та и пру ге у раз ме ри 1 : 100). Пот пор ни и обло жни зи до ви. Од
вод ња ва ње. Мо сто ви и ту не ли: уло га, по де ла, кон струк ци ја, де ло ви.

ХИ ДРО ГРАД ЊА (10)

Основ на фи зич ка свој ства теч но сти: за пре мин ска те жи на, гу
сти на, сти шљи вост, тем пе ра тур но ши ре ње, ви ско зи тет. Основ ни 
за ко ни хи дро ста ти ке: хи дро ста тич ки при ти сак, Па ска лов за кон и 
Ар хи ме дов за кон. Основ ни пој мо ви хи дро ди на ми ке: про ти цај и 
сред ња бр зи на, ста ци о нар но и не ста ци о нар но стру ја ње, ви до ви 
кре та ња теч но сти. Те гу ла ци ја ре ка, кла си фи ка ци ја во де них то ко ва 



и њи хо во уре ђе ње. Хи дро тех нич ки објек ти: снаб де ва ње во дом, 
бра не и во до ја же. Оба ло у твр де: уло га и вр сте. Гра фич ки рад: ста
бил ност бра на.

ВИ СО КО ГРАД ЊА (20)

Кон струк тив ни си сте ми: ма сив ни, ске лет ни, ком би но ва ни. 
Еле мен ти згра де: те ме љи (вр сте и ми ни мал на ду би на фун ди ра ња), 
зи до ви и сту бо ви, ме ђу спрат не кон струк ци је, сте пе ни шта и кров не 
кон струк ци је. Гра фич ки рад: по преч ни пре сек и осно ва при зе мља. 
То плов на и звуч на изо ла ци ја. Дим ња ци и ка на ли за про ве тра ва ње.

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ГРА ЂЕ ЊА (12)

Вр сте про је ка та. Пред мет и про ра чун ра до ва. Пла ни ра ње ра
до ва. Ра ци о на ли за ци ја гра ђе ња. Про дук тив ност и рен та бил ност 
ра до ва. Тех нич ка до ку мен та ци ја. Гра ђе вин ска до зво ла. Ко нач ни 
об ра чун и при мо пре да ја објек та. Гра фич ки рад: Из ра да пред ме та 
и пред ра чу на.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Са др жај про гра ма Гра ђе вин ске кон струк ци је омо гу ћу је уче
ни ци ма да упо зна ју функ ци ју и зна чај гра ђе вин ске де лат но сти, да 
про ши ре и при ме не сте че на зна ња из ме ха ни ке, от пор но сти ма те
ри ја ла, фи зи ке, тех нич ког цр та ња и на црт не ге о ме три је.

Пред мет се са сто ји из че ти ри де ла:
– У пр вом де лу уче ни ци се упо зна ју са објек ти ма ни ско град ње.
– У дру гом де лу са објек ти ма хи дро град ње.
– У тре ћем де лу са објек ти ма ви со ко град ње.
– У че твр том де лу уче ни ци се упо зна ју са основ ним еле мен

ти ма ор га ни за ци је гра ђе ња (вр ста ма пла ни ра ња, из ра дом пред ме та 
и пред ра чу ном и оста лом гра ђе вин ском до ку мен та ци јом).

У то ку го ди не уче ни ци су у оба ве зи да ура де че ти ри гра фич
ка ра да (из сва ке обла сти по је дан).

За оства ри ва ње овог про гра ма по треб но је до ста ви ти ко ре ла
ци ју и до пу ни ти већ сте че на зна ња из струч них пред ме та.

Те о риј ске осно ве и прин ци пе ра да пред ме та тре ба из ла га ти 
уз кон крет ну при ме ну, де мон стра ци ју или илу стра ци ју де та љем, 
ше мом, ди ја по зи ти вом, ви део тех ни ком или упо тре бом од го ва ра ју
ћег ком пју тер ског про гра ма.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју .

ЕЛЕКТРОНИКА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на став ног пред ме та елек тро ни ка је упо зна ва ње јед
не ком плек сне тех ни ке ње них пра ва ца раз во ја и ути ца ја на оста
ле тех ни ке, ка ко би уче ник по ред сти ца ња основ них зна ња до био 
пред ста ву шта се све под ра зу ме ва под тим пој мом.

Задаци на ста ве пред ме та елек тро ни ка су:
– упо зна ва ње по лу про вод ни ка и њи хо ве при ме не;
– упо зна ва ње дис крет них еле ме на та елек тро ни ке;
– упо зна ва ње ана лог них ин те гри са них ко ла;
– упо зна ва ње ди ги тал них ин те гри са них ко ла;
– упо зна ва ње осно ва ра чу нар ских ар хи тек ту ра. 

ЧЕ ТВР ТИ РАЗРЕД  
(4 ча са не дељ но – 136 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈ ПРОГРАМА

УВОД НА РАЗ МА ТРА ЊА (4)

Бо ров мо дел ато ма, кри стал на ре шет ка по лу про вод ни ка.

ДИ О ДА (4)

Обра зо ва ње ПН спо ја, по ла ри за ци ја, ди о де, елек трич не ка
рак те ри сти ке, при ме на.

ТИ РИ СТОР, ТРИ АК И ДИ АК (4)

Прин цип ра да, сни ма ње ка рак те ри сти ка, при ме на.

БИ ПО ЛАР НИ ТРАН ЗИ СТО РИ (12)

Прин цип ра да, ве зи ва ње, елек трич не ка рак те ри сти ке, сни ма
ње ка рак те ри сти ке.

ПО ЈА ЧА ВА ЧИ СА БИ ПО ЛАР НИМ ТРАН ЗИ СТО РИ МА (6)

Оп ште осо би не, хи брид ни па ра ме три, гра фич ка ана ли за, 
фре квент на ана ли за, про ра чу ни пре ма спо ју, кла се по ја ча ла.

ОСЦИ ЛА ТО РИ СА БИ ПО ЛАР НИМ ТРАН ЗИ СТО РИ МА (6)

При ме на осци ла то ра са би по лар ним тран зи сто ри ма.

БИ ПО ЛАР НИ ТРАН ЗИ СТОР КАО ПРЕ КИ ДАЧ (2)

При ме на би по лар них тран зи сто ра као пре ки да ча.

ТРАН ЗИ СТО РИ СА ЕФЕК ТОМ ПО ЉА (ФЕТ) (4)

При ме на тран зи сто ра са ефек том по ља.

ПО ЈА ЧА ЛА СА ФЕТОВИ МА (4)

При ме на по ја ча ла са фетови ма.

ПРИ МЕ ЊЕ НА ЕЛЕК ТРО НИ КА (4)

При ме на елек тро ни ке у прак си.

ЛИ НЕ АР НА ИН ТЕ ГРИ СА НА КО ЛА (2)

При ме на ли не ар них ин те гри са них ко ла.

ОПЕ РА ЦИ О НИ ПО ЈА ЧА ВАЧ (10)

При ме на опе ра ци о них по ја ча ва ча.

ОПЕ РА ЦИ О НИ ПО ЈА ЧА ВА ЧИ (4)

При ме на опе ра ци о них по ја ча ва ча.

ОСЦИ ЛА ТО РИ (2)

При ме на осци ла то ра.

АК ТИВ НИ ФИЛ ТЕ РИ (4)

При ме на ак тив них фил те ра.

ГЕ НЕ РА ТО РИ ТА ЛА СНИХ ОБ ЛИ КА (2)

При ме на ге не ра то ра та ла сних об ли ка.

УОБ ЛИ ЧА ВА ЧИ СИГ НА ЛА (2)

При ме на уоб ли ча ва чих сиг на ла.

ОСТА ЛЕ УПО ТРЕ БЕ (2)

Ко ла са фа зном пе тљом ПЛЛ, ана лог ни пре тва ра чи, АД /ДА 
кон вер зи ја, ста би ли са ни из во ри, струј ни из во ри.



НУ МЕ РИЧ КИ СИ СТЕ МИ (8)

При ме на ну ме рич ких си сте ма.

БИ НАР НИ СИ СТЕМ И БУ ЛО ВА АЛ ГЕ БРА (8)

При ме на би нар них си сте ма и Бу ло ве ал ге бре.

КО ДИ РА ЊЕ (4)

При ме на ко ди ра ња.

ЛО ГИЧ КА КО ЛА (8)

При ме на ло гич ких ко ла.

МЕ МО РИЈ СКИ ЕЛЕ МЕН ТИ (4)

При ме на ме мо риј ских еле ме на та.

КОМ БИ НА ЦИ О НЕ МРЕ ЖЕ (6)

При ме на ком би на ци о них мре жа.

АР ХИ ТЕК ТУ РА РА ЧУ НАР СКИХ СИ СТЕ МА (6)

При ме на ар хи тек ту ре ра чу нар ских си сте ма.

АРИТ МЕ ТИЧ КОЛО ГИЧ КА ЈЕ ДИ НИ ЦА  
(МИ КРО ПРО ЦЕ СО РИ...) (6)

При ме на арит ме тич коло гич ке је ди ни це (ми кро про це со ри...).

МА ШИН СКО ПРО ГРА МИ РА ЊЕ (6)

При ме на ма шин ског про гра ми ра ња.

ЕЛЕК ТРОН СКИ МЕР НИ ИН СТРУ МЕН ТИ (4)

При ме на елек трон ских мер них ин стру ме на та.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

На увод ним ча со ви ма тре ба де таљ но об ја сни ти фи зи ку по лу
про вод ни ка и прин цип про во ђе ња стру је кроз по лу про вод ни ке.

Об ра ђу ју ћи дис крет не еле мен те елек тро ни ке ин си сти ра ти на 
об ја шње њи ма за сно ва ним на фи зич ком про це су у ПН спо је ви ма. 
У то ку ча са ура ди ти при ме ре ко ри сте ћи ка рак те ри стич не број не 
вред но сти ка ко би уче ни ци сте кли осе ћај за ред ве ли чи на стру ја и 
на по на ко ји вла да ју у елек трон ским ко ли ма.

Гра ди во ко је се од но си на по ја ча ва че об ра ди ти у што ве ћој 
ме ри са ак тив ним укљу че њем уче ни ка у про цес на ста ве, т.ј. ини
ци ра ти их да са ми до ла зе до за кљу ча ка на ба зи већ сте че ног зна ња.

У де лу о ана лог ним ин те гри са ним ко ли ма обра ти ти па жњу на 
њи хов зна чај у по гле ду по у зда но сти, ми ни ја ту ри за ци ји, по ве ћа њу 
мо гућ но сти ла ком одр жа ва њу и упо тре би уре ђа ја за сно ва них на 
ова квим ко ли ма. 

У де лу ну ме рич ких си сте ма по себ ну па жњу по све ти ти би
нар ном ну ме рич ком си сте му и ње го вој кон крет ној им пле мен та ци
ји у ви ду ло гич ких ко ла као и по ве за но сти са Бу ло вом ал ге бром. 
Раз ра ђи ва ти при ме ре ма те ма тич ких опе ра ци ја де кад ског си сте ма 
пре ко ло гич ких ко ла.

У де лу ко ји об ра ђу је ра чу нар ске си сте ме по себ ну па жњу по
све ти ти ми кро про це со ру ње го вој ар хи тек ту ри и ка ко је у ње му им
пле мен ти ра на Бу ло ва ал ге бра.

У то ку ре а ли за ци је уко ли ко мо гућ но сти до зво ља ва ју по ка зи
ва ти узор ке кон крет них елек трон ских ком по не на та као и на во ђе ње 
кон крет них при ме ра при ме не елек трон ских ко ла.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел
но опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих 
са др жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним 

ис ку ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо
про це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка
сну ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на став ног пред ме та ме ре ње и ре гу ла ци ја је да уче ни ци
ма омо гу ћи да се укљу че у би ло ко ји про из вод ни по гон где се ме
ри тем пе ра ту ра, при ти ска, про то ка, кон цен тра ци је га со ва – теч них 
флу и да итд.; исто та ко тре ба да омо гу ћи на ста вак шко ло ва ња.

Задаци на став ног пред ме та ме ре ње и ре гу ла ци ја су:
– овла да ва ње основ ним зна њи ма нео п ход них за не е лек трич

на ме ре ња ве ли чи на у флу и ду;
– овла да ва ње тех ни ка ма ме ре ња фи зич ких ве ли чи на;
– упо зна ва ње са зна ча јем про це са у ко ме има мо ме ре ње не

е лек трич них ве ли чи на и у ко ме на осно ву из ме ре них ве ли чи на се 
мо же ути ца ти на про цес про из вод ње.

ЧЕ ТВР ТИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но 68 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД ( 1)

Упо зна ва ње са пред ме том, про гра мом, уџ бе ни ком и ли те ра
ту ром.

Зна чај ме ре ња не е лек трич них ве ли чи на. Ре гу ла ци је про це са 
про из вод ње.

МЕР НИ ПРЕ ТВА РА ЧИ (15)

Ме ре ње тем пе ра ту ре.
Ме ре ње при ти ска.
Ме ре ње про то ка.
Ме ре ње ни воа теч но сти.
Ме ре ње бр зи не кре та ња флу и да.
Ме ре ње кон цен тра ци је теч них флу и да.
Ме ре ње кон цен тра ци је га со ви тих флу и да.
Ме ре ње ви бра ци ја.

ИН СТРУ МЕН ТИ ЗА РЕ ГИ СТРО ВА ЊЕ СИГ НА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ  
И УПРА ВЉА ЊА ( 8 )

Ин ди ка то ри.
Пи са чи.
Ре гу ла то ри.
Ра чу на ри.

ИЗ ВР ШНИ ЕЛЕ МЕН ТИ (8)

Елек тро маг нет ни вен ти ли.
Пне у мат ски вен ти ли.
Вен ти ли на елек тро мо тор ни по гон.
Пне у мат ски ци лин дри.

РЕ ГУ ЛА ЦИ О НА КО ЛА ЗА КОН ТИ НУ АЛ НУ РЕ ГУ ЛА ЦИ ЈУ (12)

Ре гу ла ци ја ни воа теч но сти.
Ре гу ла ци ја про то ка флу и да.
Ре гу ла ци ја кон цен тра ци је теч них флу и да.

РЕ ГУ ЛА ЦИ О НА КО ЛА ЗА ДИС КОН ТИ НУ АЛ НУ  
РЕ ГУ ЛА ЦИ ЈУ (16)

Елек тро мо тор ни по гон.
Енер гет ско ко ло укљу че ња елек тро мо то ра.



Ко манд но ко ло укљу че ња елек тро мо то ра.
Сиг нал но ко ло елек тро мо то ра.
Ре гу ла ци ја ни воа.
Ре гу ла ци ја при ти ска.

УСЛОВ НА И СИГ НАЛ НА КО ЛА (8)

По кре та ње елек тро мо тор ног по го на.
Сиг на ли за ци ја екс трем них вред но сти.
Ха ва риј ска ис кљу че ња елек тро мо тор ног по го на.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Увод са др жи зна чај ме ре ња и ре гу ла ци је не е лек трич них ве
ли ци на и упо зна ва ње са фи зич ким ве ли чи на ма. Де фи ни са ти по јам 
тем пе ра ту ре, при ти ска, ни воа, про то ка, кон цен тра ци је и ви бра ци ја.

Ме ре ње тем пе ра ту ре об у хва та ме то де ме ре ња и вр сте ин стру
ме на та [живини, ал ко хол ни, и биметални]. Ди рект но ме ре ње тем
пе ра ту ре ин ди ка то ри ма а ин ди рект но по мо ћу мер них пре тва ра ча. 

Ме ре ње при ти ска ин ди ка то ри ма и мер ним пре тва ра чи ма, 
одр жа ва ње при ти ска из ме ђу екс трем них вред но сти по мо ћу пре ки
да ча при ти ска.

Код ме ре ња ни воа об ра ди ти кон ти ну ал но ме ре ње ди фе рен ци
јал ним пре тва ра чем при ти ска и одр жа ва ње ни воа из ме ђу екс трем
них вред но сти по мо ћу плов ка и елек тро да.

Ме ре ње про то ка ме ха нич ким ме ра чи ма и елек тро маг нет ним 
ме ра чи ма.

Ме ре ње кон цен тра ци је га сних флу и да. У мер ном мо сту у чи
јој је јед ној гра ни ко мо ра са га сом. Ме ре ње кон цен тра ци је теч них 
флу и да ме то дом ме ре ња про вод но сти [мерења зна чај на за еколо
гију]. Ме ре ње бр зи не обр та ња та хо ге не ра то ром.

Об ра ди ти ин ди ка то ре ана лог не и ди ги тал не са ула зним ве ли
чи на ма на пон, стру ја и от пор ност.

По ред ин ди ка то ра об ра ди ти и пи са че са ула зним ве ли чи на ма 
на пон, стру ја и от пор ност ко ји по ред ин ди ка ци је оства ру ју и за пис 
у вре ме ну. Ре гу ла то ри има ју и из ла зну ве ли чи ну [струјни сигнал].

Из вр шни члан за дис кон ти ну ал ну ре гу ла ци ју [елек
тромагнетни вентил] и за кон ти не ал ну ре гу ла ци ју вен ти ли на пне
у мат ски по гон и елек тро мо тор ни вен ти ли.

Дис кон ти ну ал ну ре гу ла ци ју ни воа теч них флу и да при ка за ти 
на при ме ру елек тро маг нет ног вен ти ла и ме ра ча ни воа са плов ком.

Дис кон ти ну ал ну ре гу ла ци ју ни воа теч них флу и да при ка за ти 
на при ме ру елек тро маг нет ног вен ти ла и ме ра ча ни воа са плов ком.

Дис кон ти ну ал ну ре гу ла ци ју при ти ска, об ја сни ти на при ме ру 
пре ки да ча при ти ска и ком пре со ра. Кон ти ну ал ну ре гу ла ци ју ни воа 
об ја сни ти по мо ћу ди фе рен ци јал ног пре тва ра ча при ти ска (ДП/И), 
ре гу ла то ра [И/И] , пне у мат ског вен ти ла [И/П].

Ком би на ци ју дис кон ти ну ал не ре гу ла ци је ни воа и при ти ска 
при ка за ти на при ме ру то плот не под ста ни це за гре ја ње са елек тро
маг нет ним вен ти лом и плов ком за ре гу ла ци ју ни воа а са пре ки да
чем при ти ска и пум пом за ре гу ла ци ју при ти ска .

Услов на ко ла за по кре та ње елек тро мо тор ног по го на, об ја сни
ти кроз при мер по кре та ња по гон ске гру пе, мо тор – вен ти ла тор са 
кли зним ле жа је ви ма. 

За да так об у хва та:
– За да те вред но сти ни воа, тем пе ра ту ре и при ти ска уља у ле

жа је ви ма.
– Ко манд но и енер гет ско ко ло укљу чи ва ња елек тро мо то ра и 

ха ва риј ско ис кљу че ње по го на у слу ча ју пре ко ра че ња тем пе ра ту ре 
и ни воа уља ис под ми ни му ма.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

Образовни профил: ТЕХ НИ ЧАР ЗА РО БО ТИ КУ

ЦИЉИ ЗАДАЦИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Има ју ћи у ви ду оп ште ци ље ве обра зо ва ња и вас пи та ња ко ји 
су утвр ђе ни За ко ном о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та
ња и За ко ном о сред њој шко ли, На став ни план и про грам сред њег 
обра зо ва ња и вас пи та ња у струч ној шко ли за обра зов ни про фил 
ТЕХ НИ ЧАР ЗА РО БО ТИ КУ за под руч је ра да МА ШИН СТВО И 
ОБ РА ДА МЕ ТА ЛА утвр дио је по себ не ци ље ве и за дат ке ко ји ма се 
обез бе ђу је сти ца ње зна ња за са мо стал но оба вља ње по сло ва и рад
них за да та ка из де ло кру га ра да за на ве де ни обра зов ни про фил, као 
и усло ве за на ста вља ње шко ло ва ња.

По себ ни ци ље ви и за да ци обра зо ва ња и вас пи та ња за овај 
обра зов ни про фил су:

– уче ни ци ма се мо ра ју пру жи ти та кви струч ни и пе да го шки 
усло ви ко ји ће им омо гу ћи ти спе ци фич но усва ја ње те ко ви на при
род них и тех нич ких на у ка, чи ја ће по сле ди ца би ти из гра ђен ства
ра лач ки при ступ на уч нотех нич ким про бле ми ма,

– уз ма те ма тич ко и при род нона уч но обра зо ва ње, уче ни ци 
тре ба да стек ну и ак тив на зна ња из под руч ја ма шин ства, 

– та ко ђе је циљ и да упот пу не, про ши ре и за о кру же то зна ње 
са зна њи ма из ком па ти бил них обла сти елек тро тех ни ке, елек тро ни ке 
и ра чу нар ства, про гра ми ра ња и кон стру и са ња пу тем ра чу на ра,

– по се бан за да так је код уче ни ка под сти ца ти ства ра лач ке спо
соб но сти и кри тич ко ми шље ње, та ко што ће се на ста ва од ви ја ти 
као про цес иден ти фи ко ва ња и де фи ни са ња про бле ма, по је ди нач ног 
и груп ног ис тра жи вач ког ра да, фор му ли са ња хи по те за и ре ша ва ња 
про бле ма уз по моћ пред мет них на став ни ка, али и са мо стал но.

– циљ и на ме ра осни ва ња овог обра зов ног про фи ла је би ла 
и је сте не го ва ње мул ти ди сци пли нар но сти и ин тер ди сци пли нар но
сти, ко ји ма се до би ја ју свр ше ни уче ни ци са ши рим и при ме њи ви
јим кор пу сом зна ња, мо дер но обра зо ва ни и при ла го дљи ви ра зним 
вр ста ма по сло ва и за да та ка ко ји мо гу би ти пред њих ста вље ни,

– уче ни ци ма тре ба пру жи ти ква ли тет ни ју и пот пу ни ју ко
ре ла ци ју из ме ђу пред ме та (по себ но струч них), а са ци љем да да 
стек ну „по глед од о зго”. То зна чи да је свр ше ни уче ник овог про
фи ла спо со бан, не са мо да бу де успе шан из вр ши лац за да тих по
сло ва, већ ће сте ћи и ши ри ну, спо соб ност за кри тич ку про це ну, 
до вољ но зна ња за до но ше ње са мо стал них од лу ка и пре у зи ма ње 
ини ци ја ти ве, и то на осно ву ви ше ра зно род них па ра ме та ра, ко је је 
у ста њу да иден ти фи ку је и об ра ди,

– сте че на зна ња тре ба да, и по сво јој те о риј ској по др шци и по 
сво јој прак тич ној ре а ли за ци ји, у пот пу но сти бу ду по ве за на са на
пред ним тех но ло ги ја ма,

– зна ња ко ја бу ду сте че на по за вр шет ку сред њо школ ског шко
ло ва ња у овом обра зов ном про фи лу тре ба да, с јед не стра не обез
бе де до вољ но ква ли тет но обра зо ва ње и ве шти не ко је мо гу би ти за
вр шне за ви ше раз ли чи тих по сло ва (да обез бе де ла ко и ква ли тет но 
за по шља ва ње), а са дру ге стра не, да нај ква ли тет ни јим ма ту ран ти
ма обез бе де успе шно сту ди ра ње на тех нич ким, при род нома те ма
тич ким и дру гим срод ним фа кул те ти ма.

ОПИС ПОСЛОВА

Свр ше ни уче ник овог обра зов ног про фи ла би тре ба ло да има 
сва зна ња за оба вља ње сле де ћих по сло ва:

– раз ра да тех но ло шког по ступ ка за из ра ду рад ног пред ме та у 
флек си бил ним тех но ло шким си сте ми ма,

– по де ша ва ње и кон тро ла ала та и при бо ра CNC ма ши на (по је
ди нач но и у окви ру ФТС), 

– кре и ра ње про гра ма за упра вља ње CNC ма ши на ма и ФТСом,
– те сти ра ње тих про гра ма и њи хо во уно ше ње у CNC ма ши не 

и ФТС, 



– пра ће ње и над гле да ње ра да ФТС пре ко ра чу на ра и иден ти
фи ко ва ње утвр ђи ва ње и от кла ња ње про бле ма, 

– кон стру и са ње и мо де ли ра ње ма шин ских еле ме на та, скло по
ва и под скло по ва пу тем ра чу на ра,

– при ме на од го ва ра ју ћих про грам ских па ке та у ауто мат ском 
про гра ми ра њу,

– ста тич ке и ди на мич ке ана ли зе кон стру и са них де ло ва пу тем 
ра чу на ра,

– кре и ра ње про гра ма за упра вља ње ро бо том,
– уно ше ње про гра ма за упра вља ње ро бо том, ко рек ци је и ре

а ли за ци ја про гра ма оба вља ње по сло ва ко ји по ве зу ју хи дра у ли ку и 
пне у ма ти ку, елек тро ни ку и ФТС.

УПИС УЧЕ НИ КА

Оде ље ње где се обра зо ва ње оства ру је по на став ном пла ну и 
про гра му тех ни ча ра за ро бо ти ку бро ји 20 до 25 уче ни ка.

За упис уче ни ка у обра зов ни про фил техничара за роботику
ко ји ће обра зо ва ње сти ца ти по пла ну и про гра му тех ни ча ра за ро
бо ти ку уче ник ће по ла га ти при јем ни ис пит. Ран ги ра ње кан ди да та 
вр ши ће се пре ма утвр ђе ном ре до сле ду на осно ву еле ме на та утвр
ђе них Пра вил ни ком о са др жа ју и на чи ну по ла га ња ис пи та и ме ри
ли ма за упис уче ни ка у сред њу шко лу.

ПО ДЕ ЛА ОДЕ ЉЕ ЊЕ НА ГРУ ПЕ

Са др жа ји ве жби, на ста ве у бло ку и Прак тич не на ста ве се 
оства ру ју по де лом оде ље ња на гру пе, и то на сле де ћи на чин:

– оде ље ње се де ли на две гру пе (од 12 до 15 уче ни ка у гру пи ) 
при ре а ли за ци ји ве жби из струч них пред ме та:

– Тех нич ко цр та ње са ком пју тер ском гра фи ком
– Тех но ло шки по ступ ци
– Елек тро ни ка и ми кро про це со ри
– Хи дра у ли ка и пне у ма ти ка
– Флек си бил ни про из вод ни си сте ми
– Кон стру и са ње 
– Прак тич на на ста ва у пр вом раз ре ду
– оде ље ње се де ли на три гру пе ( од 8 до 10 уче ни ка у гру пи ) 

при ре а ли за ци ји прак тич них ве жби из струч ног пред ме та:
– Флек си бил ни про из вод ни си сте ми
– Ро бо ти
– Прак тич на на ста ва у дру гом раз ре ду
За оства ри ва ње на ста ве и дру гих об ли ка обра зов новас пит

ног ра да за за јед нич ке и струч не пред ме те при ме њу ју се ва же ћи 
нор ма ти ви про пи са ни Пра вил ни ком о вр сти струч не спре ме на
став ни ка, струч них са рад ни ка и по моћ них на став ни ка („Про свет
ни гла сник”, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03 
и 8/03) и Пра вил ни ком о вр сти струч не спре ме на став ни ка вер ске 
на ста ве за пр ви раз ред сред ње шко ле и кри те ри ју ми ма и на чи ну 
оце њи ва ња уче ни ка ко ји по ха ђа вер ску на ста ву („Про свет ни гла
сник”, број 5/01), с тим што су за но во у твр ђе не струч не пред ме те 
од ре ђе ни про фи ли ка дра.

ЛОГИКА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ:

Циљ на ста ве на став ног пред ме та Ло ги ка је да се уче ни ци 
упо зна ју са основ ним пој мо ви ма ло ги ке, да из гра де ло гич ко за
кљу чи ва ње и са вла да ју фор ми ра ње ло гич ких ве за, што ће има ти за 
по сле ди цу олак ша ну спо соб ност ко му ни ка ци је са сло же ним тех
нич ким си сте ми ма.

Задаци на ста ве на став ног пред ме та Ло ги ка су:
– упо зна ва ње са основ ним еле мен ти ма и прин ци пи ма ми

шље ња,
– са зна ње од но са ва ља ног и исти ни тог ми шље ња, од но са је

зи ка и ми шље ња,
– упо зна ва ње са усло ви ма услов не ко му ни ка ци је, осно ва ма 

ки бер не ти ке и оспо со бља ва ње за ко ри шће ње ме то до ло ги је ис тра
жи ва ња.

III РАЗРЕД 
(1 час не дељ но, 35 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

ПРЕД МЕТ ЛО ГИ КЕ (1)

Пред мет ло ги ке и ње но по ре кло. Од нос ло ги ке, фи ло зо фи је и 
на у ке. Зна чај про у ча ва ња ло ги ке. 

ПРО БЛЕ МИ СА ЗНА ЊА (3)

Кри те ри ју ми, из во ри и мо гућ но сти са зна ња. Од нос ми шље
ња и је зи ка. Од нос исти ни тог и ва ља ног ми шље ња.

ПО ЈАМ ИСТИ НЕ (2)

Раз ли чи та схва та ња и те о ри је исти не. Фор мал ни и ма те ри јал
ни кри те ри ју ми исти не. Марк си стич ко схва та ње исти не. 

ПО ЈАМ (3)

Оп ште ка рак те ри сти ке пој ма (обим и са др жај). Од но си ме ђу 
пој мо ви ма. 

Де фи ни са ње и вр сте пој мо ва.

СУД (3)

Оп ште од ред бе и струк ту ра су да. Ре че ни ца, ис каз, став, суд. 
Вр сте су до ва.

ЗА КЉУ ЧИ ВА ЊЕ (8)

Основ ни кри те ри ју ми за од ре ђи ва ње вред но сти за кљу ча ка 
(ва ља ност и исти ни тост, сте пен из ве сно сти и са зна ња вред но сти). 
Вр сте за кљу чи ва ња (ана ло ги ја, ин дук ци ја, де дук ци ја), си сте мат
ско за кљу чи ва ње (схва та ње то та ли те та). 

ЛО ГИ КА И ДИ ЈА ЛЕК ТИ КА (5)

Прин ци пи. Сим бо лич ка ло ги ка (ра чун ста во ва, ра чун кла са 
и ра чун пре ди ка та). Ак си о ми и ак си о мат ски си сте ми. Од нос фор
мал не и ди ја лек тич ке ло ги ке (прин ци пи ди ја лек тич ке ло ги ке). Ди
ја лек тич ка кри ти ка фор мал но ло гич ког ми шље ња. 

ЛО ГИ КА И ЈЕ ЗИК (2)

Функ ци ја је зи ка. Усло ви успе шне ко му ни ка ци је. Је зик на уч
них те о ри ја.

МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА (6)

Те о риј ска при пре ма ис тра жи ва ња. Ета пе ме то до ло шког ис тра
жи ва ња. От кри ва ње и утвр ђи ва ње про бле ма. Ста ти стич ка об ра да 
по да та ка. На уч но об ја шње ње. Исто ри ја зна ња: про блем ра ста зна ња. 

КИ БЕР НЕ ТИ КА (2)

На ста нак и раз вој ки бер не ти ке. Од нос ло ги ке, на у ке и ки бер
не ти ке. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ( УПУТ СТВО)

Из у ча ва ње овог на став ног пред ме та у На став ном пла ну овог 
обра зов ног про фи ла има за циљ да уче ник раз ви ја њем ло гич ких 
ве за ус по ста вља ко му ни ка ци ју са сло же ним тех нич ким си сте ми
ма. Из тих раз ло га нео п ход на је ко ре ла тив на са рад ња на ста ве ло
ги ке и струч них пред ме та кроз из ра ду струч них те сто ва на ба зи 
ло гич ког за кљу чи ва ња и ре ша ва ња по ста вље ног за дат ка. У при је
му но вих са зна ња, вр ло је ва жно из ра ди ти кри тич ки став уче ни ка 
од од но са исти ни тог и ва ља ног ми шље ња и да те раз ли ке бу ду што 
ма ње. У том сми слу ра ди ти на фор ми ра њу ста ва уче ни ка пре ма 
исти ни, на ло гич ком ис тра жи ва њу и де фи ни са њу пој ма и раз вр
ста ва ње пој мо ва, а на ро чи то у обла сти из у ча ва ња овог обра зов ног 
про фи ла. Вре ме и на чин до но ше ња су да о пој му, гру пи пој мо ва и 
њи хо вим ве за ма, вр сте су до ва и до но ше ња кри те ри ју ма за за кљу
чи ва ње о од но су исти не и са зна ња. 



При за кљу чи ва њу, уче ни ци мо ра ју би ти при пре мље ни за ода
бир вр сте за кљу чи ва ња и то ка да ће то би ти на осно ву ана ло ги је, 
ин дук ци је или де дук ци је, а ка да ће то би ти си стем ско за кљу чи ва ње.

На при ме ри ма тех нич ке прак се уз ко ре ла тив ну са рад њу са 
дру гим струч ним и оста лим на став ним обла сти ма об ра ди ти прин
ци пе ло ги ке и ди ја лек ти ке. На тај на чин, при бли жи ти уче ни ци ма 
прин ци пе тра ди ци о нал не ло ги ке, као и сим бо лич ке ло ги ке као што 
је ра чун ста во ва, ра чун кла са и ра чун пре ди ка та. На ја сан на чин 
по ку ша ти из ра зи ти уче ни ци ма од нос фор мал не и ди ја лек тич ке ло
ги ке, ди ја лек тич ке кри ти ке и ло гич ног ми шље ња.

На осно ву ло гич ких фор ма ли за ма, уче ник тре ба да фор ми ра 
и из гра ди је зик основ не ло гич ке ко му ни ка ци је.

У об ра ди овог гра ди ва тре ба из гра ди ти ми шље ње и став 
уче ни ка да при вр ше њу од ре ђе них ис тра жи ва ња, уче ник мо же да 
де фи ни ше ета пе ме то до ло шког ис тра жи ва ња, на ба зи ло гич ких 
прет по став ки и оче ки ва ног ре зул та та ис тра жи ва ња. На осно ву до
би је них ре зул та та ис тра жи ва ња из ви ше про ла за, ста тич ки је по
треб но из вр ши ти об ра ду до би је них по да та ка.

На осно ву укуп но по сма тра не струк ту ре пој мо ва у пред ме ту 
и по ја ва ко је из у ча ва ју уче ни ци овог обра зов ног про фи ла, зна чај
но је вр ло ја сно прак тич ним при ме ри ма де фи ни са ти од нос ло ги ке, 
на у ке и ки бер не ти ке и у све тлу њи хо вог од но са фор му ли са ти став 
пре ма ве ли чи на ма у ко ји ма уче ник тре ба да има ло гич ко ми шље ње 
и де фи ни сан на уч ни став.

ТЕХНИЧКИМАТЕРИЈАЛИ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ:

Циљ на ста ве овог пред ме та је да се про ду би зна ње уче ни ка о 
струк ту ри суп стан ци и свој ста вима суп стан це. На осно ву по зна ва
ња свих свој ста ва тех нич ких ма те ри ја ла по треб но је на ве сти мо гућ
но сти њи хо ве при ме не у ма шин ству и у дру гим гра на ма тех ни ке. 

Задаци на ста ве пред ме та тех нич ки ма те ри ја ли су:
– оспо со бља ва ње за пра ви лан и ра ци о на лан из бор ма те ри ја ла,
– упо зна ва ње на чи на озна ча ва ња ма те ри ја ла по стан дар ду,
– упо зна ва ње тех нич ких ле гу ра (че ли ци и ли ве на гво жђа),
– упо зна ва ње ком по зит них ма те ри ја ла (њи хов са став, свој

ства и при ме на),
– упо зна ва ње свој ста ва, са ста ва и при ме не ле гу ра ба кра и 

алу ми ни ју ма,
– упо зна ва ње вр ста, свој ста ва и при ме не пла стич них ма са у 

ма шин ској ин ду стри ји,
– упо зна ва ње ка рак те ри сти ка, при ме не и осо би на елек тро

тех нич ких ма те ри ја ла, су пер про вод ни ка, по лу про вод ни ка и ди е
лек три ка, 

– упо зна ва ње стан дар да ко ји се од но се на елек тро тех нич ке 
ма те ри ја ле,

– пра ви лан из бор ма те ри ја ла у прак си,
– раз ви ја ње ин те ре со ва ња за ре дов но пра ће ње струч не ли те

ра ту ре из обла сти са вре ме них ма те ри ја ла, као и кре а ти ван од нос 
пре ма раз во ју но вих и при ме ни по сто је ћих тех нич ких ма те ри ја ла. 

I РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 68 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

I МАШИНСКИМАТЕРИЈАЛИ

УВОД (1)

Зна чај, по де ла и вр сте ма шин ских ма те ри ја ла. 

ФИ ЗИЧ КА СВОЈ СТВА (2)

Свој ства ма те ри ја ла у за ви сно сти од вр сте хе миј ске ве зе. 
Фи зич ка свој ства: за пре мин ска ма са, тем пе ра ту ра то пље ња, елек
трич на и то плот на про во дљи вост, маг нет на свој ства. 

МЕ ХА НИЧ КА СВОЈ СТВА (8)

Ви до ви на пре за ња (на пон, де фор ма ци је). Ела стич не и пла
стич не де фор ма ци је. Ис пи ти ва ње за те за њем. Ис пи ти ва ње твр до ће 

по Бри не лу (HB), Ви кер су (HV) и Ро кве лу (HRc и HRb). Ис пи ти
ва ње твр до ће ди на мич ним деј ством си ле. Ис пи ти ва ње жи ла во сти 
(Шар пи је во клат но) и ис пи ти ва ње ди на мич ке чвр сто ће. Ис пи ти ва
ње ма те ри ја ла без ра за ра ња: маг не том, γ – зра ци ма, рент ген ским 
зра ци ма и ул тра зву ком. Хе миј ска свој ства ма те ри ја ла. По јам, на
ста нак и вр сте ко ро зи је. За шти та од ко ро зи је, на но ше њем пре ма за 
и пре свла ке.

СТРУК ТУ РА МЕ ТА ЛА И ЛЕ ГУ РА (8)

Кри стал на гра ђа ма те ри ја ла: куб на кри стал на ре шет ка, хек
са го нал на и те тра го нал на. Про цес кри ста ли за ци је. Кри ста ли за ци ја 
ме та ла и ле гу ра: кри ве хла ђе ња и за гре ва ња ме та ла и ле гу ра. Ди ја
гра ми ста ња ле гу ра; чвр сти рас твор са пот пу ном рас твор љи во шћу 
ком по не на та (Ni – Cu) ле гу ре са еутек ти ку мом (Cd – Zn) и ле гу ре 
са пе ри тек ти ку мом (Cu – Zn).

ТЕХ НИЧ КО ГВО ЖЂЕ (8)

По јам тех нич ког гво жђа. Кри ва хла ђе ња чи стог гво жђа. Ди ја
грам ста ња FeC. Си ро во гво жђе, до би ја ње и вр сте. Ли ве на гво жђа, 
вр сте (си ви, но ду ли ра ни и тем пер лив), са став, свој ства, при ме на 
и озна ча ва ње по ЈУСу. Че лик, ути цај стал них и ле ги ра ју ћих еле
ме на та на свој ства. По де ла че ли ка пре ма на ме ни: кон струк ци о ни и 
алат ни. Озна ча ва ње че ли ка по ЈУСу. Тех нич ка об ра да: ка ље ње и 
жа ре ње. Тер мо хе миј ска об ра да; це мен та ци ја и ни три ра ње.

ОБО ЈЕ НИ И ЛА КИ МЕ ТА ЛИ (4)

Ба кар и ње го ве ле гу ре: ме син зи и брон зе. Вр сте, на ме на и 
озна ча ва ње. Алу ми ни јум и ње го ве ле гу ре: си лу ми ни и дур а лу ми
ни ју ми; вр сте, на ме на и озна ча ва ње.

ПЛА СТИЧ НЕ МА СЕ (3)

До би ја ње, свој ства и по де ла. По ла ри за ци ја пла стич них ма са. 
Пла стич не ма се за из ра ду кон струк ци о них еле ме на та: по ли е сте ри, 
по ли ви нил хло рид (ПВЦ), по ли про пи лен, по ли а мид. 

КОМ ПО ЗИТ НИ МА ТЕ РИ ЈА ЛИ (2)

Кер ме ти на ба зи ке ра мич ке и ме тал не фа зе свој ста ва и на ме
на кер ме та. Ком по зит ни ма те ри ја ли на ба зи по ли е стер – ста кле но 
влак но.

II ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИМАТЕРИЈАЛИ

УВОД (1)

Еле мен ти на у ке о ма те ри ја ли ма (при ме на, осо би не, струк ту
ра/са став, син те за/об ра да).

СТРУК ТУ РА ЕЛЕК ТРО ТЕХ НИЧ КИХ МА ТЕ РИ ЈА ЛА (5)

Хе миј ске ве зе (ко ва лент не, јон ске, ме тал не). Кри стал не 
струк ту ре са не у сме ре ним и усме ре ним хе миј ским ве за ма. Не са вр
ше но сти кри ста ла (тач ка сте, дис ло ка ци о не). Струк ту ра не кри стал
них ма те ри ја ла. Ве за из ме ђу струк тур них и елек трич них осо би на 
ма те ри ја ла. 

ПО ДЕ ЛА ЕЛЕК ТРО ТЕХ НИЧ КИХ МА ТЕ РИ ЈА ЛА (6)

По де ла пре ма ве ли чи ни енер гет ског про це па и спе ци фич ној 
елек трич ној от пор но сти. Ин же ње ринг енер гет ског про це па. При
ме на ма те ри ја ла пре ма ве ли чи ни и вр сти енер гет ског про це па. 

ЕЛЕК ТРО ТЕХ НИЧ КИ МА ТЕ РИ ЈА ЛИ (16)

По лу про вод ни ци (Si, Gе, Gа, Аs итд.) до би ја ње ма сив них и 
тан ких по лу про вод нич ких мо но кри ста ла; тех но ло ги ја ин те гри
са них ко ла. Пер спек ти ве. Про вод ни ци (Cu, Аl, ... от пор не ле гу ре, 
спе ци јал ни про вод ни ма те ри ја ли). Су пер про вод ни ци (ни ско тем
пе ра тур ски, ви со ко тем пе ра тур ски), ак тив ни: (кон ден за тор ски, пи
е зо е лек трич ни, теч ни кри ста ли...). Маг не ти ци (маг нет но ме ки: 
тран сфор ма тор ски и ди на мо ли мо ви, ме мо ри је; маг нет но твр ди: 
стал ни маг не ти, ме мо ри је). 



ИС ПИ ТИ ВА ЊЕ ЕЛЕК ТРИЧ НИХ ОСО БИ НА МА ТЕ РИ ЈА ЛА (4)

Оп тич ка, елек трич на, ди е лек трич на, маг нет на, су пер про вод
на ис пи ти ва ња. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

ТЕХНИЧКАМЕХАНИКА САМЕХАНИЗМИМА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве на став ног пред ме та Тех нич ка ме ха ни ка са ме
ха ни зми ма је да омо гу ћи да уче ник, у свом струч ном обра зо ва њу 
стек не за о кру же но и, у пот пу но сти упо тре бљи во, зна ње из свих 
глав них де ло ва Ме ха ни ке, као што су Ста ти ка, От пор ност ма те ри
ја ла, Ки не ма ти ка, Ди на ми ка тач ке и Ди на ми ка си сте ма и да при 
то ме из гра ди тех нич ки при ступ ана ли зи и про ра чу ну ме ха ни за ма.

Задаци на ста ве на став ног пред ме та Тех нич ка ме ха ни ка са 
ме ха ни зми ма су:

– сти ца ње зна ња о основ ним ме ха нич ким за ко ни то сти ма;
– сти ца ње зна ња о ме то да ма и по ступ ци ма ре ша ва ња про бле

ма у тех ни ци при ме ном ме ха нич ких за ко ни то сти;
– раз ви ја ње ло гич ког ми шље ња и ра су ђи ва ња;
– при ме на зна ња ме ха ни ке у про це су усва ја ња са др жа ја 

струч них пред ме та;
– раз ви ја ње са мо стал но сти у ра ду, сми сла за тач ност и пре

ци зност у ра ду.

I РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 68 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
УВОД (4)

Те о риј ска ме ха ни ка и ње но ме сто ме ђу при род ним на у ка ма. 
Објек тив ни ка рак тер за ко на ме ха ни ке. уло га и зна чај ак си о ма и ап
страк ци ја у ме ха ни ци. Ме ха ни ка као те о риј ска осно ва са вре ме не 
тех ни ке. Основ не исто риј ске ета пе раз вит ка ме ха ни ке. 

СТАТИКА

УВОД У СТА ТИ КУ. СИ СТЕМ СУ ЧЕЉ НИХ СИ ЛА (10)

Пред мет ста ти ке и кра так осврт на њен раз ви так. Основ ни 
пој мо ви ста ти ке, ап со лут но кру то те ло, ма те ри јал на тач ка, си ла, 
екви ва лент ни си сте ми си ла, урав но те же ни си стем си ла. Ак си о ме 
ста ти ке. Сло бод но кру то те ло. Ве зе и ре ак ци је ве за. 

Гра фич ке ме то де сла га ња су чељ них си ла. Раз ла га ње си ле на 
две ком по нен те. Про јек ци ја си ле на осу. Ана ли тич ка ме то да пред
ста вља ња и сла га ња си ла. Усло ви рав но те же си сте ма си ла – ана ли
тич ки и гра фич ки. Мо мент си ле за тач ку. Де фи ни ци ја и пра ви ло. 
Ва ри њо но ва те о ре ма.

СИ СТЕМ ПРО ИЗ ВОЉ НИХ СИ ЛА У РАВ НИ (12)

Сла га ње две па ра лел не си ле истих и су прот них сме ро
ва. Раз ла га ње си ле на две ком по нен те. Спрег и мо мент спре га. 

Тран сфор ма ци је спре го ва. Сла га ње си ле и спре га. Те о ре ма о па ра
лел ном пре но ше њу си ле. Ре дук ци ја си ле на тач ку. Ре дук ци ја про
из вољ ног ра ван ског си сте ма на тач ку. Глав ни век тор и глав ни мо
мент. Од ре ђи ва ње глав ног век то ра и глав ног мо мен та ра ван ског 
си сте ма си ла. Ана ли тич ки усло ви рав но те же си сте ма про из вољ
них си ла у рав ни. Ме тод по ли го на и ве ри жног по ли го на си ла. Ра
чун ска ме то да. Раз ла га ње си ле у три да та прав ца (кулмсн, ри тер).

ТЕ ЖИ ШТЕ (ЦЕН ТАР МА СА) (8)

Си стем ве за них па ра лел них си ла. По јам те жи не и те жи шта. 
Гра фич ко и ана ли тич ко од ре ђи ва ње те жи шта ли ни ја (ду жи, лу ка 
и сло же них ли ни ја), ра ван ских фи гу ра (тро у гао, тра пез, че тво ро у
гао, кру жни исе чак и од се чак, по лу круг и сло же не ра ван ске фи гу
ре) и те ла (ва љак, при зма, пи ра ми да, ку па, лоп та и сло же них те ла). 
Па пусГул ди но ве те о ре ме. Вр сте рав но те же.

РА ВАН СКИ НО САЧ И (20)

Ослон ци и ле жи шта про стих но са ча. Вр сте но са ча и оп те ре ће ња. 
Гра фич ко и ана ли тич ко од ре ђи ва ње ре ак ци ја ве за пу них ра ван ских 
но са ча, оп те ре ће них кон цен три са ним те ре ти ма (ко си и вер ти кал ни), 
кон ти ну ал ним, јед но ли ким оп те ре ће њи ма, спре го ви ма и ком би но ва но. 
Основ не ста тич ке ве ли чи не у по преч ним пре се ци ма пу них ра ван ских 
но са ча. Кон струк ци ја ста тич ких ди ја гра ма гра фич ком и ана ли тич ком 
ме то дом код про сте гре де, гре де са пре пу сти ма и кон зо ле.

РЕ ШЕТ КА СТИ НО СА ЧИ (8)

Вр сте ре шет ка стих но са ча. Од ре ђи ва ње уну тра шњих си ла у 
шта по ви ма. Мак свелКре мо нин план си ла. Ме то де пре се ка – Ри
те ро ва ме то да. 

ТРЕ ЊЕ (6)

По јам и вр сте тре ња. Ку ло но ви за ко ни. Тре ње кли за ња. От
пор тре ња при ко тр ља њу. Тран сми си о ни пре нос ка и шем. Коч ни це.

У то ку го ди не ура ди ти два гра фич ка ра да. 

II РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 102 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА

УВОД (4)

За да так от пор но сти ма те ри ја ла. Кру та и чвр ста те ла. Спо ља
шње и уну тра шње си ле. Вр сте и на пре за ња. На по ни и де фор ма ци
је. Основ не хи по те зе и прет по став ке от пор но сти ма те ри ја ла.

АК СИ ЈАЛ НО НА ПРЕ ЗА ЊЕ (15)

Де фор ма ци је при ак си јал ном на пре за њу. Ди ја грам на по на и 
ди ла та ци ја. Кри ва ди на мич ке чвр сто ће. Ху ков за кон. Ди мен зи о
ни са ње шта па. До зво ље ни на пон. Сте пен си гур но сти. Ути цај соп
стве не те жи не и тем пе ра ту ре на на по не и де фор ма ци је. Ко си пре
сек. Мо ров круг. Ста тич ки нео д ре ђе ни за да ци.

СМИ ЦА ЊЕ (8)

На по ни и де фор ма ци је. Ху ков за кон при сми ца њу. Мо дул 
кли за ња. Про ра чун еле ме на та из ло же них сми ца њу и усло ви за ди
мен зи о ни са ње.

ГЕ О МЕ ТРИЈ СКЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ РАВ НИХ И ПО ПРЕЧ НИХ 
ПРЕ СЕ КА (25)

Ста тич ки мо мент по вр ши не. Мо мент инер ци је: ква дран ти, 
цен три фу гал ни и по лар ни. Хај генсШтај не ро ва те о ре ма. Мо мент 
инер ци је основ них ра ван ских фи гу ра (ква драт, пра во у га о ник, тро
у гао, круг, кру жни пр стен, по лу круг, елип са). Глав ни мо мент инер
ци је. Глав ни цен трал ни мо мент инер ци је. Елип са инер ци је. Стан
дард ни про фи ли. Из ра чу на ва ње глав них цен трал них мо ме на та 
инер ци је сло же них фи гу ра.



УВИ ЈА ЊЕ (6)

На по ни и де фор ма ци је. Ди ја гра ми мо ме на та уви ја ња. Ди мен
зи о ни са ње ла ких тран сми си о них вра ти ла.

СА ВИ ЈА ЊЕ (12)

Чи сто са ви ја ње. Рас по ред нор мал них на по на. От пор ни мо
мен ти ра зних ра ван ских пре се ка. Про ра чун но са ча из ло же них са
ви ја њу. Кон зо ла. Ма шин ске гру пе (ме ха ни зми).

ИЗ ВИ ЈА ЊЕ (6)

Ој ле ро ва кри тич на си ла. Ди мен зи о ни са ње вит ких шта по ва 
пре ма Ој ле ру, Тет ма је ру и Оме га по ступ ку. 

КИНЕМАТИКА

УВОД (3)

Основ ни пој мо ви и за да ци ки не ма ти ке. За да так ки не ма ти ке 
тач ке. Од ре ђи ва ње по ло жа ја тач ке у про сто ру и рав ни (век тор по
ло жа ја тач ке, Де кар тов ко ор ди нат ни си стем, при род ни ко ор ди нат
ни си стем). 

КИ НЕ МА ТИ КА ТАЧ КЕ (7)

На чи ни опи си ва ња кре та ња тач ке. Век тор ски на чин опи си ва
ња кре та ња тач ке. Ана ли тич ки на чин опи си ва ња тач ке. Не ки по
себ ни слу ча је ви кре та ња тач ке (пра во ли ниј ско кре та ње, рав но мер
но кри во ли ниј ско кре та ње, рав но мер но пра во ли ниј ско кре та ње, 
рав но мер но про мен љи во кри во ли ниј ско кре та ње, кру жно кре та ње 
и хар мо ниј ско осци ла тор но кре та ње тач ке). Ки не мат ски ди ја гра ми.

КИ НЕ МА ТИ КА КРУ ТОГ ТЕ ЛА (16)

Основ не вр сте кре та ња кру тог те ла. Тран сла тор но кре та ње. 
Обр та ње те ла око не по мич не осе. Од ре ђи ва ње пу та ња, бр зи на и 
убр за ња та ча ка те ла. Увод у те о ри ју ме ха ни за ма и ма ши на (чла но
ви, ки не ма тич ки па ро ви, ки не ма тич ке ве зе, сте пе ни сло бо де кре
та ња). Кон струк ци о но функ ци о нал на кла си фи ка ци ја и ана ли за по
лу жних, ку ли сних, бре га стих, зуп ча стих, мо тор них, фрик ци о них и 
ме ха ни за ма са ела стич ним чла но ви ма.

III РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

КИНЕМАТИКА

КИ НЕ МА ТИ КА КРУ ТОГ ТЕ ЛА (22)

Рав но кре та ње кру тог те ла. Сло же но кре та ње тач ке и кру тог 
те ла (ап со лут но, пре но сно и ре ла тив но кре та ње, бр зи не и убр за
ња). Од ре ђи ва ње пу та ња, бр зи на и убр за ња та ча ка чла но ва ме ха
ни за ма. Ме ха ни зми ма ни пу ла то ра и ин ду стриј ских ро бо та (оп ште 
осно ве, ка рак те ри сти ке, рад ни про стор, сте пе ни сло бо де, сер вис и 
тра јек то ри је кре та ња).

ДИНАМИКА

УВОД (2)

За да так и основ ни пој мо ви. За ко ни ди на ми ке. Ве ли чи не је ди
ни ца ме ра.

ДИ НА МИ КА МА ТЕ РИ ЈАЛ НЕ ТАЧ КЕ (22)

Од ре ђи ва ње си ле ка да је по зна то кре та ње тач ке. Од ре ђи ва ње 
за ко на кре та ња ка да су по зна те си ле. Пра во ли ниј ско кре та ње тач ке 
под деј ством кон стант не си ле (вер ти кал ни хи тац на ни же у без ва зду
шном про сто ру, сло бо дан пад у без ва зду шном про сто ру, вер ти кал ни 
хи тац на ви ше у без ва зду шном про сто ру). Рад си ле. Сна га. Ко е фи ци
јент ко ри сног деј ства. Оп шти за ко ни ди на ми ке ма те ри јал не тач ке.

ДИ НА МИ КА СИ СТЕ МА МА ТЕ РИ ЈАЛ НИХ ТА ЧА КА (8)

Си стем ма те ри јал них та ча ка. Спо ља шње и уну тра шње си ле. 
Ма са си сте ма. Сре ди ште си сте ма. За кон о кре та њу сре ди шта ма са. 
За кон о про ме ни ко ли чи не кре та ња ма те ри јал ног си сте ма. Ки не тич
ка енер ги ја си сте ма. За кон о про ме ни ки не тич ке енер ги је си сте ма.

ДИ НА МИ КА КРУ ТОГ ТЕ ЛА (16)
Основ ни за да ци ди на ми ке кру тог те ла. Основ на јед на чи на 

ди на ми ке тран сла тор ног кре та ња кру тог те ла. Основ на јед на чи на 
ди на ми ке кре та ња кру тог те ла око не по мич не осе. Рад и сна га при 
обрт ном кре та њу. Основ не јед на чи не ди на ми ке рав ног кре та ња 
кру тог те ла. Ана ли за си ла у ме ха ни зми ма, кла си фи ка ци ја си ла, си
ле при ти ска у ки не ма тич ким па ро ви ма (ана ли за си ла у зуп ча стом 
ки не ма тич ком па ру) од ре ђи ва ње урав но те жа ва ју ће си ле. Тре ње у 
за вој ном па ру. Ана ли за си ла и мо мен та код пла нет них ме ха ни за ма. 
Ана ли за си ла, ко е фи ци јент ко ри сног деј ства и угао при ти ска код 
бре га стих ме ха ни за ма.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Тех нич ка ме ха ни ка са ме ха ни зми ма из у ча ва се у три го ди не 
уче ња, та ко да се у пр вом раз ре ду из у ча ва Ста ти ка, у дру гом раз ре ду 
из у ча ва се От пор ност ма те ри ја ла и Ки не ма ти ка, а у тре ћем раз ре ду 
се на ста вља са из у ча ва њем Ки не ма ти ке и из у ча ва се Ди на ми ка.

У ре а ли за ци ји про гра ма Ста ти ке уче ни ци пр во тре ба да упо
зна ју на чин гра фич ког пред ста вља ња си ле и од ре ђи ва ње ре зул та та 
си ла. При ме ри ко ји се ра де из овог де ла Ста ти ке као и из дру гих 
де ло ва тре ба узи ма ти из под руч ја ма шин ства и об ра де ме та ла. При 
об ра ди Ста ти ке кру тог те ла, про бле ме тре ба ре ша ва ти ра чун ским 
и гра фич ким пу тем, при че му тре ба по све ти ти по себ ну па жњу мо
мен та си ле и спре га си ла. По ред на ве де ног уче ни ци мо ра ју схва
ти ти и би ти у ста њу да при ме њу ју основ не ста тич ке усло ве рав
но те же те ла, на чи ни ти раз ли ку из ме ђу ве ли чи на као што су: си ла, 
мо мент си ле и спре га си ле. Тре ба уве жба ти при ме ну Ва ри њо но ве 
те о ре ме на што ве ћем бро ју при ме ра, као и при ме ну усло ва рав
но те же си сте ма про из вод них си ла. Рав не и ре шет ка сте рав не но
са че ре ша ва ти са кон цен три са ним и кон ти ну ал ним оп те ре ће њем, 
са гра фич ким пред ста вља њем ди ја гра ма мо ме на та, ак си јал них и 
тран свер зал них си ла. Тре ње об ра ди ти на ве ћем бро ју при ме ра и 
ука за ти на штет ност и по доб ност по ја ва тре ња.

Од ре ђи ва ње те жи шта ли ни је, по вр ши не и те ла ра чун ски и 
гра фич ки од ре ђи ва ти на при ме ри ма, а по том при ме ре за да ти уче
ни ци ма за уве жба ва ње. Вред но сти по ло жа ја те жи шта од ре ђе не 
ра чун ским пу тем мо ра ју се сло жи ти са вред но шћу до би је ном гра
фич ким пу тем.

При из ла га њу гра ди ва и утвр ђи ва њу тре ба ин си сти ра ти на 
тер ми но ло шкој пре ци зно сти, као и при об ја шња ва њу сва ког обра
сца тре ба из ве сти ди мен зи о ну ана ли зу за ве ли чи ну ко ју од ре ђу је.

У ре а ли за ци ји про гра ма от пор ност ма те ри ја ла пој мо ве на до
ве зи ва ти на од ре ђе не са др жа је Ста ти ке. Из тих раз ло га пре пре ла
ска на об ра ду ме тод ске је ди ни це тре ба утвр ди ти по ла зне осно ве из 
Ста ти ке, на ко је ће се осла ња ти из ла га но гра ди во. Та ко је по треб
но пре об ра де ак си јал ног на пре за ња украт ко об но ви ти од ре ђи ва ње 
си ла у шта по ви ма из Ста ти ке. При об ра ди ак си јал них на пре за ња 
во ди ти ра чу на да уче ни ци схва те све пој мо ве у це ли ни и ин тер пре
ти ра ју их пре ко прак тич них при ме ра.

При об ра ди сми ца ња ко ри сти ти по год не прак тич не при ме
ре, од ко јих се исто вре ме но ја вља ју ак си јал на на пре за ња и сми ца
ње. При оба ди са ви ја ња по себ но ме сто да ти од ре ђи ва њу мо мен та 
инер ци је пре се ка уз при ме ну Штај не ро ве те о ре ме, ко ри сте ћи се 
при то ме од го ва ра ју ћим та бли ца ма про фи ла.

Мо ти ви са ти уче ни ке на из ра ду ви ше за да та ка са нај ма ње 
мо гућ но сти гре ша ка, а на ро чи то на из ра ду гра фич ких ра до ва, ко
је тре ба ра ди ти као до ма ће за дат ке, ко је тре ба оце њи ва ти и чи ја 
оце на ула зи у го ди шњу оце ну пред ме та. Број и струк ту ру гра фич
ких ра до ва од ре ђу је на став ник, а тре ба да их бу де нај ма ње два из 
От пор но сти ма те ри ја ла. При утвр ђи ва њу гра ди ва ин си сти ра ти на 
пре ци зно сти од го во ра и тер ми но ло ги ји, а за сва ки обра зац из ве сти 
ди мен зи о ну ана ли зу. Упут но је по сле об ра де од ре ђе не це ли не да ти 



ком би но ва ну пи сме ну ве жбу са те о риј ским пи та њи ма и за да ци ма 
из тих обла сти, ра ди про ве ре усво је но сти гра ди ва и исте оце њи ва
ти, чи ја оце на ула зи у го ди шњу оце ну пред ме та.

У ре а ли за ци ји про гра ма Ки не ма ти ке и Ди на ми ке у увод ном 
де лу тре ба на гла си ти зна чај од ре ђи ва ња тач ке у рав ни и у про сто
ру, што пред ста вља осно ве за из у ча ва ње Ки не ма ти ке и Ди на ми ке. 
Уче ни ци мо ра ју вла да ти пој мо ви ма кру тог те ла и ма те ри јал не тач
ке, као и еле мен ти ма и за ко ни ма кре та ња тач ке и те ла, као што су 
ко нач не јед на чи не кре та ња тач ке, ли ни ја пу та ње, за ко на пу та кре
та ња тач ке или те ла итд.

Уче ни ци кроз при ме ре тре ба да овла да ју ра ван ским кре та
њем кру тог те ла. На до бро ода бра ним при ме ри ма по ка за ти зна чај 
и раз лог про у ча ва ња Ки не ма ти ке, као што су ме ха ни зми ма ни пу ла
то ра и ин ду стриј ских ро бо та.

Кључ ни пој мо ви на ко је тре ба обра ти ти па жњу при об ра ди 
Ди на ми ке су: рад, сна га, сте пен ко ри сног деј ства, ки не тич ка и по
тен ци јал на енер ги ја, ко ли чи на кре та ња, им пулс си ле итд. за ко ји 
тре ба ура ди ти ве ћи број при ме ра, с об зи ром да је при ме на ових 
ве ли чи на у ма шин ству мно го стру ка. Ди на ми ку си сте ма тре ба об
ја сни ти јед но став ни јим при ме ри ма и њи хо вом ана ли зом у то ку 
ре ша ва ња. При ли ком об ра де ме тод ских је ди ни ца Ки не ма ти ке и 
Ди на ми ке, вр ло је ва жно ус по ста вља ти ве зе овог пред ме та са на
став ним гра ди вом Фи зи ке, Ма шин ских еле ме на та, От пор но сти 
ма те ри ја ла и дру гих пред ме та, при че му тре ба уче ни ци ма ја сно 
при ме ри ма по ка за ти њи хо ву по ве за ност. Те о риј ске по став ке у што 
ве ћем бро ју слу ча је ва по ве за ти и илу стро ва ти при ме ри ма из тех
нич ке прак се и то из обла сти при ме ње них ме ха ни за ма, ка ко би 
уче ни ци ма ма те ри ја би ла што ра зу мљи ви ја и очи глед ни ја. Уче
ни ци ма оба ве зно да ва ти до ма ће за дат ке, при ме ре из прак се, ко ји 
тре ба уред но пре гле да ни и про ве ра ва на њи хо ва са мо стал ност у 
из ра ди за да та ка. За то уче ни ке на кон од ре ђе не обла сти тре ба уве
сти у ме то до ло ги ју ре ша ва ња за да та ка из те обла сти, ра ди сти ца ња 
са мо стал но сти у ре ша ва њу прак тич них при ме ра.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ СА КОМПЈУТЕРСКОМ ГРАФИКОМ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве на став ног пред ме та Тех нич ко цр та ње са ком
пју тер ском гра фи ком је сти ца ње зна ња о прин ци пи ма тех нич ког 
цр та ња и на црт не ге о ме три је и њи хо ве при ме не у ма шин ству, као 
и сти ца ње зна ња из оног де ла ком пју тер ске гра фи ке ко ји је нео п хо
дан да би се ве ћи на на став них са др жа ја овог пред ме та ре а ли зо ва ла 
пу тем ра чу на ра.

Задаци на ста ве на став ног пред ме та Тех нич ко цр та ње са ком
пју тер ском гра фи ком су:

– оспо со бља ва ње уче ни ка за схва та ње про сто ра и про стор не 
пред ста ве ма шин ских де ло ва, скло по ва, ма ши на и по стро је ња;

– оспо со бља ва ње уче ни ка за раз у ме ва ње и чи та ње тех нич ке 
до ку мен та ци је, ко му ни ци ра ње и спо ра зу ме ва ње у про це су ра да;

– оспо со бља ва ње уче ни ка за при ме ну јед но став ног про грам
ског па ке та за кон стру и са ње по мо ћу ра чу на ра и ње го ва им пле мен
та ци ја у тех нич ко цр та ње и на црт ну ге о ме три ју;

– раз ви ја ње осе ћа ња за тач ност, пре ци зност, уред ност, еко но
мич ност, есте ти ку и од го вор ност.

I РАЗРЕД 
(0 + 3 ча са не дељ но, 0 + 102 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (1)

За да так и зна чај тех нич ког цр та ња. Ма те ри јал и при бор за 
тех нич ко цр та ње, ру ко ва ње и одр жа ва ње. 

ТЕХ НИЧ КИ ЦР ТЕ ЖИ. СТАН ДАР ДИ И ЊИ ХО ВА ПРИ МЕ НА  
У МА ШИН СТВУ (4)

Стан дар ди и њи хо ва при ме на. Вр сте и озна ча ва ње стан дар да. 
Стан дард ни бро је ви, преч ни ци, ко ну си и на ги би. Вр сте тех нич ких 
цр те жа. Фор ма ти цр те жа. Пра вље ње цр те жа. Раз ме ра. За гла вља, 
са став ни це, из ме не, бро је ви цр те жа. Ти по ви ли ни ја и њи хо ва при
ме на. Опре ма цр те жа. 

ГЕ О МЕ ТРИЈ СКО ЦР ТА ЊЕ (8)

Ге о ме триј ске кон струк ци је: си ме тра ла ду жи и угла, ме ђу соб
но па ра лел не и управ не пра ве, по де ла ду жи за од ре ђе ни број јед на
ких де ло ва, од ре ђи ва ње сре ди шта да тог кру жног лу ка, цр та ње кру
жног лу ка кроз три да те тач ке, за јед нич ка тан ген та две ју кру жни ца 
са исте и са раз ли чи тих стра на осне ли ни је.

Кон ту ре ма шин ских де ло ва: спа ја ње кра ко ва, пра вог, оштрог 
и ту пог угла лу ком да тог по лу преч ни ка, спа ја ње лу ка и пра ве лу
ком да тог по лу преч ни ка, спа ја ње кру жних лу ко ва лу ком да тог по
лу преч ни ка. 

Кон стру и са ње у рав ни у од го ва ра ју ћем про грам ском па ке ту. 
Упо зна ва ње са из гле дом екра на у про грам ском па ке ту. При пре ма 
екра на за рад: про стор цр те жа, по моћ на мре жа, ко ор ди нат ни си сте
ми. Вр сте ко ор ди на та. На ред бе за цр та ње основ них дво ди мен зи о нал
них об ли ка (пра ве и кри ве ли ни је, пра во у га о ни ци, кру жни це итд.).

Кон струк ци ја пра вил них по ли го на у да тој опи са ној кру жни
ци. Кри ве ли ни је: елип са (кон струк ци ја по мо ћу кон цен трич них 
кру жни ца, при бли жном ме то дом по мо ћу ше ста ра, кон струк ци ја 
елип се ка да су за да ти спрег ну ти преч ни ци) па ра бо ла, хи пер бо ла, 
си ну со и да, за вој ни ца, евол вен та, Ар хи ме до ва спи ра ла и ци кло и да. 

ОСНО ВЕ НА ЦРТ НЕ ГЕ О МЕ ТРИ ЈЕ (13)

По јам и еле мен ти про ји ци ра ња, цен трал но и па ра лел но, (ко
со и ор то го нал но) про ји ци ра ње. Ори јен та ци ја у про сто ру, ква дран
ти и ок тан ти, ор то го нал ни три је дар. Де кар тов ко ор ди нат ни си стем. 
Про ји ци ра ње тач ке, про ји ци ра ње пра ве у по себ ном и оп штем по
ло жа ју, про дор пра ве кроз про јек циј ске рав ни, за кло ње ност (ви
дљи вост) пра ве, ме ђу соб ни по ло жај две ју пра вих. 

Ра ван, од ре ђе ност рав ни, тра го ви рав ни, тач ка и пра ва у рав
ни, хо ри зон тал не и фрон тал не (су тра жни це) рав ни, про јек ци је тач
ке, пра ве и рав не, фи гу ре ко је се на ла зе у да тој рав ни. 

Тран сфор ма ци ја про јек ци ја тач ке и пра ве, пра ва ве ли чи на ду
жи и угла ко ју дуж за хва та са про јек циј ском рав ни. Ро та ци ја тач ке 
и ду жи око осе управ не на про јек циј ску ра ван, обр та ње око соп
стве не про јек ци је, пра ва ве ли чи на ду жи и угла ко ју дуж за хва та са 
про јек циј ском рав ни. 

Па ле та ала та у про грам ском па ке ту за по ме ра ње објек та, 
ко пи ра ње, осно пре сли ка ва ње, фор ми ра ње ни зо ва, оба ра ње и за
о бљи ва ње иви ца, од се ца ње, про ду жи ва ње, шра фи ра ње. Кри те ри
ју ми за пре ци зно по га ђа ње ка рак те ри стич них та ча ка. Рад у сло је
ви ма. Бло ко ви: фор ми ра ње, ме мо ри са ње и уме та ње. Би бли о те ка 
бло ко ва.

АК СО НО МЕ ТРИ ЈА (5)

По јам и вр сте ак со но ме три је. Изо ме три ја. Ко са про јек ци ја.

ОСНО ВЕ МА ШИН СКОГ ТЕХ НИЧ КОГ ЦР ТА ЊА (21)

Ор то го нал но про ји ци ра ње: по гле ди, из гле ди и њи хов рас по
ред. Про ји ци ра ње мо де ла. Из бор по треб ног бро ја из гле да. Цр та ње 
изо ме триј ских из гле да на осно ву ор то го нал них из гле да. 



Пре се ци, пре ки ди и упро шће ња при цр та њу. Хра па вост и 
озна ча ва ње ква ли те та об ра ђе них по вр ши на на цр те жу. Озна ча ва ње 
ма те ри ја ла на цр те жу – озна ком, шра фу ром, бо јом. 

Ко ти ра ње, оп шта на че ла, еле мен ти ко та, на но ше ње ко та. Ко
ти ра ње по лу преч ни ка и преч ни ка ку гле, ко ну са, на ги ба, су же ња. 
Та бе лар но ко ти ра ње. Из ме на ко та. Упро шће но ко ти ра ње.

Мо дул за ко ти ра ње у про грам ском па ке ту: на ред бе за ко ти ра
ње, про мен љи ве за ко ти ра ње, ред но и па ра лел но ко ти ра ње, асо ци
ја тив но ко ти ра ње.

Пре се ци ма шин ских де ло ва: уз ду жни, по преч ни и де ли мич ни 
пре сек, пун пре сек и по лу пре сек. Ко ти ра ње пре се ка ма шин ских 
де ло ва. Де та љи и по гле ди. То ле ран ци ја ду жи на и угло ва, сло бод
них ме ра, об ли ка и по ло жа ја. 

Из во ђе ње пре се ка у про грам ском па ке ту. Унос то ле ран ци ја. 
Ис пи си ва ње тек ста и спе ци јал не озна ке.

Штам па ње: по де ша ва ње цр те жа, па пи ра, од го ва ра ју ћих је ди
ни ца, ори јен та ци ја цр те жа.

ВЕ ЗЕ МА ШИН СКИХ ЕЛЕ МЕ НА ТА (4)

На вој не ве зе: за вој ни це и на вој, ви јак и на врт ка. Ко ти ра ње и 
озна ча ва ње на во ја. Ве зе кли ном. Опру ге: за вој не, исна те и та њи ра
сте. За ва ре ни са став ци, упро шће но при ка зи ва ње. 

ИЗ РА ДА ЦР ТЕ ЖА МА ШИН СКИХ ДЕ ЛО ВА (9)

По јам и зна чај ски ци ра ња у тех ни ци. Ре до след опе ра ци ја при 
ски ци ра њу. Сни ма ње де ло ва. По јам и по сту пак сни ма ња. Мер ни 
ин стру мен ти за сни ма ње де ло ва. Из ра да ски ца. 

Са др жај цр те жа, бит ни еле мен ти цр те жа и њи хов рас по ред. 
Из ра да цр те жа ма шин ских де ло ва, скло по ва и под скло по ва на 
осно ву ски ца. Из ра да цр те жа ма шин ског де ла на осно ву склоп ног 
цр те жа, из ра да склоп ног цр те жа на осно ву цр те жа де ло ва.

ТЕХ НИ КА ЦР ТА ЊА У 3D (5)

Основ ни тро ди мен зи о нал ни об ли ци. Рад са ко ор ди нат ним си
сте ми ма. Бу ло ве опе ра ци је над објек ти ма. Оба ра ње и за о бљи ва ње 
иви це на те ли ма. Не ви дљи ве иви це. Фор ми ра ње те ла ро ти ра њем. 
Фор ми ра ње изо ме триј ских и ор то го нал них по гле да. Рад са слај до
ви ма. Фи нал на об ра да тро ди мен зи о нал ног мо де ла. Ин фор ма ци је о 
кон стру и са ном објек ту.

У то ку школ ске го ди не про грам пред ви ђа из ра ду шест гра
фич ких ра до ва. 

I графички рад (4)

Ли ни је, упо тре ба ли ни ја.

II графички рад (4)

Пра ва ве ли чи на сли ке.

III графички рад (4)

Ак со но ме три ја.

IV графички рад (6)

Јед но став ни ма шин ски де ло ви: цр та ње по треб ног бро ја про
јек ци ја, пре се ци, ко ти ра ње, ква ли тет об ра ђе не по вр ши не и то ле
ран ци је.

V графички рад (5)

На вој не ве зе.

VI графички рад (9)

Склоп ни цр теж. Два цр те жа де та ља.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Има ју ћи у ви ду да је тех нич ки цр теж је зик спо ра зу ме ва ња 
ин же ње ра и тех ни ча ра, про из ла зи да тех нич ки цр теж мо ра би ти 

та чан, пот пу но гра фич ки опре мљен, ја сан и уре ђен са гла сно зах
те ви ма од го ва ра ју ћих тех нич ких про пи са. Оту да је нео п ход но 
би ти до сле дан у зах те ви ма да уче ник при из ра ди тех нич ких цр
те жа мо ра би ти ди сци пли но ван у при ме ни про пи са од ре ђе них у 
те о риј ским об ра да ма из обла сти при ме не пра ви ла: про јек то ва ња, 
ко ти ра ња, озна ча ва ња ква ли те та од ре ђе них по вр ши на, озна ча ва ња 
про фи ла, ма те ри ја ла и дру гих по је ди но сти. Тех нич ки цр теж мо ра 
би ти пе дант но ура ђен, тех нич ки ис пра ван и ко ри сник не сме би
ти до ве ден у ди ле му при очи та ва њу би ло ко је ве ли чи не озна че не 
на цр те жу. Од су штин ског је зна ча ја да гра ди во ко је се об ра ђу је 
у обла сти те о ри је тех нич ког цр та ња бу де у пот пу но сти про же то 
гра ди вом из до ме на ком пју тер ске гра фи ке. Оба под руч ја се то ком 
го ди не мо ра ју па ра лел но на до гра ђи ва ти и до пу ња ва ти, та ко да 
уче ник по од слу ша ном пред ме ту бу де снаб де вен и со лид ним те о
риј ским зна њем и прак тич ним ала ти ма за из ра ду тех нич ких цр те
жа, а са мим тим у пот пу но сти при пре мљен да од го во ри зах те ви ма 
пред ме та ти па Ма шин ских еле ме на та и сл., као и са вре ме ним зах
те ви ма свог сме ра и стру ке, уоп ште.

У ци љу уве жба ва ња при ме не пра ви ла и тех нич ких про пи са, 
на кон об ра де сва ког по је ди ног де ла гра ди ва (по сле ког је про пи са
но) уче ни ци тре ба да ура де гра фич ки рад ко ји пред ста вља син те зу 
упра во об ра ђе ног гра ди ва, а, где је то мо гу ће, гра фич ки рад тре ба 
да укљу чи у се бе и прет ход не на став не те ме. 

Пред ви ђе ни гра фич ки ра до ви су:
– Пр ви гра фич ки рад (4) ра ди се на фор ма ту А4, ха мер – хар

ти ји, гра фит ном олов ком, и об у хва та вр сте ли ни ја у тех нич ком цр
та њу и њи хо ву при ме ну.

– Дру ги гра фич ки рад (4) ра ди се на фор ма ту А3, на ра чу на ру 
и об у хва та ком би на ци ју кри вих ли ни ја ко је тре ба по ве за ти.

– Тре ћи гра фич ки рад (4) ра ди се на фор ма ту А3, на ра чу на ру 
и из во ди се по сле на став не те ме Ак со но ме три ја, об у хва та ју ћи ту 
про бле ма ти ку.

– Че твр ти гра фич ки рад (6) ра ди се на фор ма ту А4, на ра чу
на ру. Рад об у хва та при ка зи ва ње јед но став ни јег ма шин ског де ла са 
ком плет ним по да ци ма ко ји де фи ни шу при ка за ни део.

– Пе ти гра фич ки рад (5) ра ди се на фор ма ту А3, на ра чу на ру 
и об у хва та при ка зи ва ње на вој них па ро ва са по треб ним ве ли чи на
ма ко је од ре ђу ју пред ста вље ни на вој ни пар.

– Ше сти гра фич ки рад (9) об у хва та из ра ду цр те жа од ре ђе ног 
ма шин ског скло па на фор ма ту А3 и два цр те жа де та ља из скло па, 
ко ји се ра де на фор ма ту А4. Рад се ре а ли зу је на ра чу на ру.

Гра фич ке ра до ве кон ци пи ра ти та ко да их уче ни ци мо гу за вр
ши ти на ре дов ним ча со ви ма у шко ли.

Из ра да гра фич ких ра до ва мо ра би ти под пу ном кон тро лом 
пред мет ног на став ни ка. Сва ки гра фич ки рад се оце њу је и та оце на 
ула зи у го ди шњу оце ну ра да пред ме та. 

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве на став ног пред ме та Ма шин ски еле мен ти је да 
уче ни ци стек ну те о риј ска зна ња из те обла сти, као и да се оспо
со бе за ана ли зу кон стру и са ње основ них ма шин ских еле ме на та и 
јед но став ни јих скло по ва.

Задаци на ста ве на став ног пред ме та Ма шин ски еле мен ти су:
– Упо зна ва ње уче ни ка са основ ним ка рак те ри сти ка ма, по де

лом и вр ста ма ма шин ских еле ме на та;
– Оспо со бља ва ње уче ни ка за про ра чун и ди мен зи о ни са ње 

ма шин ских еле ме на та уз прет ход но де фи ни са ње вр ста оп те ре ће
ња и на пон ских ста ња у ма шин ском еле мен ту и си сте му у це ли ни;

– Оспо со бља ва ње уче ни ка за ко ри шће ње стан дард них и пре
по руч љи вих вред но сти и ве ли чи на из та бли це, ди ја гра ма и ЈУС 
стан дар да;

– Упо зна ва ње уче ни ка са основ ним на че ли ма кон стру и са ња и 
про јек то ва ња у ма шин ству;

– Упо зна ва ње са основ ним еле мен ти ма те о ри је по ве за но сти 
ма шин ских еле ме на та и си сте ма;

– Раз ви ја ње ин те ре со ва ња уче ни ка за ре дов но пра ће ње струч
не ли те ра ту ре из обла сти са вре ме не тех ни ке и кон стру и са ња;



– Раз ви ја ње кре а тив ног од но са уче ни ка пре ма раз во ју кон
струк ци је као и ства ра њу ино ва ци ја и тех нич ких уна пре ђе ња, кон
стру и са ња но вих об ли ка и са вре ме них ма шин ских си сте ма.

II РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 68 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (2)

Де фи ни ци ја, по де ла и кла си фи ка ци ја ма шин ских еле ме на та. 
Скло по ви, еле мен ти кон струк ци је и основ ни де ло ви ма шин ских 
си сте ма. Стан дар ди за ци ја и ти пи за ци ја у ма шин ству.

ТО ЛЕ РАН ЦИ ЈЕ МЕ РА И ОБ ЛИ КА (8)

По јам то ле ран ци је и циљ про пи си ва ња то ле ран ци је. Вр сте ду
жин ских ме ра. Пој мо ви и де фи ни ци је то ле ран ци је ду жин ских ме ра. 
Ква ли тет то ле ран ци је. По ло жај то ле ран циј ских по ља. Вр сте на ле
га ња и си сте ми на ле га ња. То ле ран ци је сло бод них ме ра. Основ но о 
сло же ним то ле ран ци ја ма. То ле ран ци ја об ли ка по ло жа ја по вр ши на.

ОСНО ВЕ ПРО РА ЧУ НА МА ШИН СКИХ ЕЛЕ МЕ НА ТА (5)

Оп шти по глед, де фи ни ци ја про ра чу на и про гра ми ра ња. Оп
те ре ће ње ма шин ских еле ме на та. На пре за ње, на по ни и де фи ни са
ње ма шин ских еле ме на та – де ло ва. Кон цен тра ци ја на по на и дру ги 
ути ца ји на ди на мич ку чвр сто ћу ма шин ских еле ме на та. Сте пен си
гур но сти и до зво ље ни на по ни.

НЕ РАЗ ДВО ЈИ ВИ СПО ЈЕ ВИ (7) 

Вр сте не раз дво ји вих спо је ва. При ме на и на чин из ра де:
За ков ни спо је ви: вр сте, свој ства, на чин пре но ше ња оп те ре ће ња 

и при ме на за ко ва них спо је ва, за ко ви ца и при пре ма ли мо ва за за ки
ва ње. Ма те ри јал за за ко ви це. На чин за ки ва ња. Из бор за ко ви ца. Вр
сте спо ја и на чин за ко ва них спо је ва за че лич не и ла ке кон струк ци је.

За ва ре ни спо је ви: основ ни пој мо ви. Вр сте за ва ре них спо је ва 
и при ме на ли мо ва за за ва ри ва ње. Про ра чун за ва ре них спо је ва.

Ле мље ни спо је ви: свој ство и при ме на ле мље них спо је ва. Вр
сте ле мо ва. Но си вост ле мље них спо је ва.

Ле пље ни спо је ви: свој ство, но си вост и при ме на ле пље них 
спо је ва.

РАЗ ДВО ЈИ ВИ СПО ЈЕ ВИ (22)

Вр сте и при ме на раз дво ји вих спо је ва.
На вој ни спо је ви: вр сте, по де ла и при ме на на вој них спо је ва. 

За вој ни ца и на вој. Вр сте на во ја и обе ле жа ва ње. Об ли ци виј ка и на
врт ки и њи хо ва упо тре ба. Кљу че ви и од ви ја чи. Ма те ри јал за виј ке 
и на врт ке. Об ли ци чвр стих на вој них спо је ва и њи хо во оства ри ва
ње. Оси гу ра ње на вој них спо је ва про тив од вр та ња. Си ле у де ло
ви ма по преч нооп те ре ће них на вој них спо је ва. Рад на оп те ре ће ња. 
Рад на оп те ре ће ња и рад ни до зво ље ни на по ни. По крет ни на вој ни 
спо је ви: оп те ре ће ње, са мо ко че ње и сте пен ко ри сног деј ства. Цр та
ње на вој них спо је ва ви ја ка и на врт ки.

Спо је ви по мо ћу кли но ва и жлеб ни спо је ви: спо је ви по мо ћу 
кли но ва за пре но ше ње си ле и обрт ног мо мен та. На чин пре но ше ња 
оп те ре ће ња, об ли ци кли но ва и на ле га ња. Рад ни и до зво ље ни на по
ни, у спо ју по мо ћу кли на без на ги ба. Жлеб ни спо је ви са рав ним и 
евол вент ним бо ко ви ма, ге о ме триј ске ме ре, то ле ран ци је и на ле га
ња, рад ни и до зво ље ни на по ни.

Сте зни спо је ви: вр сте спо је ва, по де ла и при ме на. Сте зни 
спо је ви оства ре ни по мо ћу кли но ва. Сте зни спој оства рен по мо ћу 
виј ка. Сте зни спој са ко ну сним по вр ши на ма. Спо је ви са опру жно 
за те зним пр сте но ви ма. Пре со ва ни скло по ви, об ли ци на ле га ња, на
чин оства ри ва ња спо ја. Про ве ра но си во сти и на по на.

ЕЛА СТИЧ НИ СПО ЈЕ ВИ (5)

На ме на и вр ста опру га. По де ла опру га. Ма те ри јал за из ра ду 
опру га. Основ на обе леж ја опру га (на гиб, кр тост, је ди нич ни на гиб, 

де фор ма циј ски рад). Пра ве опру ге. Спи рал не опру ге. Пр сте на сте 
опру ге. Ли сна те опру ге (про сте и сло же не). Тор зи о не опру ге. Гу
ме не опру ге.

ЕЛЕ МЕН ТИ ОБРТ НОГ КРЕ ТА ЊА (19)

Оп шти по глед, по де ла, свој ства и при ме на еле ме на та обрт ног 
кре та ња.

Осо ви не: при ме на, свој ства, по де ла, кон струк циј ски об ли ци. 
Ди мен зи о ни са ње и ма те ри ја ли за осо ви не. Цр теж осо ви не.

Осо ви ни це: вр сте, свој ства, кон струк циј ски об ли ци. Ди мен
зи о ни са ње и ма те ри јал, цр теж осо ви ни це.

Вра ти ла: за да так, по де ла и кон струк циј ски об ли ци вра ти
ла опре ма ња вра ти ла, мо мен ти са ви ја ња и уви ја ња. Но ми нал ни и 
ствар ни на по ни у по је ди ним пре се ци ма вра ти ла. До зво ље ни на по
ни и угао уви ја ња вра ти ла. Ма те ри јал за вра ти ла

Ру кав ци и под глав ци: вр сте ру ка ва ца, по де ла, кон струк циј ски 
об ли ци. Про ра чун ру ка ва ца.

У то ку школ ске го ди не по треб но је ура ди ти кон струк тив не 
ве жбе из сле де ћих обла сти:

1. То ле ран ци је ду жин ских ме ра 
2. На вој ни спој. Про ра чун кон струк ци је и цр теж виј ка 
3. Осо ви на, осо ви ни ца или вра ти ло. Про ра чун кон струк ци ја 

и цр теж 
III РАЗРЕД 

(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

ЛЕ ЖИ ШТА (4)

Свој ства и по де ла. Ста ње из ме ђу до дир них по вр ши на и ле жи
шта. Ма зи во. До вод ма зи ва у на пра ве за под ма зи ва ње. Кон струк
ци ја ле жи шта и под ма зи ва ње. На ле га ње ру кав ца и ле жи шта. Об
ли ци ле жи шта. Ма те ри јал за ле жи шне ча у ре, по сте љи це и ку ћи це. 
Про ра чун ра ди јал ног и ак си јал ног кли зног ле жи шта.

ЛЕ ЖА ЈИ (5)

Вр сте и свој ства ле жа ја. Оп те ре ће ња ле жа ја и при ка зи ва ње на 
цр те жу. Учвр шћи ва ње ле жа ја са ру кав цем и ку ћи цом. На чин уград
ње и одр жа ва ња ле жа ја. Де мон та жа ле жа ја. Тре ње, под ма зи ва ње и 
зап ти ва ње ле жа ја. Из бор и про ве ра ле жа ја. Ку ћи це за ле жа је ве.

СПОЈ НИ ЦЕ (4)

За да так и по де ла. Кон струк циј ски об ли ци и свој ства по је
ди них вр ста спој ни ца. Из бор и про ве ра основ них вр ста. На чин 
уград ње и пу шта ње у по гон. Не е ла стич не спој ни це – кру те, ди ла
та ци о не и зглоб не. Ела стич не спој ни це – са уло шци ма, са гу ме
ним вен цем са че лич ном тра ком. Ис кључ не и укључ но – ис кључ не 
спој ни це: кан џа ста, зуп ча ста, фрик ци о на са ла ме ла ма и елек тро
маг нет не, си гур но сне, јед но смер не и хи дро ди на мич ке спој ни це.

ЕЛЕ МЕН ТИ ЗА ПРЕ НОС СНА ГЕ (57)

За да так, по де ла, област при ме не, прин цип пре но ше ња сна ге. 
Фрик ци о ни па ро ви: на ме на, кон струк ци о ни об ли ци и по де

ла. Основ не ге о ме триј ске и ки не мат ске ве ли чи не ци лин дрич них, 
жлеб них и ко ну сних фрик ци о них па ро ва са стал ним пре но сним 
од но сом. Ма те ри јал и основ ни про ра чун чвр сто ће. Фрик ци о ни па
ро ви са про мен љи вим пре но сним од но сом.

Зуп ча сти па ро ви: свој ства и по де ле. Об ли ци зу ба ца и зуп
ча ни ка. Пре но сни од нос. Основ ни ки не мат ски од но си и основ но 
пра ви ло спре за ња евол вент них зуп ча ни ка.

Ци лин дрич ни зуп ча ни па ро ви: стан дард ни про фил и основ
на зуп ча ни ца. Ге о ме триј ске и ки не мат ске ве ли чи не при спре за њу 
зуп ча ни це и зуп ча ни ка и при спре за њу два зуп ча ни ка. Сте пен сте
за ња. Спој ни ци лин дрич ни па ро ви са ко сим зуп ци ма. Оп шти пој
мо ви и осо би не. Кон струк тив ни об ли ци. Цр теж зуп ча ни ка. 

Ко нич ни зуп ча сти па ро ви: оп шти пој мо ви и осо би не. Ки не
мат ски и до пун ски од но си. Основ на зуп ча ни ца. Основ не ге о ме
триј ске и ки не мат ске ве ли чи не ко нич ног зуп ча стог па ра са спољ
ним озу бље њем. Цр теж зуп ча ни ка.



Хи пер бо ло ид ни зуп ча ни па ро ви: оп шти пој мо ви и вр сте. Пу жа
сти па ро ви. Основ не ге о ме триј ске и ки не мат ске ве ли чи не. Кон струк
тив ни об ли ци пу жних па ро ва. Цр теж пу жа и пу жног зуп ча ни ка.

Чвр сто ћа зуп ча стих па ро ва: оп те ре ће ње ци лин дрич них зуп ча
стих па ро ва. Оп те ре ће ње зу ба ца и зуп ча ни ка. На пре за ње и на по ни 
у под нож ју зуб ца зуп ча ни ка. На пре за ње и на по ни на бо ко ви ма зу
ба ца. Ма те ри јал за из ра ду зуп ча ни ка. Си ле на зуп ча ним па ро ви ма.

Лан ча ни па ро ви: свој ства лан ча них па ро ва. Вр сте ла на ца за 
пре нос сна ге. Спој ни члан ци. Озна ча ва ње зглоб них ла на ца за пре
нос сна ге. Про ра чун пре но са лан цем, из бор и про ве ра ла на ца. Об
ли ци лан ча ни ка и ма те ри јал за из ра ду. Основ не ге о ме триј ске ме ре 
лан ча ни ка за пре нос сна ге. Цр теж лан ча ни ка.

Ка и шни и ре ме ни па ро ви: свој ства, об ли ци и по де ла ка и шних 
и ре ме них па ро ва. Ма те ри јал, ди мен зи је и на чин са ста вља ња ка и
ша (ре ме на). Об ли ци ка и шни ка. Ме ре ка и шних и ре ме них па ро ва. 
За те за ње ка и ша и ре ме на и оп те ре ће ње вра ти ла. На по ни у ка и шу и 
ре ме ну. Цр теж ка и шни ка и ре ме ни це.

Пре нос уже том: вр сте и свој ства че лич них ужа ди за пре нос. 
Ма те ри јал и озна ча ва ње ужа ди. Об ли ци ужет ња ча и ме ре ве на
ца. Про ра чун пре но са уже том. По у зда ност и си гур ност. Ру ко ва ње 
ужа ди ма и одр жа ва ње.

У то ку школ ске го ди не по треб но је ура ди ти две кон струк тив
не ве жбе из сле де ћих обла сти:

1. Зуп ча сти пре но сник 
2. Про ра чун, кон струк ци ја и цр теж лан ча ног па ра.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

За са вла да ва ње про грам ских са др жа ја овог пред ме та, уче ни
ци мо ра ју рас по ла га ти по треб ним пред зна њи ма из Тех нич ког цр
та ња са ком пју тер ском гра фи ком, Ма шин ских ма те ри ја ла, Ста ти
ке и От пор но сти ма те ри ја ла, ко ја пред ста вља ју ба зу на ко ју тре ба 
на до гра ђи ва ти зна ња из овог пред ме та. Пред мет ни на став ник је 
ду жан да прет ход но основ не и нео п ход не пој мо ве об но ви, по но во 
утвр ди и до пу ни по треб на пред зна ња, да би мо гао без по те шко
ћа об ра ђи ва ти гра ди во ма шин ских еле ме на та, а да га сви уче ни ци 
пра те са до вољ ним раз у ме ва њем.

Про грам овог пред ме та мо ра се оства ри ва ти та ко да уче ни ци 
не сме та но и ла ко мо гу пре по зна ва ти еле мен те ма ши не у при ро ди 
и на цр те жу, као и њи хо ву од но сну функ ци ју ко ју оба вља ју у по
сма тра ном скло пу ма ши не. 

Ак цент у те о риј ском де лу на став ног са др жа ја тре ба да бу де 
на пр вен стве но на сти ца њу за о кру же ног по гле да на ма шин ске еле
мен те, њи хо ву функ ци ју, при ме ну, кон стру и са ње и ве зу са оста лим 
ма шин ским еле мен ти ма. Тре ба из бе га ва ти ком пли ко ва на из во ђе ња 
и фор му ле (ко је уче ни ци те шко ме мо ри шу и бр зо за бо ра вља ју), а 
ако их је не мо гу ће из бе ћи, он да тре ба да се об ра ђу ју ин фор ма тив
но, уз ко ри шће ње ли те ра ту ре и по ја ча ну по моћ на став ни ка.

По ред то га уче ни ци мо ра ју би ти оспо со бље ни да еле мен те 
ма ши не успе шно и ја сно пред ста вља ју тех нич ким цр те жи ма, као и 
да по у зда но чи та ју тех нич ке цр те же и пре но се са оп ште ња са тех
нич ког цр те жа на ма те ри јал од ко га се из ра ђу је еле мент пред ста
вљен на цр те жу. Уче ни ци то ком из ра де цр те жа еле ме на та ма ши не 
мо ра ју цр теж у пот пу но сти од ра ди ти по треб ним то ле ран ци ја ма, 
ква ли те том об ра де по је ди них по вр ши на, озна ком ге о ме триј ског 
об ли ка еле мен та у по је ди ним пре се ци ма, при ме ни ти по треб на 
упро шће ња на тех нич ком цр те жу (пре ки де и пре се ке), ка ко би се 
цр теж бо ље раз у мео. По ред то га, на осно ву ана ли зе спо ља шњег 
оп те ре ће ња по треб но је ана ли зи ра ти и за кљу чи ти ко је се на пре за
ње ја вља у по је ди ним пре се ци ма по сма тра ног еле мен та ма ши не. 
На осно ву утвр ђе ног или за да тог спо ља шњег оп те ре ће ња, ко је де
лу је по за да тим или за кљу че ним усло ви ма, по треб но је из вр ши
ти ана ли зу на пре за ња, на осно ви ко је се вр ши про ра чун еле ме на
та. Про ра чун се из во ди са два ци ља и то да се на осно ву по зна тог 
спо ља шњег оп те ре ће ња у по зна том по преч ном пре се ку еле ме на
та, утвр ди вред ност нор мал ног или тан ге ци јал ног на по на, или да 
се на осно ву до зво ље них вред но сти нор мал них и тан ге ци јал них 
на по на, од ре ђе ни об лик по преч ног пре се ка, ди мен зи о ни ше. Об
ра да и ана ли за ове ма те ри је тре ба да бу де на прин ци пу ло гич ког 

за кљу чи ва ња уз ко ри шће ње ра ни је на ве де них и под ву че них по
треб них пред зна ња. Из во ђе ње ма те ма тич ке ре ла ци је за про ра чун 
по је ди них еле ме на та тре ба да бу де та ко ђе на ба зи већ по зна тих за
ко на и пра ви ла, са мо у оби му и са др жа ју ко ји је де фи ни сан про
гра мом овог пред ме та, уз мак си мал но мо гу ћа упро шће ња ко ја не ће 
на ру ши ти кон ти ну и тет раз у ме ва ња укуп но об ра ђе не ма те ри је. При 
об ра ди ове ма те ри је по себ но ме сто тре ба по све ти ти ди мен зи о ној 
ана ли зи и при ме ни мер них је ди ни ца фи зич ких ве ли чи на са мо у 
окви ру ме ђу на род ног си сте ма (SI). Ве жбе тре ба про грам ски усме
ри ти пре ма рас по ло жи вом фон ду ча со ва и пре ма рас по ло жи вом 
пред зна њу уче ни ка. У пр вом раз ре ду је по треб но ура ди ти три (3), 
а у дру гом раз ре ду две (2) ве жбе из прет ход но об ра ђе ног гра ди
ва. Ве жбе се ра де на ча со ви ма уз од го ва ра ју ћу по моћ, по треб ним 
ин фор ма ци ја ма и смер ни ца ма, пред мет ног на став ни ка и тре ба да 
сле де не по сред но по сле из ла га ња гра ди ва на ко је се од но се. Сва ки 
уче ник тре ба да до би је раз ли чи те по дат ке за сво ју ве жбу, али се 
пред мет ни на став ник, пре ма соп стве ној про це ни, мо же опре де ли
ти и да уче ни ци ра де ве жбу у па ро ви ма.

Кон струк тив не ве жбе, и у дру гом и у тре ћем раз ре ду, се ра де 
на ча со ви ма у шко ли уз нео п ход на упут ства на став ни ка и ко ри шће
ње од го ва ра ју ће струч не ли те ра ту ре. При из во ђе њу кон струк тив
них ве жби у пр ви план тре ба ста ви ти ква ли тет из ра де, раз у ме ва ње 
и ан га жо ва ње уче ни ка, а не кван ти тет и сло же ност ве жбе.

ТЕХНОЛОШКИ ПОСТУПЦИ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве на став ног пред ме та Тех но ло шки по ступ ци је 
оспо со бља ва ње уче ни ка за про јек то ва ње тех но ло шких по сту па ка 
за ма шин ске де ло ве ма ле и сред ње сло же но сти као и упо зна ва ње 
са про јек то ва њем тех но ло шких по сту па ка мон та же скло по ва и 
под скло по ва.

Задаци на ста ве овог пред ме та су:
– Упо зна ва ње зна ча ја тех но ло шких по сту па ка у про из вод њи.
– Оспо со бља ва ње уче ни ка за ак тив но пра ће ње тех но ло шких 

по сту па ка уз при ме ну тех нич ке кон тро ле и оспо со бља ва ње уче ни
ка за ре ша ва ње тех но ло шких про бле ма у про из вод њи.

– Раз ви ја ње сми сла за са рад њу са кон струк то ри ма про из во да, 
кон струк то ри ма ала та, за кон тро лу ква ли те та про из во да и др.

– Фор ми ра ње пра вил ног ста ва уче ни ка пре ма про из вод ном 
ра ду и усме ра ва ње на са рад њу са про из вод ним рад ни ци ма.

III РАЗРЕД 
(1 + 2 ча са не дељ но, 35 + 70 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

ОСНОВ НИ ПОЈ МО ВИ И ДЕ ФИ НИ ЦИ ЈЕ (2)

Про це си у ме та ло пре ра ђи вач кој ин ду стри ји, про из вод њи, 
тех но ло шки и об рад ни про це си, тех нич ка при пре ма про из вод ње, 
струк ту ра об рад ног про це са: опе ра ци ја, за хват, про лаз, по крет, ми
кро по крет, по ло жај.

ПРИ ПРЕМ ЦИ (2)

Кри те ри ју ми ко ји ути чу на из бор вр сте при пре ма ка. Прет ход
на об ра да при пре ма ка. До да ци за об ра ду: основ не де фи ни ци је, ве
ли чи на до да та ка и ути цај ни фак то ри. Из ра да цр те жа при прем ка.

БА ЗЕ И БА ЗИ РА ЊЕ (3)

Вр ста ба зе и на чин ба зи ра ња. Прин ци пи за из бор ба за. Озна ча
ва ње та ча ка ба зи ра ње и сте за ње де ло ва у тех но ло шкој до ку мен та ци ји.

ОП ШТИ ПРИН ЦИ ПИ З А РАЗ РА ДУ ТЕХ НО ЛО ШКИХ  
ПО СТУ ПА КА (10)

По ла зни по да ци. Прин ци пи ре до сле да раз ра де тех но ло шког 
по ступ ка: ана ли за ра ди о нич ког цр те жа (оп шти пре глед цр те жа, 
пре глед про пи са ног ма те ри ја ла, пре глед ко та, пре глед до зво ље
них од сту па ња и зна ко ва об ра де, пре глед об зи ром на мо гућ ност 



уград ње) и тех но ло гич ност кон струк ци ја. Из бор. Ме то де и вр сте 
об ра де. Утвр ђи ва ње бро ја и ре до сле да опе ра ци ја, на чин ба зи ра ња, 
сте за ње и из бор ма ши не. По де ла опе ра ци ја на за хва те и утвр ђи ва
ње тех но ло шких ме ра. Из бор сте зних при бо ра, из бор ре зних ала та 
и мер них ин стру ме на та. Из бор еле ме на та ре жи ма ре за ња. Од ре ђи
ва ње вре ме на из ра де. Из ра да тех но ло шке до ку мен та ци је. Пра ће ње 
и уса вр ша ва ње тех но ло шких по сту па ка.

Тех но ло шка до ку мен та ци ја: опе ра циј ске ли сте, са др жа ји тех
но ло шког по ступ ка, спи сак ала та, кар те ма ши на.

РАЗ РА ДА КА РАК ТЕ РИ СТИЧ НИХ ИН ДИ ВИ ДУ АЛ НИХ  
ПО СТУ ПА КА (8)

Об ра да вра ти ла. Тех но ло гич ност и тач ност, при прем ци, ре до
след об ра де, на чин ба зи ра ња и сте за ња, ма ши не, ала ти и при бо ри.

Об ра да ча у ра. Тех но ло гич ност и тач ност, при прем ци, ре до
след об ра де, на чи ни ба зи ра ња и сте за ња, ма ши не, ала ти и при
бо ри. Об ра да по лу ге и ви љу шке. Тех но ло гич ност и тач ност, при
прем ци и ре до след об ра де, на чи ни ба зи ра ња и сте за ња, ма ши не, 
ала ти и при бо ри.

Об ра да зуп ча ни ка. Из бор ма ши на, ала та, при бо ра.

ОСНО ВЕ ГРУП НЕ И ТИП СКЕ ТЕХ НО ЛО ГИ ЈЕ (2)

Оп ште ка рак те ри сти ке груп не и тип ске тех но ло ги је: ква ли
фи ка ци је де ло ва. Пред но сти и не до ста ци тип ске тех но ло ги је. Ком
плек сни део.

ПРО ЈЕК ТО ВА ЊЕ ТЕХ НО ЛО ШКИХ ПРО ЦЕ СА МОН ТА ЖЕ (4)

Основ ни пој мо ви и де фи ни ци је. Ба зни део. Мон та жни про
цес, еле мен ти мон та жног про це са (опе ра ци ја, за хват, по крет), 
скло по ви, под скло по ви, де ло ви. Тех но ло шки по сту пак мон та же. 
Из ра да ше ме мон та же. Мер ни лан ци. Кон тро ла и ис пи ти ва ње про
из во да.

СТУ ДИ ЈА РА ДА И ВРЕ МЕ НА (4) 

Сту ди ја и ана ли за вре ме на из ра де (нор ми ра ње). По јам нор ме, 
вр ста нор ми и ме то де нор ми ра ња. Сни ма ње и ана ли за по сто је ћег 
на чи на ра да. Про јек то ва ње но вог на чи на ра да и ње го ва кон тро ла. 
Функ ци ја уну тра шњег тран спор та. Функ ци ја ускла ди ште ња.

ВЕ ЖБЕ (70)

У то ку ве жби по треб но је да уче ни ци ре а ли зу ју три про јект на 
за дат ка.

Први пројектни задатак

Раз ра да тех но ло шког по ступ ка за јед но ста ван део. Рад са др
жи: ра ди о нич ки цр теж, до дат ке за об ра ду, ски цу при прем ка са до
да ци ма за об ра ду, из бор ма ши на, сте зних, ре зних ала та и мер них 
при бо ра, ре до след опе ра ци ја, опис и ски це опе ра ци ја са при ка за
ним сте за њем и ре зним ала том и на чи ном ба зи ра ња, спи сак ала та 
и кар те ма ши на.

Други пројектни задатак

Раз ра да тех но ло шког по ступ ка за део сред ње сло же но сти и 
то из кла се: вра ти ла, осо ви не, пу жни точ ко ви, зуп ча ни ци. Рад са
др жи: ра ди о нич ки цр теж, ски цу при прем ка са до да ци ма за об ра
ду, из бор ма ши на, из бор сте зних и ре зних ала та, мер них при бо ра, 
опис и ски це опе ра ци ја, са др жај тех но ло шког по ступ ка, еле мен те 
ре жи ма об ра де, спи сак ала та и кар те ма ши на. При раз ра ди тех но
ло шког по ступ ка во ди ти ра чу на о зна ча ју тех но ло гич но сти.

Трећи пројектни задатак

Овај про јект ни за да так об у хва та раз ра ду ком плет ног тех но ло
шког по ступ ка де ло ва ве ће сло же но сти или гру пе: ви љу шка, ку ћи
шта, по кло пац, кли зна ле жи шта итд. 

За из ра ду за да та ка ко ри сти ти ка та ло ге, та бли це, стан дар де и 
при руч ни ке за из бор еле ме на та ре жи ма об ра де.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Тех но ло шки по ступ ци об у хва та ју при ме ну сте че них зна ња из 
ви ше про грам ских са др жа ја, по себ но из тех но ло ги је об ра де, тех
нич ке кон тро ле, тех нич ког цр та ња, ма шин ских еле ме на та, флек си
бил них про из вод них си сте ма, кон стру и са ње при ме ном ра чу на ра и 
др. Из у ча ва њем овог пред ме та, мо ра ју се по ве зи ва ти пој мо ви по 
сми слу и тех но ло шком то ку, за са мо стал но де фи ни са ње и про
јек то ва ње тех но ло шких по сту па ка из ра де је дин стве них и сред ње 
сло же них ма шин ских де ло ва и еле ме на та. По ста вља њем тех но ло
шког по ступ ка из ра де еле ме на та, мо ра се па ра лел но де фи ни са ти 
и по сту пак тех нич ке кон тро ле од ула за у про из вод њи про цес до 
за вр шне кон тро ле. По ред то га, у сфе ри зна ња овог про фи ла тре
ба да бу ду и пој мо ви из обла сти упра вља ња ква ли те том про це са и 
про из во да. Ово зна чи да при про јек то ва њу тех но ло шког про це са 
из ра де од ре ђе ног еле мен та, тре ба де фи ни са ти се и ме ри ла за раз
ли чи те фа зе тех нич ке кон тро ле, али се при то ме мо ра увек во ди ти 
ра чу на да се пред ви ђа ме ри ло ви ше кла се тач но сти, од вред но сти 
про јек то ва не ме ре ко је се кон тро ли ше. Ме ри ла ко ја се про јек ту ју 
за те ку ћи тех но ло шки про цес, мо ра ју би ти ме тро ло шки пре гле да
на и са ове ре ном кла сом тач но сти.

За оба вља ње са мо стал них за да та ка про јек то ва ња то ка тех но
ло шког по ступ ка, по треб но је обез бе ди ти од го ва ра ју ћу тех но ло шку 
до ку мен та ци ју и по треб на пред зна ња пред ви ђе на про гра мом овог 
пред ме та, ко ја се од но се на: основ не де фи ни ци је кри те ри ју ме ко ји 
се од но се на из бор од го ва ра ју ћег при прем ка, на чин ба зи ра ња при
прем ка, основ не прин ци пе за раз ра ду тех но ло шког по ступ ка, прин
ци пе про јек то ва ња груп не и тип ске тех но ло ги је, прин ци пе – пра
ви ла мон та же јед но став них и сред ње сло же них под скло по ва или 
скло по ва де фи ни са них по ста вље ним тех но ло шким по ступ ком, од 
ве ли ког је зна ча ја до бро по зна ва ње сту ди ја ра да и вре ме на, као и 
оп ти ца ја тех нич ке и рад не до ку мен та ци је у про из вод ним и услу
жним про це си ма. У ци љу по ве зи ва ња свих струч них пој мо ва при 
про јек то ва њу тех но ло шких по сту па ка из ра де од ре ђе них еле ме на та, 
на став ни про грам пред ви ђа оба ве зну из ра ду три про јект на за дат ка.

Про јект ни за да ци се ра де та ко што се оде ље ње де ли на две 
гру пе.

Сва ки уче ник тре ба ло би да има раз ли чит мо дел за по ста вља
ње тех но ло шког по ступ ка из ра де.

Сва три про јект на за дат ка се ра де у олов ци, на ча со ви ма у 
шко ли.

У ре а ли за ци ји за да та ка по себ но тре ба под ву ћи и ис та ћи пе
ри о де, ме то де и сред ства кон тро ле про це са и ге о ме три је ала та. 
Тех но ло шки по сту пак се де фи ни ше на осно ву ра ди о нич ког цр те жа 
и об у хва та де фи ни са ње то ка по ступ ка и свих чи ни ла ца уз де фи ни
са ња ре жи ма об ра де, по пис по треб них ала та, ме ри ла, при бо ра и 
кар те ма ши не. У по ста вља њу ве жби тре ба има ти у ви ду тех но ло
гич ност као прин цип и сту ди ју вре ме на.

У ре а ли за ци ји про јект них за да та ка на став ник ин струк тив но 
ра ди са уче ни ци ма ко ји ра де по утвр ђе ној ме то до ло ги ји на ча су, уз 
ко ри шће ње рас по ло жи вих ка та ло га, та бли ца, стан дар да и при руч ни
ка за из бор ре жи ма об ра де у по ста вље ном тех но ло шком по ступ ку.

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве на став ног пред ме та Тех но ло ги ја об ра де је да 
уче ни ци са вла да ју те о ри ју ре за ња, за тим основ не вр сте об ра де ме
то дом ски да ња стру го ти не, не кон вен ци о нал не ме то де об ра де, ме
то де об ра де у ма шин ству по ступ ци ма пла стич не де фор ма ци је, као 
и об ра де спа ја њем.

Задаци на ста ве на став ног пред ме та Тех но ло ги ја об ра де су:
– упо зна ва ње фа за у на стан ку про из во да;
– упо зна ва ње прин ци па и за ко ни то сти об ли ко ва ња про из во да;
– упо зна ва ње си сте ма, про це са и по ступ ка об ра де ма те ри ја ла;
– упо зна ва ње са вре ме них тех но ло шких про це са про из вод ње 

и еко но мич но сти из ра де про из во да;
– оспо со бља ва ње уче ни ка за уоча ва ње и схва та ње функ ци о

нал не ме ђу за ви сно сти еле ме на та, скло по ва и ме ха ни за ма на ма ши
на ма за об ра ду ма те ри ја ла;



– оспо со бља ва ње уче ни ка за пра ви лан из бор ма ши на, ала та, 
ре жи ма и ме то да ра да;

– оспо со бља ва ње уче ни ка за по ве зи ва ње срод них обра зов них 
са др жа ја при са мо стал ном ре ша ва њу про из вод них за да та ка;

– раз ви ја ње тех нич ког ми шље ња и ин те ре со ва ња уче ни ка за 
при ме ну ино ва ци ја у про це су про из вод ње;

– раз ви ја ње ин те ре со ва ња уче ни ка за на ста вак обра зо ва ња и 
уса вр ша ва ња;

– оспо со бља ва ње уче ни ка за при ме ну те о риј ских зна ња кроз 
прак ти чан рад на раз ли чи тим вр ста ма об ра де ма те ри ја ла и бо ље 
раз у ме ва ње кон крет ног рад ног про це са. 

II РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 102 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (2)

Зна чај и за да так тех но ло ги је об ра де у ин ду стриј ској про из
вод њи. По јам си сте ма и про из вод ног про це са. Тех но ло шки и об
рад ни си стем. Кла си фи ка ци ја по сту па ка об ли ко ва ња и об ра де. 

ТЕ О РИ ЈА РЕ ЗА ЊА (25)

Про цес ре за ња и еле мен ти об рад ног си сте ма: еле мен ти об
рад ног си сте ма, про цес ре за ња, ме ђу соб ни по ло жај ала та и при
пре ма у про це су об ра де. 

Ки не ма ти ка ре за ња: кре та ње ала та и обрат ка у про це су ре за
ња (глав но и по моћ но кре та ње). Бр зи на глав ног и по моћ ног кре
та ња и њи хо ва за ви сност од усло ва об ра де. Ки не мат ске ше ме по
ступ ка об ра де ре за њем. 

Пре но сни ци за глав на и по моћ на кре та ња: сте пе на ста и кон
ти ну ал на про ме на бро ја обр та ја: арит ме тич ка, те о ме триј ска и ло
га ри там ска про ме на бро ја обр та ја. Кон ти ну ал на про ме на бро ја 
обр та ја елек трич ним, ме ха нич ким и хи дра у лич ним пре но сни ци ма. 
Пре но сни ци за по моћ на кре та ња. 

Про ме не при про це су ре за ња: про цес ства ра ња стру го ти не, 
си ле и от по ри при ре за њу. Сна га при ре за њу, то плот не по ја ве, рас
по де ла и од во ђе ње то пло те, сред ства за хла ђе ње и под ма зи ва ње. 
Ства ра ње на сла га на груд ној по вр ши ни и се чи ву, ха ба ње ре зног 
ала та, за ту пљи ва ње и по сто ја ност ре зног ала та, ути цај ни фак то ри 
на по сто ја ност ала та. Ква ли тет (хра па вост) об ра ђе не по вр ши не и 
фак то ри ко ји ути чу на хра па вост.

Ка рак те ри сти ке ре зних ала та: ге о ме три ја ре зног ала та, основ
ни еле мен ти ре зног ала та (по вр ши не и се чи ва), ко ор ди нат не рав ни 
за де фи ни са ње ге о ме три је ре зног ала та у про це су об ра де, ма те ри
јал за ре зне ала те, свој ства и вр сте ма те ри ја ла за ре зне ала те (алат
ни че ли ци, твр ди ма те ри ја ли, алат на ке ра ми ка, ди ја мант и куб ни 
ни трит бо ра).

ОБ РА ДА СТРУ ГА ЊЕМ (11)

Ка рак те ри сти ке об ра де стру га њем. Опе ра ци је и за хва ти при 
об ра ди стру га њем. Алат и при бор за об ра ду стру га њем. Стру гар ски 
но же ви: вр сте и при ме на. При бор за сте за ње и осла ња ње. Еле мен ти 
ре жи ма об ра де при стру га њу: бр зи на ре за ња, по мак и ду би на ре за ња. 

По де ла стру го ва: уни вер зал ни струг (са став ни де ло ви и кре
та ње), че о ни, вер ти кал ни, ко пир ни, и ауто мат ски стру го ви (опис 
де ло ва, кре та ње и на ме на). 

ОБ РА ДА РЕН ДИ СА ЊЕМ И ПРО ВЛА ЧЕ ЊЕМ (6)

Ка рак те ри сти ке об ра де рен ди са њем. Опе ра ци је при об ра ди 
рен ди са њем. Но же ви за рен ди са ње: угло ви, се чи ва и вр сте пре ма 
СУСу. Еле мен ти ре жи ма об ра де рен ди са њем. Бр зи на ре за ња и 
број ду плих ко до ва. По мак и ду би на ре за ња при рен ди са њу. 

По де ла и вр сте рен ди саљ ки. Крат ко ход на рен ди саљ ка са ку
ли сним ме ха ни змом: глав ни де ло ви, кре та ње и при ме на. Вр сте и 
са став ни де ло ви ку ли сног ме ха ни зма за крат ко хо ду рен ди саљ ку. 
Ду го хо да рен ди саљ ка (глав ни де ло ви и вр сте кре та ња). 

Ка рак те ри сти ке об ра де про вла че њем. Ала ти и ма ши не за об
ра ду про вла че њем (хо ри зон тал на и вер ти кал на про вла ка чи ца). 

ОБ РА ДА ГЛО ДА ЊЕМ (8)

Ка рак те ри сти ке об ра де гло да њем. Опе ра ци је и за хва ти при 
об ра ди гло да њем. Алат и при бор за сте за ње при гло да њу. Вр сте 
гло да ла пре ма на чи ну из ра де зу ба ца, об ли ку и на ме ни. Угло ви, се
чи ва и по вр ши не гло да ла. Вр сте об ра де гло да њем и ка рак те ри сти
ке че о ног и обич ног гло да ња. Еле мен ти ре жи ма об ра де при гло
да њу: бр зи на ре за ња, по мак по зуп цу, по мак по обр та ју гло да ла и 
бр зи на по моћ ног кре та ња, ду би на ре за ња при гло да њу. По де ла и 
вр сте гло да ли ца. Уни вер зал на гло да ли ца: глав ни са став ни де ло ви 
и кре та ња, при бор за уни вер зал не гло да ли це, уни вер зал на по де о на 
гла ва. Ди рект но, ин ди рект но и ди фе рен ци јал но де ле ње на по де о
ној гла ви. Алат на гло да ли ца и до дат ни уре ђа ји и при бо ри за алат ну 
гло да ли цу. Оста ле вр сте гло да ли ца. 

ОБ РА ДА БУ ШЕ ЊЕМ (8)

Ка рак те ри сти ке об ра де бу ше њем. Ала ти и при бо ри за бу ше
ње, упу шта ње и раз вр та ње. Спи рал на бур ги ја: еле мен ти бур ги је, 
основ ни угло ви. Бур ги је за за бу ши ва ње. Бур ги је за ду бо ко бу ше
ње. Упу шта чи: ци лин дрич ни, ко ну сни и ком би но ва ни. Алат за раз
вр та ње: руч ни и ма шин ски раз вр та чи (ци лин дрич ни и ко ну сни, 
стал ни и по де си ви). Еле мен ти ре жи ма об ра де при бу ше њу: бр зи на 
ре за ња, по мак и ду би на ре за ња. 

По де ла бу ши ли ца: сто на, стуб на, ра ди јал на и ко ор ди нат на, 
хо ри зон тал на и ви ше вре тен ска бу ши ли ца. Еле мен тар на кре та ња и 
на ме на. 

ОБ РА ДА БРУ ШЕ ЊЕМ И ГЛА ЧА ЊЕМ (8)

Ка рак те ри сти ке об ра де бру ше њем. Опе ра ци је и за хва ти при 
бру ше њу. Ала ти и при бо ри за бру ше ње. Ка рак те ри сти ке ала та за 
бру ше ње: ма те ри јал, ве ли чи на бру сног зр на, ве зив ни ма те ри јал, 
твр до ћа, струк ту ра и об ли ци то ци ла. Озна ке и ка рак те ри сти ке то
ци ла. из бор то ци ла за ви сно од ма те ри ја ла обрат ка и вр сте опе ра
ци је бру ше њем. Еле мен ти ре жи ма об ра де при бру ше њу: бр зи на ре
за ња, бр зи на по моћ ног кре та ња и ду би на ре за ња. Вр сте бру ше ња. 

По де ла бру си ли ца: бру си ли ца за рав но бру ше ње, уни вер зал
на бру си ли ца за кру жно бру ше ње и бру си ли ца за оштре ње ала та 
(ка рак те ри сти ке кре та ња и при ме на). 

Ка рак те ри сти ке об ра де гла ча њем. Сред ства за гла ча ње (хо
но ва ње и ле по ва ње). Ма ши не за гла ча ње (хо но ва ње и ле по ва ње), 
глав ни де ло ви, кре та ње и про ме на. 

Об ра да на ма ши на ма са про грам ским упра вља њем. 

НЕ КОН ВЕН ЦИ О НАЛ НИ ПО СТУП ЦИ ОБ РА ДЕ (4)

По де ла и при ме на не кон вен ци о нал них по сту па ка об ра де. По
сту пак об ра де елек тро е ро зи јом, ул тра зву ком, елек трон ским мла
зом и ла се ром. 

ЛИ ВЕ ЊЕ (3)

Основ ни пој мо ви о об ли ко ва њу про из во да ли ве њем и по ступ
ци ли ве ња. Свој ства ма те ри ја ла за ли ве ње. 

Руч но и ма шин ско ли ве ње (ма те ри јал, при пре ма ка луп них и 
је згре них ме ша ви на, ли ве ње у пе шча ним и ме тал ним ка лу пи ма).

ОБ РА ДА ДЕ ФОР МИ СА ЊЕМ (15)

По јам и вр сте де фор ма ци ја и на по на. Под руч је пла стич них 
де фор ма ци ја. Струк тур не про ме не при пла стич ној де фор ма ци ји 
(тран сла ци ја и дис ло ка ци ја кри ста ла). Ре кри ста ли за ци ја. Ка рак те
ри сти ке об ра де у то плом и хлад ном ста њу. Сте пен и ве ли чи на де
фор ма ци је. Бр зи на де фор ма ци је. От пор ма те ри ја ла пре ма де фор
ма ци ји. По сту пак за гре ва ња ма те ри ја ла за об ра ду де фор ма ци јом. 

Об ра да са би ја њем. Основ ни пој мо ви о ко ва њу и пре со ва њу. 
Сло бод но ко ва ње (основ не опе ра ци је и ала ти за сло бод но ко ва ње). 
Ко ва ње у ка лу пи ма (вр сте ка лу па и по сту пак ко ва ња у ка лу пи ма). 
Ма ши не за ко ва ње. Об ра да пре со ва њем. Ко вач ке пре се. Хи ги јен
ско тех нич ка за шти та при ко ва њу и пре со ва њу. 

Об ра да ис ти ски ва њем. Основ не ка рак те ри сти ке об ра де ис
тик си ва њем у то плом и хлад ном ста њу. Вр сте ис ти ски ва ња.



Об ра да ва ља њем. Основ не ка рак те ри сти ке об ра де ва ља њем. 
Из ра да на во ја ва ља њем. Из ра да зуп ча ни ка ва ља њем. При ме на ва
ља ња код за вр шне об ра де спољ них и уну тра шњих ци лин дрич них 
по вр ши на. 

Об ра да из вла че њем. Основ не ка рак те ри сти ке из вла че ња. 

ОБ РА ДА СПА ЈА ЊЕМ (12)

По ступ ци спа ја ња еле ме на та. Кон струк ци ја, спа ја ње за ва ри
ва њем: по јам, ка рак те ри сти ке и вр сте за ва ри ва ња. Га сно за ва ри ва
ње. Го ри ви га со ви и ки се о ник. Опре ма, при бор, до дат ни и по моћ ни 
ма те ри јал. Га сно се че ње(руч но и ауто мат ско). Елек тро луч но за ва
ри ва ње. Ства ра ње и одр жа ва ње елек трич ног лу ка. Из во ри стру је и 
опре ма за елек тро луч но за ва ри ва ње. По ступ ци за ва ри ва ња: РЕЛ, 
МАГ, МИГ, ТИГ, ЕПП, спе ци јал ни по ступ ци за ва ри ва ња. 

Елек тро от пор но за ва ри ва ње. Основ не ка рак те ри сти ке и ме
то де. Уре ђа ји и по ступ ци елек тро от пор ног за ва ри ва ња. При пре ма 
ма те ри ја ла за за ва ри ва ње (об лик и вр ста за ва ра или ша ва).

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Из у ча ва њем Тех но ло ги је об ра де обез бе ђу ју се ши ро ка пред
зна ња за по у зда но и ква ли тет но из вр ша ва ње основ них по сло ва у 
опи су по сло ва и за да та ка обра зов ног про фи ла. 

Про грам пред ме та об у хва та ве ли ки број пој мо ва нео п ход них 
за де фи ни са ње по сту па ка об ра де од ре ђе не кон фи гу ра ци је пред ме
та и од ре ђе не кла се тач но сти пред ме та об ра де. У окви ру из у ча ва ња 
овог про гра ма уче ни ци мо ра ју овла да ти: тех но ло шким осо би на ма 
тех нич ких ма те ри ја ла, по ступ ци ма об ра де тех нич ких ма те ри ја ла, 
свим вр ста ма ала та и при бо ра ко ји се ко ри сти при раз ли чи тим по
ступ ци ма об ра де, ма ши на ма алат ка ма на ко ји ма се оба вља про цес 
од ре ђе не об ра де, из бо ром ре жи ма ра да на од го ва ра ју ћој ма ши ни 
алат ки пре ма по ста вље ном тех но ло шком по ступ ку, на чи ном ре
гу ла ци је и упра вља ња раз ли чи тим ти по ви ма ма ши на и алат ки и 
упра вља ња то ком тех но ло шког про це са. Уче ни ци тре ба да овла да
ју зна њем мо гућ но сти спа ја ња гру пе по сту па ка об ра де тех нич ких 
ма те ри ја ла, у ци љу ства ра ња флек си бил ног об рад ног си сте ма под 
од ре ђе ним усло ви ма. У то ку об ра де пој мо ва у Тех но ло ги ји об ра де 
не ми нов но је ис ти ца ти ја сне ко ре ла тив не ве зе овог пред ме та са: 
Ма шин ским еле мен ти ма, Тех но ло шким по ступ ци ма, Тех нич ким 
цр та њем, Кон стру и са њем при ме ном ра чу на ра, Ин ду стриј ском хи
дра у ли ком и пне у ма ти ком, Флек си бил ним про из вод ним си сте ми ма 
и, на пр вом ме сту, са Прак тич ном на ста вом. Уко ли ко не ки од на ве
де них пред ме та још ни су об ра ђи ва ни, тре ба на гла си ти у ко јим ће 
се про грам ским са др жа ји ма на ве де на ма те ри ја да ље об ра ђи ва ти и 
то у ци љу схва та ња све у куп не по ве за но сти про грам ских са др жа ја. 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве на став ног пред ме та Елек тро тех ни ка је да уче
ни ци до пу не и про ши ре и по диг ну на ви ши ни во ра ни је сте че на 
зна ња из до ме на елек тро ста ти ке, јед но смер них стру ја и елек тро
маг не ти зма, да та зна ња до пу не на из ме нич ним стру ја ма, елек трич
ним ма ши на ма и мо то ри ма, као и пре но сом елек трич не стру је на 
да љи ну, и да та зна ња по ве жу са од го ва ра ју ћим са др жа ји ма дру гих 
струч них пред ме та.

Задаци на ста ве на став ног пред ме та Елек тро тех ни ка су:
– упо зна ва ње основ них пој мо ва и за ко на из елек тро тех ни ке,
– упо зна ва ње на чи на ме ре ња основ них ве ли чи на из елек тро

тех ни ке,
– упо зна ва ње основ них прин ци па ра да и при ме не елек трич

них ма ши на у ин ду стри ји,
– схва та ње зна ча ја и уло ге елек тро тех ни ке у раз во ју са вре ме

ног дру штва, на у ке и тех но ло ги је про из вод ње,
– усва ја ње по треб них зна ња ко ја ће омо гу ћи ти лак ше пра ће

ње на ста ве из дру гих пред ме та, ко ји се сво јим са др жа ји ма до ди ру
ју и про жи ма ју са про гра мом из осно ва елек тро тех ни ке,

– сти ца ње спо соб но сти за рад са основ ним мер ним ин стру
мен ти ма и од го ва ра ју ћим при бо ром.

II РАЗРЕД  
(2 ча са не дељ но, 68 ча со ва го ди шње) 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
УВОД (1)

Зна чај елек тро тех ни ке у са вре ме ном све ту.

ЕЛЕК ТРО СТА ТИ КА (8)

На е лек три са ње тре њем и до ди ром. Елек тро ста тич ка ин дук
ци ја. Са став ато ма и еле мен тар ни квант на е лек три са ња. Ку ло нов 
за кон. Елек трич но по ље. Ли ни је по ља. При ме ри. По тен ци јал, по
тен ци јал на раз ли ка и на пон. 

Про вод ни ци и изо ла то ри у елек тро ста тич ком по љу. Рас по де ла 
оп те ре ће ња. Ефе кат шиљ ка. При ме на. Елек трич на ка па ци тив ност и 
кон ден за то ри. Ка па ци тив ност кон ден за то ра са ди е лек три ци ма. 

ЈЕД НО СМЕР НЕ СТРУ ЈЕ (13) 

Елек трич на стру ја. Ја чи на и смер. Деј ства стру је. Пр ви Кир хо
фов за кон. Ме ре ње стру је. Омов за кон. Ме ре ње на по на. Елек трич на 
от пор ност. За ви сност од тем пе ра ту ре. Елек трич на про вод ност. От
пор ни ци. Ве зи ва ње от пор ни ка. Ме ре ње от пор но сти. Џу лов за кон. 
При ме на то плот ног деј ства. Елек трич ни рад и сна га. Ме ре ње елек
трич не сна ге. Елек трич ни ге не ра тор и елек тро мо тор на си ла. На пон 
ге не ра то ра у про стом ко лу. Пад на по на. Сло же но ко ло. Дру ги Кир
хо фов за кон. Про лаз елек трич не стру је кроз елек тро ли те. Елек тро
ли за. При ме на елек тро хе миј ског деј ства. Елек тро хе миј ски ге не ра
то ри. Аку му ла то ри. Фо то е лек трич не по ја ве. При ме на. 

ЕЛЕК ТРО МАГ НЕ ТИ ЗАМ (12)

Уза јам но деј ство два про вод ни ка са стру јом. Маг нет но по ље 
про вод ни ка са стру јом. Маг нет на ин дук ци ја. Ам пе ров за кон. Маг
нет ни флукс и маг нет но ко ло. По де ла ма те ри ја ла пре ма маг нет ним 
свој стви ма. При ме на. Елек тро маг не ти и при ме на. Фа ра де јев за кон 
елек тро маг нет не ин дук ци је. Са мо ин дук ци ја и ме ђу соб на ин дук ци
ја. Вр тло жне стру је. Елек тро маг нет на си ла. 

НА ИЗ МЕ НИЧ НЕ СТРУ ЈЕ (15) 

Основ ни пој мо ви и ве ли чи не. Тре нут не, мак си мал не и ефек
тив не вред но сти. Уче ста ност и фа зни став. От по ри у ко лу на из
ме нич не стру је. Тер мо ге на, ин дук тив на и ка па ци тив на от пор ност. 
Им пе дан са. Сна ге у ко лу на из ме нич не стру је. Тре нут на, ак тив на, 
ре ак тив на и при вид на сна га. Фак тор сна ге. На пон ска ре зо нан са. Те
сли на тро фа зна ко ла. Ве за у тро у гао и зве зду. Сна га тро фа зног ко ла. 

ЕЛЕК ТРИЧ НЕ МА ШИ НЕ И МО ТО РИ (13) 

Тран сфор ма то ри. Прин цип ра да. Вр сте. При ме на. Гу би ци 
сна ге и хла ђе ње. Асин хро ни мо то ри. Прин цип ра да асин хро ног 
мо то ра. Вр сте и при ме на. Обрт но маг нет но по ље. Пу шта ње у рад, 
ре гу ла ци ја бр зи не и при ме на сме ра обр та ња асин хро них мо то ра. 
Син хро ни ге не ра то ри. Прин цип ра да. Ма ши не јед но смер не стру је. 
Ге не ра то ри и мо то ри јед но смер не стру је. Прин цип ра да и при ме
на. Елек тро мо тор ни по гон. Ко манд ни, сиг нал ни и за штит ни еле
мен ти ауто ма ти зо ва ног по го на. 

Деј ство елек трич не стру је на чо ве ка. За шти та. 

ПРО ИЗ ВОД ЊА И ПРЕ НОС ЕЛЕК ТРИЧ НЕ ЕНЕР ГИ ЈЕ (3) 

Про из вод ња елек трич не енер ги је. Елек тра не. Вр сте. Елек
трич не мре же ви со ког и ни ског на по на. 

ВЕ ЖБЕ (3)

1. Ме ре ње ја чи не стру је ам пер ме тром.
2. Ме ре ње на по на волт ме тром.
3. Про ве ра Омо вог за ко на.
4. Про ве ра Омо вог за ко на за про сто ко ло.
5. Де мон стра ци ја Фа ра де је вог за ко на елек тро маг нет не ин

дук ци је.



НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Са др жа ји овог про гра ма по де ље ни су у шест не за ви сних це
ли на, чи ја је об ра да де фи ни са на ори јен та ци о ним фон дом ча со ва, 
по треб ним за њи хо ву об ра ду, у чи ју струк ту ру ула зе и ча со ви за 
об на вља ње и утвр ђи ва ње гра ди ва. Об на вља њем и утвр ђи ва њем 
гра ди ва обез бе ђу ју се по треб ни пред у сло ви за об ра ду но вог гра
ди ва у ко ре ла тив ној ве зи са дру гим срод ним пред ме ти ма , као и 
про ве ра сте пе на усво је но сти об ра ђе ног гра ди ва.

На став не те ме елек тро ста ти ка, јед но смер не стру је, на из ме
нич не стру је, елек тро мо то ри и елек трич не ма ши не, тре ба да пред
ста вља ју за јед нич ко је згро за про у ча ва ње свих про грам ских са др
жа ја овог обра зов ног про фи ла. За то на ове обла сти тре ба по себ но 
обра ти ти па жњу при њи хо вој об ра ди, на ро чи то на во ђе њем прак
тич них при ме ра. Мно ге пој мо ве из ових обла сти тре ба ма те ма тич
ки ин тер пре ти ра ти, са оба ве зним из во ђе њем ди мен зи о не ана ли зе 
и на во ђе њем прак тич них при ме ра.

При об ра ди кон ден за то ра тре ба на гла си ти ути цај ди е лек трич
не сре ди не на ка па ци тив ност кон ден за то ра. При об ра ди ком би
но ва них ве за кон ден за то ра, уче ни ци тре ба да пре по зна ју ко ји су 
еле мен ти ве за ни ред но, а ко ји па ра лел но, де ли мич не на по не, ко ли
чи не елек три ци те та, а по том ура ди ти не ко ли ко прак тич них при ме
ра из ове обла сти.

При об ра ди јед но смер них стру ја тре ба под ву ћи про ме ну сре
ди не и уло гу елек трич ног по ља, са од ре ђи ва њем ра да у елек трич
ном по љу. У ана ли зи ко ла са ви ше ге не ра то ра и при јем ни ка тре ба 
до ка за ти д је рад по за тво ре ној пу та њи јед нак ну ли, као и да на пон 
не за ви си од пу та већ од по ло жа ја тач ке у ко лу. Код ве зи ва ња от
пор ни ка за ред ну, па ра лел ну и ком би но ва ну ве зу, ко ри сти ти пред
зна ња из обла сти ве зи ва ња кон ден за то ра. За ре ша ва ње сло же них 
струј них ко ла ко ри сти ти Кир хо фо ве за ко не, као и при ме ну не ких 
ме то да су пер по зи ци је.

Код об ра де елек тро маг не ти зма тре ба на гла си ти ве зу из ме ђу 
струј них кре та ња и маг нет них по ја ва, а маг нет ну ин дук ци ју тре ба 
из ра зи ти пре ко си ле. По ја ву елек тро маг нет не и елек тро ди на мич ке 
си ле тре ба об ја сни ти као по сле ди цу два по ља и на осно ву то га об
ја сни ти њи хов пра вац и смер. При од ре ђи ва њу си ла, ин дук ци је и 
са мо ин дук ци је ко ри сти ти од го ва ра ју ће ме ђу на род не озна ке ве ли
чи на и мер не је ди ни це SI си сте ма.

За об ра ду на из ме нич них стру ја тре ба уче ни ке при пре ми ти не
ким основ ним пред зна њем из три го но ме три је, што тре ба из ве сти 
у са рад њи са пред мет ним на став ни ком ма те ма ти ке. У овој обла сти 
уче ни ци тре ба да раз у ме ју и схва те по на ша ње от пор ни ка, ка ле ма 
или кон ден за то ра у ко лу на из ме нич не стру је, да би мо гли на осно ву 
укуп них пред зна ња да фор ми ра ју ко ла на из ме нич них стру ја ко ри
сте ћи на ве де не и дру ге еле мен те. По ред то га, уче ни ци мо ра ју упо
зна ти мер не ин стру мен те за ме ре ње елек трич них ве ли чи на.

При об ра ди елек трич них ма ши на ука за ти на по гон ске и рад не 
ма ши не, на њи хов прин цип ра да и при ме ну. По себ но об ра ди ти ге
не ра то ре, а по себ но елек тро мо то ре по вр ста ма и прин ци пу њи хо
вог ра да, као и пре ма њи хо вим кон струк ци о ним ка рак те ри сти ка ма.

Про из вод њу и пре нос елек трич не енер ги је тре ба об ра ди ти 
украт ко.

У сва ком по гла вљу тре ба ста вља ти до зна ња уче ни ци ма ка кво 
де ло ва ње има елек трич на стру ја на чо ве ка, ко је су ме ре пре вен ти
ве и ка ко се у ра ду са опре мом под на по ном тре ба по на ша ти.

У то ку школ ске го ди не уче ни ци тре ба да оба ве пет (5) ве жби, 
за ко је је на ме ње но са мо три (3) ча са, об зи ром да обим ве жби ни је 
ве ли ки. Ве жбе су де мон стра ци о ног ти па, али пред мет ни на став
ник је у оба ве зи да их та ко при пре ми и кон ци пи ра да уче ни ци узму 
ак тив но уче шће, а не да бу ду са мо по сма тра чи. Ка ко је за ве жбе 
на ме њен ма ли број ча со ва, не по сто ји по тре ба да се по себ но из
два ја и на гла ша ва блок за ве жбе, већ ће пред мет ни на став ник ве
жбе угра ди ти у рас по ред ча со ва на по вољ ном ме сту. За ове ве жбе 
оде ље ње се де ли у две (2) гру пе. 

За вре ме из во ђе ња ових ве жби, уче ни ци во де прак ти кум ве
жби, чи ји са др жај и струк ту ру де фи ни ше пред мет ни на став ник. 
Прак ти кум се во ди та ко што се ве жба ше мат ски пред ста вља, об
у хва та ју ћи опис по ступ ка из во ђе ња ве жбе, ко ри шће ни при бор и 

опре му. На кон ре а ли зо ва не и тех но ло шки об ра ђе не ве жбе, она се 
бра ни пред пред мет ним на став ни ком, оце њу је и та оце на ула зи у 
струк ту ру го ди шње оце не пред ме та.

ЕЛЕКТРОНИКА ИМИКРОПРОЦЕСОРИ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве на став ног пред ме та Елек тро ни ка и ми кро про
це со ри је да уче ни ци са вла да ју осно ве елек тро ни ке, раз не вр сте 
елек трон ских ко ла, струк ту ре ми кро про це со ра и ми кро ра чу на ра и 
да зна ње ко је стек ну бу де та ко ак тив но да га мо гу ла ко при ме њи ва
ти у ко ре ла тив ним пред ме ти ма, као што су Хи дра у ли ка и пне у ма
ти ка, Флек си бил ни про из вод ни си сте ми и Ро бо ти.

Задаци на ста ве на став ног пред ме та Елек тро ни ка и ми кро
про це со ри су:

– упо зна ва ње основ них пој мо ва и за ко на из елек тро ни ке
– усва ја ње основ них зна ња из елек тро ни ке и схва та ње ње не 

уло ге у обла сти тех ни ке, про из вод ње и ро бо ти ке
– схва та ње зна ча ја и уло ге елек тро ни ке у раз во ју са вре ме ног 

дру штва, на у ке, тех но ло ги је и про из вод ње
– усва ја ње по треб них зна ња ко ја ће омо гу ћи ти лак ше пра ће

ње на ста ве из дру гих на став них пред ме та, ко ји се сво јим са др жа
јем до ди ру ју са про гра мом из Елек тро ни ке и ми кро про це со ра (Ро
бо ти ка, Флек си бил ни про из вод ни си сте ми)

– упо зна ва ње основ них еле ме на та и скло по ва ин ду стриј ске 
елек тро ни ке ко ји се нај че шће при ме њу ју у про сто ри ја ма за ауто
мат ско упра вља ње

– упо зна ва ње оп штих прин ци па и за ко ни то сти у елек трон
ским ко ли ма за усме ра ва ње, по ја ча ње, ре гу ла ци ју итд., што уче ни
ци ма омо гу ћа ва да ове уре ђа је одр жа ва ју, екс пло а ти шу и уче ству ју 
у њи хо вој из ра ди и про јек то ва њу

– под сти ца ње уче ни ка да се за ин те ре су ју и оспо со бе за про
ши ре ње и про ду бљи ва ње свог зна ња, са мо стал ним ра дом или ви
шим сте пе ном шко ло ва ња.

III РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње + 18 ча со ва у бло ку)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД (1)

Раз вој и зна чај елек тро ни ке у са вре ме ном све ту.

ОСНО ВИ ЕЛЕК ТРО НИ КЕ (16)

По лу про вод ни ци. P и N тип. PN спој. По ла ри за ци ја. Ди о де и 
про бој PN спо ја. Би по лар ни тран зи сто ри – по ла ри за ци ја. На чи ни 
ве зи ва ња, струј но по ја ча ње, ре жи ми ра да тран зи сто ра. Ста тич ке ка
рак те ри сти ке тран зи сто ра (ула зне и из ла зне). По ја ча вач са за јед нич
ким еми то ром. Ви ше сте пе ни по ја ча ва чи. Уни по лар ни тран зи стор – 
FET. МОSFET, CМОS, VМОS. Ис пра вља чи. Ста би ли за то ри на по на.

ЛИ НЕ АР НА ЕЛЕК ТРОН СКА КО ЛА (15)

По врат на спре га. Ди фе рен ци јал ни по ја ча вач. Опе ра ци о ни 
по ја ча вач – са став и иде ал ни спој. Ин вер ту ју ћи и не ин вер ту ју ћи 
по ја ча вач. Ко ло за са би ра ње и ко ло за од у зи ма ње на по на. Па сив
но и ак тив но ко ло за ди фе рен ци ра ње. Па сив но и ак тив но ко ло за 
ин те гра ље ње. RC осци ла тор (по зи тив на по врат на спре га, услов 
осци ло ва ња). Огра ни ча ва чи (па сив ни и ак тив ни). На пон ски ком па
ра то ри. Шми то во окид но ко ло.

ДИ ГИ ТАЛ НА ЕЛЕК ТРОН СКА КО ЛА (21)

Увод у ди ги тал ну елек тро ни ку. Ло гич ка елек трон ска ко ла. 
Основ на ло гич ка ко ла. За ко ни Бу ло ве ал ге бре. Ко ди ра ње и си сте
ми ко ди ра ња. Ком би на ци о не мре же – ко де ри и де ко де ри. Арит
ме тич ка ко ла – по лу са би рач и са би рач. Би нар ни ком па ра то ри. 
Ме мо риј ски еле мен ти – RS флипфлоп. D, Т и ЈК флипфло по ви. 
Ре ги стри. Бро ја чи. Бро ја чи. Ди ги тал ни по ка зи ва чи (ин ди ка то ри). 
D/А кон вер тор. А/D кон вер тор.



МИ КРО ПРО ЦЕ СО РИ И МИ КРО РА ЧУ НА РИ (17)

Ар хи тек ту ра и ор га ни за ци ја ра чу на ра. По јам и на ме на упра
вљач ког ор га на. Из вр ша ва ње ма шин ских на ред би. Основ ни ре ги
стри упра вљач ког ор га на. При ме ри ми кро про гра ма фа зе при пре ме 
и фа зе из вр ше ња на ред би. Адре сност на ред би. Адре си ра ње опе
ран да. Кла си фи ка ци ја на ред би. Адре сна мо ди фи ка ци ја на ред би. 
По тре ба и вр сте пре ки да. Струк ту ра упра вљач ког ор га на. Јед но
став ни при мер ма шин ског про гра ми ра ња. Ар хи тек ту ра ми кро ра
чу на ра. Основ не ин струк ци је ми кро про це со ра. При ме на ми кро
про це со ра. Раз вој ни си сте ми и ему ла то ри.

ВЕ ЖБЕ (18)

1. Усме рач (функ ци ја и струк ту ра)
2. Ди фе рен ци јал ни по ја чи вач (струк ту ра, на ме на и пре но сне 

ка рак те ри сти ке)
3. Ин вер ту ју ћи по ја чи вач и ко ла за са би ра ње (прин цип ра да)
4. D/А кон вер тор (струк ту ра, на ме на и прин цип ра да)
5. Ло гич ка ко ла NI и NI LI (функ ци ја и струк ту ра)
6. Се квен ци јал на ко ла (RS флипфлоп, струк ту ра и на ме на)
7. Бро јач са ин те гри са ним ко ли ма (пу шта ње у по гон, пра ће ње 

ра да и на ме на)

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Из у ча ва њем овог пред ме та уче ни ци тре ба да овла да ју основ
ним пој мо ви ма елек тро ни ке и њи хо вом уло гом у ра ду ми кро про це
со ра. У то ку об ра де гра ди ва мо ра ју овла да ти зна њем да од ре ђе не 
елек трон ске ком по нен те пред ста вља ју од го ва ра ју ћим сим бо ли ма и 
њи хо вом при ме ном при ка зу ју од ре ђе не функ ци о нал не и блок ше
ме елек трон ских си сте ма. На кон уве жба но сти пред ста вља ња од
ре ђе них елек трон ских ком по не на та, по треб но је при сту пи ти уве
жба ва њу уче ни ка да чи та ју и пред ста вља ју ли не ар на и ди ги тал на 
елек трон ска ко ла. Код ли не ар них елек трон ских ко ла тре ба овла да
ти прин ци пи ма по ве зи ва ња ком по не на та у си сте ме, као и се лек ци
јом ком по не на та ко је при па да ју ли не ар ном елек трон ском ко лу. У 
про у ча ва њу ди ги тал них елек трон ских ко ла обра ти ти по себ ну па
жњу на за ко не Бу ло ве ал ге бре, ко ди ра ње и си сте ме ко ди ра ња.

На осно ву об у хва ће них и об ра ђе них пој мо ва прет ход ног гра
ди ва, уче ни ци мо ра ју овла да ти зна њи ма пред ста вља ња ар хи тек ту
ре и ор га ни за ци је ра чу на ра. У скло пу ор га ни за ци је ра да ра чу на ра, 
екс пли цит но де фи ни са ти на ме ну упра вљач ког ор га на и ње го ве ре
ги стре. У то ку об ра де ове ма те ри је при ме ри ма илу стро ва ти ми кро
про гра ме, њи хо ве фа зе при пре ме и фа зе из вр ша ва ња на ред би. У 
то ку об ра де овог пред ме та уче ни ци мо ра ју схва ти ти струк ту ру ми
кро ра чу на ра и основ не ин струк ци је ми кро про це со ра, са њи хо вом 
на ме ном у тех нич ким си сте ми ма.

Об ра да овог пред ме та об у хва та и об ра ду се дам (7) ве жби у 
тра ја њу од осам на ест (18) ча со ва, ко је се из во де у бло ку. За вре
ме из во ђе ња ових ве жби, уче ни ци во де прак ти кум ве жби, чи ји са
др жај и струк ту ру де фи ни ше пред мет ни на став ник. Прак ти кум се 
во ди та ко што се ве жба ше мат ски пред ста вља, об у хва та ју ћи опис 
по ступ ка из во ђе ња ве жбе, ко ри шће ни при бор и опре му. Би ло би 
по жељ но из во ди ти ла бо ра то риј ске ве жбе у ин те грал ној ве зи са 
ло гич ким рас по ре дом и ме то дич ким мо гућ но сти ма гра ди ва овог 
пред ме та, што је усло вље но тех нич котех но ло шким мо гућ но сти ма 
њи хо вог из во ђе ња. То ком оба вља ња ових ве жби, оде ље ње се де ли 
на две (2) гру пе, при че му сва ки уче ник тре ба да са мо стал но ура
ди пред мет ну ве жбу. На кон ре а ли зо ва не и тех но ло шки об ра ђе не 
ве жбе, она се бра ни пред пред мет ним на став ни ком, оце њу је и та 
оце на ула зи у струк ту ру го ди шње оце не пред ме та.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

ФЛЕКСИБИЛНИ ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве на став ног пред ме та Флек си бил ни про из вод ни 
си сте ми је да уче ни ци, с јед не стра не, стек ну оп шир на и де таљ на 
те о риј ска зна ња из струк ту ре, кон струк ци је и ана ли зе флек си бил
них про из вод них си сте ма, ка ко и упо тре бе екс перт них си сте ма у 
тој обла сти, а да, с дру ге стра не кроз ве жбе, са вла да ју у прак си 
про гра ми ра ње ну ме рич ки упра вља них ма ши на.

Задаци на ста ве на став ног пред ме та Флек си бил ни про из вод
ни си сте ми су:

– сти ца ње основ них зна ња из струк ту ре јед ног про из вод ног 
си сте ма, ње го вог про јек то ва ња, ви до ва тех но ло ги је и ло ги ка од ви
ја ња тех но ло шког про це са,

– оспо со бља ва ње за при ме ну је дин стве них ме то да за про јек
то ва ње ин те грал ног про из вод ног си сте ма на ба зи ки бер нет ског 
кон цеп та,

– сти ца ње на ви ка ал го ри там ског по ступ ка у ре ша ва њу ме то
до ло ги је ана ли зе и син те зе јед ног про из вод ног си сте ма,

– сти ца ње основ них зна ња из струк ту ре јед ног флек си бил ног 
ауто ма ти зо ва ног си сте ма, про гра ми ра ња ра да упра вљач ких си сте
ма у флек си бил ној ауто ма ти за ци ји,

– оспо со бља ва ње за рад на ви со ко ауто ма ти зо ва ним си сте ми ма. 

III РАЗРЕД 
(2 + 2 ча са не дељ но, 70 + 70 ча со ва го ди шње + 42 ча са у бло ку) 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

СТРУК ТУ РА ПРО ИЗ ВОД НОГ СИ СТЕ МА (2)

Оп шти кон цепт си сте ма. По јам про из вод ног си сте ма са свим 
под си сте ми ма. По јам ма шин ског си сте ма. За тво ре ни и отво ре ни 
ма шин ски си стем. Струк ту ра ма шин ског си сте ма. Тех но ло шки си
стем. Основ на те о ри ја про јек то ва ња тех но ло ги је. 

ТЕХ НО ЛО ГИЧ НОСТ КОН СТРУК ЦИ ЈЕ (3)

Си стем про јек то ва ња про из во да и тех но ло гич ност си сте ма. 
Ин те грал ни кон цепт за од ре ђи ва ње тех но ло гич но сти кон струк ци
ја. Груп на и тип ска тех но ло ги ја.

ОСНО ВЕ ТЕ О РИ ЈЕ ПРО ЈЕК ТО ВА ЊА ТЕХ НО ЛО ШКИХ  
ПРО ЦЕ СА (4)

Про цес про јек то ва ња. Ло гич ка струк ту ра про јек то ва ња тех
но ло шких про це са. Тех но ло шко пре по зна ва ње. Ло ги ка тех но ло
шког про це са. Ло ги ка ре до сле да опе ра ци ја. 

ЛО ГИ КА РЕ ДО СЛЕ ДА ПО ЈЕ ДИ НИХ ВР СТА ОБ РА ДЕ (4)

Ро та ци о ни де ло ви. Ку ти ја сти де ло ви. Ма ши на алат ка. Тип ска 
фор ма са де ком по но ва њем, тран сфор ма ци ја ма, спре за њем и ре до
сле дом. 

ОД РЕ ЂИ ВА ЊЕ КО ЛИ ЧИ НЕ ИН ФОР МА ЦИ ЈА (4)

Ин фор ма ци о ни из вор и ко ре ла ци ја ин фор ма ци ја. Ко е фи ци
јент про пор ци о нал но сти. Ком по но ва ње. Де ком по но ва ње. Ком по
но ва ње у тех но ло шком по ступ ку. 

СИ СТЕМ – АНА ЛИ ЗА КОМ ПО НЕ НА ТА ТЕХ НО ЛО ШКОГ  
ПРО ЦЕ СА (4)

Тип ске тех но ло шке се квен це. Тех но ло шке еле мен тар не опе
ра ци је. Тех но ло шке опе ра ци је. Си стем ана ли за рад ног пред ме та. 



ЕКС ПЕРТ НИ СИ СТЕ МИ (15)

Оп шта ана ли за. Кон фи гу ра ци ја екс перт них си сте ма. 
Методoлогија про јек то ва ња екс перт ног си сте ма на на чин кон стру
и са ња екс перт ног си сте ма. 

Си стем ана ли зе раз вој них екс перт них си сте ма. Пре глед је зи
ка за из град њу екс перт ног си сте ма. При ме на екс перт них си сте ма у 
про из вод ном ма шин ству. 

ОСНО ВИ ПРО ГРА МИ РА ЊА НУ МЕ РИЧ КИ УПРА ВЉА НИХ 
АЛАТ НИХ МА ШИ НА (5)

Осно ви руч ног про гра ми ра ња ну ме рич ки упра вља них ма
ши на. Ауто мат ско про гра ми ра ње ну ме рич ки упра вља них ма ши на 
при ме ном ра чу на ра. 

СТРУК ТУ РА НУ МЕ РИЧ КИ УПРА ВЉА НИХ МА ШИ НА (2)

Основ на струк ту ра ну ме рич ки упра вља них ма ши на. Кла си
фи ка ци ја ну ме рич ки упра вља них си сте ма.

МЕ ТО ДЕ ПРО ГРА МИ РА ЊА НУ МЕ РИЧ КИ УПРА ВЉА НИХ  
МА ШИ НА (2)

Руч но и ма шин ско про гра ми ра ње. Ма шин ско про гра ми ра
ње са гра фич ком си му ла ци јом, про це са об ра де на ОNО ма ши на ма 
алат ка ма.

РУЧ НО ПРО ГРА МИ РА ЊЕ НУ МЕ РИЧ КИ УПРА ВЉА НИХ  
СТРУ ГО ВА (10)

Ко рек ци ја про фи ла. Oбрада ко ну са стру га њем ра ди ју са. Упо
тре ба ала та. Глав не и по моћ не на ред бе. Ме мо ри ја па ра ме та ра. Ре
за ње на во ја са по де лом на про ла зе. 

РУЧ НО ПРО ГРА МИ РА ЊЕ НУ МЕ РИЧ КИ УПРА ВЉА НИХ  
БУ ШИ ЛИ ЦА – ГЛО ДА ЛИ ЦА(10)

Осно ви про гра ми ра ња. Руч но и ма шин ско про гра ми ра ње. Из
ра да про гра ма. 

РУЧ НО ПРО ГРА МИ РА ЊЕ ОБ РАД НИХ ЦЕН ТА РА (5)

Раз вој је зи ка за ма шин ско про гра ми ра ње ну ме рич ки упра
вља них ма ши на алат ки. АPТ – је зик за ауто мат ско про гра ми ра ње 
ала та. Струк ту ра АPТ – је зи ка. Ге о ме три ја АPТ – је зи ка, ки не ма ти
ка АPТ – је зи ка. Оста ли еле мен ти АPТ – је зи ка. При ме ри про гра
ми ра ња у АPТ – је зи ку. 

ВЕ ЖБЕ (70)

УВОД (2)

Упо зна ва ње уче ни ка са про гра мом и пла ном ре а ли за ци је. 
Упо зна ва ње ра ди о ни це, рад ног ме ста и ме ра за шти те на ра ду 

и лич них за штит них сред ста ва као и њи хо во пра вил но ко ри шће ње. 
Рад на и тех но ло шка ди сци пли на. 

НУ МЕ РИЧ КИ УПРА ВЉА НИ СТРУ ГО ВИ (4)

По де ла ну ме рич ки упра вља них стру го ва, глав ни де ло ви 
(упра вљач ка је ди ни ца, по гон ско си сте ми за глав но и по моћ но кре
та ње и мер ни си сте ми). 

УПРА ВЉАЧ КА ЈЕ ДИ НИ ЦА (3)

Упо зна ва ње са та ста ту ром ме то до ло ги јом, уно ше ња про гра ма 
и ко рек ци је про гра ма. 

УПРА ВЉА ЊЕ МА ШИ НОМ У РУЧ НОМ РЕ ЖИ МУ РА ДА (6)

По ме ра ње но са ча ала та у прав цу по је ди них оса до уна пред 
за да тих вред но сти. Ре гу ли са ње бро ја обр та ја и по ма ка, укљу чи ва
ње и ис кљу чи ва ње рас хлад ног сред ства и из ме на ала та. 

АЛА ТИ ЗА НУ МЕ РИЧ КИ УПРА ВЉА НЕ СТРУ ГО ВЕ  
И ПРИ ПРЕ МА АЛА ТА ЗА ОБ РА ДУ (6)

Вр сте ала та за ну ме рич ки упра вља не стру го ве. По де ша ва ње 
ала та ван ма ши не. По де ша ва ње ала та на ма ши ни. Де фи ни са ње ко
рек ци ја. Из ме на ала та. Укљу чи ва ње и ис кљу чи ва ње рас хлад ног 
сред ства.

СПО ЉА ШЊЕ И УНУ ТРА ШЊЕ ПО ПРЕЧ НО И УЗ ДУ ЖНО 
СТРУ ГА ЊЕ ЦИ ЛИН ДРИЧ НИХ, СТЕ ПЕ НА СТИХ  
И КО НИЧ НИХ ПО ВР ШИ НА СА ПРЕ ЛА ЗНИМ РА ДИ ЈУ СИ МА  
И ЗА О БЉЕ ЊИ МА (25)

Спо ља шње по преч но и уз ду жно стру га ње (гру бо и фи но). 
Уну тра шње уз ду жно стру га ње (гру бо и фи но). Од се ца ње. Из ра да 
сте пе на стих по вр ши на. Из ра да ко нич них по вр ши на. Из ра да пре
ла зних ра ди ју са. Из ра да за о бље ња. Стру га ње спо ља шњих и уну
тра шњих на во ја. 

Из ра да ком плет не до ку мен та ци је и про гра ма. По ста вља ње 
ала та на ма ши ну и уно ше ње ко рек ци ја. Из ра да рад ног пред ме та 
на осно ву на став ног про гра ма, ме ре ње, кон тро ли са ње и ко рек ци ја 
про гра ма ако је то по треб но. 

СПО ЉА ШЊЕ И УНУ ТРА ШЊЕ СТРУ ГА ЊЕ КО РИ ШЋЕ ЊЕМ 
ЦИ КЛУ СА И ПОД ПРО ГРА МА (12)

Ци клу си уз ду жног и по преч ног стру га ња спо ља шњег и уну
тра шњег. Ци клус стру га ња на во ја. Ци клус бу ше ња. 

АУТО МАТ СКО ПРО ГРА МИ РА ЊЕ НУ МЕ РИЧ КИ  
УПРА ВЉА НИХ СТРУ ГО ВА (12)

Фа за ауто мат ског про гра ми ра ња. Де фи ни са ње ге о ме три је. 
Де фи ни са ње тех но ло ги је. Про ве ра про гра ма си му ла ци јом и тран
сфер про гра ма у упра вљач ку је ди ни цу ма ши не. Де фи ни са ње ко
рек ци ја ала та и њи хо во уно ше ње у упра вљач ку је ди ни цу. 

БЛОК – НА СТА ВА (42)

IV РАЗРЕД 
(4+3 ча са не дељ но, 128 + 96 ча со ва го ди шње + 30 ча со ва у бло ку)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

РУЧ НО ПРО ГРА МИ РА ЊЕ  
CNC БУ ШИ ЛИ ЦА – ГЛО ДА ЛИ ЦА (20)

АУТО МАТ СКО ПРО ГРА МИ РА ЊЕ. CAD – CAM  
ПРО ИЗ ВОД НИ СИ СТЕ МИ (20)

Осно ве ма шин ског про гра ми ра ња. Је зи ци за ма шин ско про
гра ми ра ње, APT си стем за ма шин ско про гра ми ра ње. Еле мен ти 
APT арит ме ти ка. Ге о ме три ја APTа. Ки не ма ти ка APTа. Оста ли 
еле мен ти APTа. При ме ри про гра ми ра ња у APTу.

Основ ни пој мо ви . Струк ту ра CAD си сте ма. Ин тер но пред ста
вља ње обје ка та у ра чу на ру – мо де ли. Уно ше ње и из ме на по да та ка. 

Под си стем CAM. Де фи ни са ње об рад ног мо де ла. Пред по де
ша ва ње ба зе по да та ка – Se tup функ ци је, ала ти, рад на ће ли ја; Про
јек то ва ње тех но ло ги је; Де фи ни са ње NC се квен ци и си му ла ци ја; 
Кре и ра ње CL da te фај ла; Пост про це сор ске функ ци је; Ге не ри са ње 
про гра ма.

ОСНОВ НИ ПРИН ЦИ ПИ РА ДА ДИ ГИ ТАЛ НИХ И АНА ЛОГ НИХ 
РА ЧУ НА РА (16) 

Основ на струк ту ра ана лог них ра чу на ра. Основ на струк ту ра 
ди ги тал них ра чу на ра. 

ПРИ МЕ НА РА ЧУ НА РА У УПРА ВЉА ЊУ ПРО ИЗ ВОД НИМ  
СИ СТЕ МИ МА (16) 

Основ не при ме не флек си бил них си сте ма у про из вод ним си
сте ми ма са осно ва ма про гра ми ра ња. При ме на. 



ВР СТЕ УПРА ВЉА ЊА ПРО ИЗ ВОД НИМ СИ СТЕ МИ МА (8)

Ну ме рич ко упра вља ње. CNC – упра вља ње. DNC – си сте ми. 
Адап тив но упра вља ње. CNC – упра вља ње ко ор ди нат ним мер ним 
ма ши на ма. Флек си бил ни тех но ло шки си сте ми. 

ФЛЕК СИ БИЛ НИ ПРО ИЗ ВОД НИ СИ СТЕ МИ (18)

Основ ни пој мо ви и де фи ни ци ја ФПСа. Струк ту ра ФПСа. 
Упра вљач ки си сте ми ФПСа. На чин функ ци о ни са ња ФПСа. Ток 
ма те ри ја ла, упра вља ње ала том и ауто ма ти за ци ја скла ди шта у 
ФПСу. Про гра ми ра ње из ра де рад них ко ма да у ФПСу. Пре глед 
раз ви је них ФПСа и да ље пер спек ти ве раз во ја. 

ТРАН СПОРТ НИ СИ СТЕ МИ У ФПСу (10)

Основ ни пој мо ви и по де ла тран спорт них си сте ма (кон ве је ри, 
шин ски и ауто мат ски во ђе ни мо дул тран спорт них си сте ма).

СОФТ ВЕР СКИ ПРО ГРА МИ БИЛ НО ВО ЂЕ ЊЕ АУТО МАТ СКИХ 
СИ СТЕ МА (10)

Упра вља ње по мо ћу ме ре ња обр та ја про грам ских точ ко ва. 
Упра вља ње по мо ћу по зи ци о норе тер мич ких фа ро ва. Упра

вља ње по мо ћу оп тич ке и ул тра звуч не сли ке окру же ња. Упра вља ње 
по мо ћу оп тич ке сте ре о ско пи је. 

ИН ТЕ ГРАЛ НИ ТЕХ НО ЛО ШКИ СИ СТЕ МИ (10)

Де фи ни ци ја струк ту ре IТС. Ин те ли гент не ма ши не. Но ва ме
то до ло ги ја про јек то ва ња фа бри ка бу дућ но сти. Ис тра жи ва ња за но
ву ге не ра ци ју фа бри ка. 

ВЕ ЖБЕ (96)

УВОД (2)

Упо зна ва ње са про гра мом и пла ном ре а ли за ци је, ли те ра ту
ром и дру гим на став ним сред стви ма, рад ним ме стом и сред стви ма 
за шти те на ра ду. 

НУ МЕ РИЧ КИ УПРА ВЉА НЕ ГЛО ДА ЛИ ЦЕ  
И ОБ РАД НИ ЦЕН ТРИ (2)

По де ла и глав ни де ло ви, упра вљач ка је ди ни ца, по гон ски си
сте ми за глав но и по моћ но кре та ње и мер ни си сте ми. 

УПРА ВЉАЧ КА ЈЕ ДИ НИ ЦА (4)

Упо зна ва ње са та ста ту ром ме то до ло ги јом, уно ше ња про гра ма 
и ко рек ци је про гра ма. 

УПРА ВЉА ЊЕ МА ШИ НОМ У РУЧ НОМ РЕ ЖИ МУ РА ДА (8)

По ме ра ње но са ча ала та у прав цу по је ди них оса до уна пред 
за да тих вред но сти, ре гу ли са ње бро ја обр та ја и по ма ка, укљу чи ва
ње и ис кљу чи ва ње рас хлад ног сред ства и из ме на ала та. 

ПРИ ПРЕ МА АЛА ТА ЗА НУ МЕ РИЧ КИ УПРА ВЉА НЕ  
ГЛО ДА ЛИ ЦЕ И ОБ РАД НЕ ЦЕН ТРЕ (6)

По де ша ва ње ала та ван ма ши не и на ма ши ни са де фи ни са њем 
ко рек ци ја. По ста вља ње ала та у ма га цин ала та. 

ОБ РА ДА ГЛО ДА ЊЕМ КО РИ ШЋЕ ЊЕМ ЛИ НЕ АР НОГ  
И ЦИР КУ ЛАР НОГ КРЕ ТА ЊА У РАЗ ЛИ ЧИ ТИМ РАВ НИ МА (12)

Из ра да ком плет не до ку мен та ци је и про гра ма. По ста вља ње 
ала та на ма ши ну и уно ше ње ко рек ци ја. Из ра да рад ног пред ме та на 
осно ву на пи са ног про гра ма, ме ре ње и кон тро ли са ње. 

ОБ РА ДА ГЛО ДА ЊЕМ КО РИ ШЋЕ ЊЕМ ЦИ КЛУ СА  
И ПОД ПРО ГРА МА (8)

Ци клу си гло да ња џе па. Ци клу си бу ше ња. 

ПРО ГРА МИ РА ЊЕ У ПО ГО НУ (8) 

Осно ве ди ја лог про гра ми ра ња; струк ту ра ди ја лог про гра ма. 
Кон тур но про гра ми ра ње и кон тур ни еле мен ти. Функ ци је по ста
вља ња кон ту ре (сим бо лич ко и гра фич ко). По ста вља ње и еди то ва
ње кон тур них еле ме на та. По ста вља ње ци клу са. По ве зи ва ње кон
тур них и тех но ло шких па ра ме та ра у ди ја лог про грам.

АУТО МАТ СКО ПРО ГРА МИ РА ЊЕ (14)

Фа за ауто мат ског про гра ми ра ња. Де фи ни са ње ге о ме три је. 
Де фи ни са ње тех но ло ги је. Про ве ра про гра ма си му ла ци јом и тран
сфер про гра ма у упра вљач ку је ди ни цу ма ши не. Де фи ни са ње ко
рек ци ја ала та и њи хо во уно ше ње у упра вљач ку је ди ни цу. 

ОСНО ВЕ ФЛЕК СИ БИЛ НЕ ПРО ИЗ ВОД ЊЕ СА ОСНОВ НИМ 
ПОЈ МО ВИ МА И ДЕ ФИ НИ ЦИ ЈА МА (6) 

По јам и ци ље ви флек си бил не ауто ма ти за ци је, флек си бил на 
ће ли ја, флек си бил на ли ни ја, ауто ма ти зо ва на фа бри ка. 

СТРУК ТУ РА И НА ЧИН ФУНК ЦИ О НИ СА ЊА ФПСа (12)

Струк ту ра и ло ги ка по ве зи ва ња. Ал го ри там функ ци о ни са ња 
и на чи ни про гра ми ра ња. 

МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА ИЗ РА ДЕ ПРО ГРА МА СА ПО ТРЕБ НОМ  
ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈОМ (14)

Укљу чи ва ње и ис кљу чи ва ње ком по не на та си сте ма. Де фи ни са
ње про гра ма за све ком по нен те си сте ма (NU/CNC ма ши не и ро бот).

Из ра да ди ја гра ма – ал го рит ма функ ци о ни са ња за да те рад не 
пред ме те са де фи ни са њем та ча ка пу та ње ро бо та и усло ви ма кре та ња.

Из ра да ком плет не до ку мен та ци је и про гра ма за CNC ма ши не 
и ро бо та са про ве ром про гра ма и из ра дом рад них пред ме та. 

БЛОК – НА СТА ВА (30)

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Из у ча ва њем овог пред ме та уче ни ци тре ба да по ве жу зна ња 
прет ход них пред ме та и упо зна ју мо гућ но сти флек си бил ног ауто
ма ти зо ва ног си сте ма. Пред мет се из у ча ва у III и IV раз ре ду, па је 
по треб но обез бе ди ти ве зу из ме ђу пој мо ва ко ји се об ра ђу ју у кон
ти ну и те ту у две го ди не уче ња. Од по себ ног је зна ча ја ко ре ла тив на 
по ве за ност овог пред ме та са Тех но ло ги јом об ра де, Тех но ло шким 
по ступ ци ма и Кон стру и са њем при ме ном ра чу на ра, а у ци љу пот пу
ни јег раз у ме ва ња ма те ри је овог пред ме та. По се бан ак це нат у об ра ди 
овог пред ме та тре ба да ти при пре ми и ре а ли за ци ји по ста вље них ве
жби овим про гра мом. Об ра дом овог пред ме та уче ни ци тре ба да бу ду 
оспо со бље ни да ко ри сте ура ђе не ну ме рич ке про гра ме за рад флек си
бил них про из вод них си сте ма, као и да са мо стал но мо гу про гра ми ра
ти јед но став ни је тех но ло шке по ступ ке, ко ји се мо гу ре а ли зо ва ти на 
овим си сте ми ма. Ова оспо со бље ност се по сти же и про ве ра ва кроз 
ре а ли за ци ју про гра мом по ста вље них ве жби у III и IV раз ре ду. 

У III раз ре ду је за ре а ли за ци ју ве жби из дво јен фонд од 70 ча со
ва и 42 ча са у бло ку, а у IV раз ре ду је за ве жбе на ме ње но 96 ча со ва 
и 30 ча со ва у бло ку. У ре а ли за ци ји ве жби овог пред ме та оде ље ње се 
де ли на три (3) гру пе. По сту пак об ра де сва ке ве жбе са свим ре ле вант
ним по да ци ма за ве жбу уно си се у прак ти кум ве жби, ко ји је по свом 
са др жа ју и на чи ну во ђе ња уна пред де фи ни сао пред мет ни на став ник. 
Прак ти кум се оце њу је, а сва ка ве жба бра ни пред пред мет ним на став
ни ком и као та ква ула зи у го ди шњу оце ну из овог пред ме та.

Струк ту ра ве жби ко је се ре а ли зу ју у III раз ре ду је од ре ђе на 
про гра мом пред ме та. Пре по чет ка ре а ли за ци је ве жби уче ни ке је 
по треб но упо зна ти са струк ту ром ве жби, на чи ном њи хо ве ре а ли
за ци је и на чи ном во ђе ња прак ти ку ма ве жби, а по том се при сту па 
њи хо вој ре а ли за ци ји пре ма утвр ђе ном на став ном пла ну и про
гра му. У то ку ве жби пред мет ни на став ник је ду жан да обез бе ди 
по ступ ност у из ла га њу са др жа ја и очи глед ност ве жби, да пру жи 
сва ком уче ни ку мо гућ ност да са вла да про гра ми ра ње јед ног ну ме
рич ки упра вља ног стру га, про ве ру про гра ма на си му ла то ру, као и 
из ра ду де ла ма ну ме рич ки упра вља ном стру гу.



Ве жбе ко је су пла ни ра не у IV раз ре ду од ре ђе не су про гра мом 
пред ме та и тре ба их ре а ли зо ва ти та ко да уче ни ци са вла да ју про гра
ми ра ње ну ме рич ки упра вља не гло да ли це и стек ну основ на са зна
ња о про гра ми ра њу об рад них цен та ра. При са вла да ва њу на став них 
са др жа ја пред ме та Флек си бил ни про из вод ни си сте ми тре ба има ти 
у ви ду да уче ни ци овог сме ра не тре ба са вла да ва ју у пот пу но сти 
ве шти ну ра да на од ре ђе ној ну ме рич ки упра вља ној ма ши ни (ту ве
шти ну тре ба да стек ну уче ни ци дру гог сме ра), већ тре ба да по ве
жу са др жа је ви ше пред ме та и стек ну мул ти ди сци пли нар на са зна ња, 
ко ја ће им обез бе ди ти спо соб ност да по ве жу про гра ми ра ње и рад 
јед не флек си бил не про из вод не ће ли је, са ста вље не од две ну ме рич ки 
упра вља не ма ши не и јед ног ин ду стриј ског ро бо та, као и да спо зна
ју ње ну функ ци ју у ауто ма ти зо ва ној про из вод њи. Та ко ђе, тре ба да 
уоче зна чај, као и да са вла да ју осно ве ауто мат ског про гра ми ра ња.

И у III и у IV раз ре ду пла ни ра на је блок – на ста ва, са по (42), 
тј. (30) ча со ва у го ди ни. Ча со ве блок – на ста ве пред мет ни на став
ник тре ба да им план ти ра у рас по ред на по вољ ном ме сту, што под
ра зу ме ва да су сме ште ни иза ва жних и ве ли ких це ли на. На ча со ви
ма блок – на ста ве уче ни ци тре ба да ре а ли зу ју са мо стал не, пот пу но 
за о кру же не за дат ке, ко ји по ла зе од раз ви ја ња тех но ло шког по ступ
ка, пре ко ода би ра ала та, пи са ња и си му ли ра ња про гра ма, по де ша
ва ња ну ме рич ки упра вља не ма ши не и ала та на њој, па до уно са 
про гра ма у ма ши ну, из ра де де ла на њој и ана ли зе из рат ка. Ова кав 
об лик блок – на ста ве у III раз ре ду (ко ји се од но си на ну ме рич ки 
упра вља ни струг) тре ба да бу де ис по што ван и у IV раз ре ду (ка да 
се пр вен стве но од но си на ну ме рич ки упра вља ну гло да ли цу), али 
и по ве зан, до пу њен и про жет гра ди вом ве жби из пред ме та Ро бо ти.

При пла ни ра њу блок – на ста ве из Флек си бил них про из вод
них си сте ма у за вр шној го ди ни тре ба по себ но има ти у ви ду да се 
она ло ци ра при кра ју школ ске го ди не и да се ускла ди са тер ми
ном по след ње ве жбе из пред ме та Ро бо ти, да би се обез бе ди ла што 
успе шни ја из ра да и за вр ше так ма тур ског ра да, ко ји тре ба да у се би 
успе шно об у хва ти и ује ди ни гра ди во оба ова на став на пред ме та.

Про грам ве жби се ре а ли зу је у ра ди о ни ца ма за флек си бил не 
про из вод не си сте ме опре мље ним ну ме рич ки упра вља ним стру го
ви ма, гло да ли ца ма и об рад ним цен три ма, као и ра чу нар ским си
сте ми ма за ауто мат ско про гра ми ра ње CNC ма ши на ма.

ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА

ЦИЉ ЗА ДА ЦИ

Циљ на ста ве на став ног пред ме та Хи дра у ли ка и пне у ма ти ка 
је са вла да ва ње те о риј ских и прак тич них зна ња из обла сти основ
них за ко на хи дра у ли ке и пне у ма ти ке, као и де ло ва хи дра у лич ких и 
пне у мат ских си сте ма и по ве зи ва ње тих зна ња са на став ним са др
жа ји ма из од го ва ра ју ћих ко ре ла тив них пред ме та.

Задаци на ста ве на став ног пред ме та Хи дра у ли ка и пне у ма ти
ка су:

– упо зна ва ње пре но са енер ги је флу и ди ма, при ме на, мо гућ но
сти, свој ства, пред но сти и не до ста ци хи дра у лич них и пне у мат ских 
си сте ма пре но са енер ги је,

– из у ча ва ње основ них свој ста ва и ка рак те ри сти ка флу и да, 
стру ја ња, от по ра стру ја ња и дру гих по ја ва,

– сти ца ње зна ња о функ ци ји, при ме ни, кон струк ци о ним ре
ше њи ма хи дра у лич них и пне у мат ских уре ђа ја,

– упо зна ва ње и при ме на сим бо ла уре ђа ја при про јек то ва њу 
хи дра у лич них и пне у мат ских си сте ма,

– упо зна ва ње на чи на ис пи ти ва ња хи дра у лич них и пне у мат
ских уре ђа ја и си сте ма и ме ре ња њи хо вих па ра ме та ра,

– сти ца ње зна ња о основ ним на че ли ма ком по но ва ња, уград ње, 
одр жа ва ња и екс пло а та ци је хи дра у лич ких и пне у мат ских си сте ма. 

IV РАЗРЕД 
(2+1 час не дељ но, 64 + 32 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
УВОД (1)

Исто риј ски раз вој хи дра у ли ке и пне у ма ти ке са обла сти ма при
ме не. по јам флу и да и фи зич ка свој ства. Оп ште о пре но су енер ги је.

ХИ ДРА У ЛИ КА (38)

При ме на хи дра у лич них си сте ма, пред но сти и не до ста ци. 
При ти сак и пре но ше ње при ти ска кроз теч но сти. Па ска лов за кон. 
Основ ни прин цип деј ства хи дро ста тич ког си сте ма. Па ра ме три хи
дро си сте ма и је ди ни це ме ре ња. 

Рад ни флу ид хи дро си сте ма. Свој ства и ка рак те ри сти ке. Ути
цај рад ног флу и да на функ ци ју уре ђа ја и си сте ма и из бор рад ног 
флу и да. Флу и ди ко ји се да нас при ме њу ју у хи дро си сте ми ма. 

Стру ја ње флу и да у це ви ма. Јед на чи на кон ти ну и те та, По јам 
сред ње бр зи не. Бер ну ли је ва јед на чи на не ви ско зног и ви ско зног 
флу и да. Ре жи ми стру ја ња и Реј нолд сов број. От по ри стру ја ња и гу
би ци енер ги је за ла ми нар ни и тур бу лент ни ре жим. Из ра чу на ва ње 
про точ них по вр ши на це ви, ка на ла и др. Стру ја ње, от по ри стру ја ња, 
про ток кроз ма ле и ве ли ке отво ре у тан ком зи ду, кроз отво ре у де
бе лом зи ду и на глав ке и за зо ре (уске ка пи лар не про це пе). Хи дро
ди на мич ко деј ство стру је на зид или пре пре ку. Хи дра у лич ки удар. 
Узро ци, по сле ди це, ве ли чи на уда ра, нај че шћи об ли ци по ја ве уда ра 
у хи дро си сте ми ма. На чин убла жа ва ња и спре ча ва ња хи дро у да ра. 

Функ ци ја, по де ла и кон струк ци о на ре ше ња хи дра у лич ких 
ком по нен ти. 

Зап ти ва ње, зап тив ке са на чи ном зап ти ва ња, ма те ри ја ли и об
ли ци зап тив ки. 

Пум пе – из вор хи дра у лич ке енер ги је: зуп ча сте, клип не, за вој
не, крил не, цен три фу гал не и мем бран ске. 

Раз вод ни уре ђа ји (раз вод ни ци): клип ни и пло ча сти (обрт ни 
и ак си јал ни), вен тил ски. Про пор ци о нал ни и елек тро хи дра у лич ни, 
сер во – раз вод ни ци. 

Вен ти ли при ти ска. Вен ти ли си гур но сти, пре лив ни вен ти ли, 
ре до след ни, вен ти ли за рас те ре ће ње пум пи, ре дук то ри при ти ска, 
при ти сни пре ки да чи. 

Вен тил про то ка. Ре гу ли са ње про то ка при гу шни ца ма, дво гра
ни и тро гра ни ре гу ла тор при ти ска, раз де љи ва чи про то ка. Вен ти ли 
сме ра стру ја ња и бло ки ра ју ћи вен ти ли: не по врат ни, при гу шно – 
не по врат ни бло ки ра ју ћи и за пор ни. 

Из вр шни уре ђа ји: хи дро мо то ри са тран сла тор ним и обрт ним 
кре та њем. 

Фил те ри, ре зер во а ри и аку му ла то ри. 
Спој ни (при кључ ни) и спро вод ни еле мен ти. Вр сте, при ме на 

и из бор. 
Основ ни прин ци пи про јек то ва ња хи дра у лич них си сте ма. 

Про ра чун основ них па ра ме та ра, из бор хи дро у ре ђа ја. Функ ци о
нал не и мон та жне ше ме са ли ста ма уград ње. Уград ња уре ђа ја у 
скло пу си сте ма и уград ња си сте ма на обје кат, екс пло а та ци ја и одр
жа ва ње уре ђа ја и си сте ма. Ис пи ти ва ње и ме ре ње па ра ме та ра хи
дра у лич ких уре ђа ја и си сте ма. 

Нај че шћи ква ро ви код уре ђа ја и хи дро си сте ма, про на ла же ње 
и от кла ња ње.

ВЕ ЖБЕ (18)

1. Пре но ше ње при ти ска кроз теч но сти – Па ска лов за кон.
2. Од ре ђи ва ње сте пе на ис ко ри шће ња пум пи.
3. Мо гућ ност уград ње вен ти ла раз ли чи тих кон струк ци ја у 

хи дра у лич ним ин ста ла ци ја ма.
4. На чин упра вља ња из вр шним уре ђа ји ма.
5. Мо гућ ност упра вља ња ви ше из вр шних уре ђа ја.

ПНЕ У МА ТИ КА (25)

При ме на пне у мат ских си сте ма, пред но сти и не до ста ци у од
но су на дру ге си сте ма пре но ше ња енер ги је.

Рад ни флу ид. Свој ства и ка рак те ри сти ке. Основ не ве ли чи не 
ста ња, про ме на ста ња и ка рак те ри стич на јед на чи на ста ња иде ал
ног га са.

Стру ја ње га сног флу и да. От по ри и пре по руч љи ве бр зи не 
стру ја ња у во до ви ма и ка на ли ма пне у мат ских си сте ма. Из бор пре
се ка во до ва. 

Ства ра ње кон ден за та и ње го во од стра њи ва ње из пне у мат ског 
си сте ма (уре ђај за спре ча ва ње за мр за ва ња кон ден за та).

Из вор ни уре ђа ји у пне у мат ским си сте ми ма (ком пре со ри и 
вен ти ла то ри).



При ме на гру па за ва здух: фил тер, ре гу ла тор и за у љи вач.
Раз вод ни уре ђа ји: клип ни, пло ча сти и вен тил ски.
Вен ти ли при ти са ка: вен ти ли си гур но сти, пре лив ни, ре до

след ни, при ти сни пре ки да чи и др.
Вен ти ли сме ра стру ја ња: бр зо и спу сни, при гу шни, ду пло не

по врат ни. 
Из вр шни уре ђа ји: пне у мат ски ци лин дри и обрт ни мо то ри 

(клип ни, мем бран ски, удар ни и др.).
Спој ни (при кључ ни) и спро вод ни еле мен ти пне у мат ских си

сте ма. 
Пне у ма ти ка ни ског при ти ска, уре ђа ји и си сте ми. 
Ис пи ти ва ње и ме ре ње па ра ме та ра пне у мат ских уре ђа ја и си

сте ма, про ве ра функ ци је. 
Нај че шћи ква ро ви код уре ђа ја и пне у мат ских си сте ма, про на

ла же ње и от кла ња ње ква ро ва. 
Пне у мо хи дра у лич ки си сте ми. Пред но сти и не до ста ци, при

ме на и при ме ри из во ђе ња уре ђа ја и си сте ма. 

ВЕЖБЕ (14)

1. Кон тро ла и ме ре ње про то ка
2. Упра вља ње ци лин дром јед но стра ног деј ства
3. Упра вља ње ци лин дром дво стра ног деј ства
4. Ре гу ли са ње бр зи не ра да из вр шних уре ђа ја
5. Оства ри ва ње ло гич ких функ ци ја у пне у мат ским ин ста ла

ци ја ма
6. Мо гућ ност упра вља ња ви ше из вр шних уре ђа ја

Напомена:

Ве жбе ће се из во ди ти у школ ском ка би не ту за хи дра у ли ку и 
пне у ма ти ку, или у ка би не ту Ма шин ског фа кул те та за хи дра у ли ку и 
пне у ма ти ку, као и у про сто ри ја ма од го ва ра ју ћих рад них ор га ни за ци
ја пре ма по тре би, а по опе ра тив ном пла ну пред мет ног на став ни ка. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Из у ча ва њем овог пред ме та уче ни ци се упо зна ју са хи дра
у лич ким и пне у ма тич ким ком по нен та ма, као и прин ци пи ма ра да 
хи дра у лич ких и пне у ма тич ких си сте ма, из ве де них у раз ли чи тим 
слу ча је ви ма на ме не. Об ја шње ња фи зич ких свој ства теч но сти и 
га со ва тре ба ислу стро ва ти прак тич ним при ме ри ма, као и по зи вом 
на пој мо ве ко је су из у ча ва ли у дру гим про грам ским са др жа ји ма. 
Из у ча ва њем про јек то ва ња и град ње хи дра у лич ких и пне у ма тич ких 
си сте ма по треб но је увек на гла ша ва ти за ко не на ко ји ма си стем за
сни ва сво је де ло ва ње, усло ве у ко ји ма је одр жи ва при ме на тих за
ко на, као и на чин при ме не, упра вља ња и одр жа ва ња ових си сте ма. 
Од по себ ног је зна ча ја ја сно пред ста ви ти и, по мо гућ но сти, ви зу
ел но по ка за ти ко је ком по нен те об у хва та је дан хи дра у лич ки, од но
сно пне у ма тич ки си стем у за о кру же ној це ли ни. При об ра ди ком по
не на та у сва ком си сте му по треб но је де фи ни са ти функ ци ју сва ке 
од ком по не на та, као и на чин њи хо вог пред ста вља ња на функ ци
о нал ним или блок ше ма ма. Хи дра у лич ке и пне у ма тич ке си сте ме 
тре ба из у ча ва ти на јед но став ни јим при ме ри ма раз ли чи те на ме не, 
ка ко би уче ни ци схва ти ли мо гућ ност ши ри не при ме не ових си сте
ма у на уч ној и при вред ној прак си.

У то ку из у ча ва ња хи дра у лич ких и пне у ма тич ких ком по не на та 
и си сте ма, по себ ну па жњу тре ба обра ти ти на не ке спе ци фич но сти 
њи хо ве кон струк ци је, на из бор ма те ри ја ла, на чин по ве зи ва ња ком
по не на та у си сте му, на чи ну зап ти ва ња и из бо ра зап тив ног ма те ри
ја ла, ка ко би си стем функ ци о ни сао без смет њи у ра ду (по ја ве про
пу шта ња рад ног флу и да на оства ре ним спо је ви ма, по ја ве удар них 
та ла са у си сте му, по ја ве пре гре ва ња си сте ма итд.). Због то га тре ба 
на гла си ти да се сва ки си стем ове вр сте пре ста вља ња у функ ци ју 
мо ра прет ход но ис пи та ти, под ри го ро зни јим усло ви ма до 30% (ис
ку стве ни по да так) од но ми нал них усло ва у ко ји ма ће си стем ра ди
ти. При об ра ди хи дра у лич ких и пне у ма тич ких си сте ма и ком по не
на та нео п ход но је, по ред узо ра ка ком по нен ти, ко ри сти ти по сто је ћу 
Се ри ју ди ја по зи ти ва из Хи дра у ли ке и пне у ма ти ке, ко ју је ура дио 
За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства Ср би је. 

Успе шност об ра ђе ног гра ди ва из овог пред ме та, про ве ри ће се 
и по твр ди ти кроз из ра ду (5) прак тич них ве жби ко је тре ба ре а ли зо
ва ти у фон ду од (17) ча со ва из обла сти хи дра у ли ке и (6) прак тич них 

ве жби из обла сти пне у ма ти ке у тра ја њу од (15) ча со ва. За вре ме ре
а ли зо ва ња ових ве жби оде ље ње се де ли на две (2) гру пе. У то ку 
ре а ли за ци је ве жби уче ни ци во де прак ти кум по про пи са ним усло ви
ма од стра не на став ни ка о са др жа ју и струк ту ри прак ти ку ма, а ко ји 
мо ра да об у хва ти: на зив ве жбе, цр теж и опис сред ства – си сте ма на 
ко ме се ве жба ре а ли зу је, усло ве ре а ли за ци је ве жбе, број по на вља
ња ве жбе, опис ис пи ти ва ња, ре зул та те ве жбе и за кљу чак о из ве де
ној ве жби. На кон оба вље не и сре ђе не ве жбе у прак ти ку му, ве жба се 
бра ни пред пред мет ним на став ни ком, оце њу је, а оце на рав но прав
но ула зи у струк ту ру го ди шње оце не пред ме та.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

КОНСТРУИСАЊЕ
ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве овог пред ме та је упо зна ва ње уче ни ка са кон
стру и са њем при ме ном ра чу на ра, као и оспо со бља ва ње уче ни ка да 
ефи ка сно и ра ци о нал но ко ри сте ра чу на ре на на чин ко ји не угро
жа ва њи хо во фи зич ко и мен тал но здра вље, са гле да ва ње пред но сти 
ова квог на чи на кон стру и са ња у од но су на кла сич но кон стру и са ње 
и кон стру и са ње по мо ћу CAD па ке та ста ри је ге не ра ци је, пот пу но 
са вла да ва ње ра да у основ ним мо ду ли ма CAD па ке та нај но ви је ге
не ра ци је, као и ин фор ма тив но упо зна ва ње са од ре ђе ним ви шим 
мо ду ла ма тих CAD про грам ских па ке та и оспо со бља ва ње уче ни ка 
да ак тив но при ме њу ју у дру гим пред ме ти ма зна ња сте че на у окви
ру на став них са др жа ја овог пред ме та.

Задаци на ста ве овог пред ме та су:
– утвр ди ти зна ња из ком пју тер ске гра фи ке сте че на у пр вој го

ди ни кроз пред мет Тех нич ко цр та ње са ком пју тер ском гра фи ком
– усва ја ње основ них прет по став ки кон стру и са ња при ме ном 

ра чу на ра
– пот пу но овла да ва ње јед ним од CAD па ке та нај но ви је ге

не ра ци је, што под ра зу ме ва са вла да ва ње мо де ли ра ња (рад у 3D), 
скла па ње, као и фор ми ра ње тех нич ких цр те жа (2D) из мо де ла

– овла да ва ње мо ду лом за ана ли зу мо де ли ра них еле ме на та, на 
ни воу ин фор ми са но сти, уз мо гућ ност да ље на до град ње

– из ра да прак тич них ра до ва те мат ски осло ње них на ко ре ла
тив не пред ме те

– про ши ри ва ње са зна ња уче ни ка и при пре ма за ка сни ју 
струч ну над град њу у овој обла сти.

III РАЗРЕД 
(0 + 3 ча са не дељ но, 0 + 105 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
УВОД (2)

Тех но ло ги ја, осо би не и кон фи гу ра ци ја про грам ског па ке та. 
Окру же ње про грам ског па ке та. По ве зи ва ње про грам ског па ке та са 
дру гим про грам ским па ке ти ма. 

СКУП ПА ЛЕ ТА АЛА ТА ЗА СКИ ЦИ РА ЊЕ (15)

Окру же ње ѕа ски ци ра ње. Ала ти за ски ци ра ње. Ге о ме триј ски 
про фи ли. Опе ра ци је за ски ци ра ње. Огра ни че ња. Угра ђи ва ње флек
си бил но сти у ски цу. Ин тер ак тив но ме ња ње ди мен зи ја ани ми ра
њем огра ни че ња. 



СКУП ПА ЛЕ ТА АЛА ТА ЗА КРЕ И РА ЊЕ ДЕ ЛО ВА (26)

Ре фе рент ни еле мен ти. Ге о ме триј ски тех нич ки еле мен ти. Тех нич
ки еле мен ти ба зи ра ни на ски ца ма. Го то ви тех нич ки еле мен ти. Еле мен
ти ба зи ра ни на по вр ши на ма. Из во ђе ње отво ра. Бу ло ве опе ра ци је.

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА МО ДЕ ЛА (2)

Осно ве ра да са спе ци фи ка ци о ним ста блом. Ти по ви те ла. Ор
га ни за ци ја те ла и тех нич ких еле ме на та.

СКУП ПА ЛЕ ТА АЛА ТА ЗА ИЗ РА ДУ ЖИ ЧА НИХ  
И ПО ВР ШИН СКИХ ЕЛЕ МЕ НА ТА (22)

Ме то ди за мо де ли ра ње (за пре мин ско, по вр шин ско и хи брид
но мо де ли ра ње). Скуп па ле та за рад са по вр ши на ма. Фор ми ра ње 
жи ча них и по вр шин ских еле ме на та. Опе ра ци је над жи ча ним и по
вр шин ским еле мен ти ма. 

СКУП ПА ЛЕ ТА АЛА ТА ЗА РАД СА СКЛО ПО ВИ МА (24)

Окру же ње за рад са скло по ви ма. Скла па ње ком по не на та упо
тре бом од го ва ра ју ће па ле те. Огра ни че ња и по зи ци о ни ра ња. Алат за 
ана ли зу скло по ва. Ки не ма ти ка скло па. Де фи ни са ње кре та ња еле
ме на та скло па. Де фи ни са ње кре та ња еле ме на та у ре ал ном вре ме ну.

СКУП ПА ЛЕ ТА АЛА ТА ЗА ИЗ РА ДУ ТЕХ НИЧ КИХ ЦР ТЕ ЖА (8)

Увод у из ра ду тех нич ких цр те жа. Ме то ди за из ра ду тех нич
ких цр те жа. Скуп па ле та за из ра ду тех нич ких цр те жа. Ала ти за рад 
са тех нич ким цр те жи ма.

Ди мен зи о ни са ње. Ано та ци је. Кре и ра ње 2D ге о ме три је.

АНА ЛИ ЗА МО ДЕ ЛИ РА НИХ ЕЛЕ МЕ НА ТА (6)

Осврт на мо ду ле за си му ла ци ју при ме ном ме то де ко нач них 
еле ме на та. Раз не вр сте оп те ре ће ња (ста тил ка и ди на мич ка). Опа
сни пре се ци. Уги би и на ги би. Струк ту рал на ана ли за.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Кон стру и са ње је ком плек сан про цес у ко ме ра чу на ри све ви
ше на ла зе сво ју при ме ну, јер знат но по ви ша ва ју про дук тив ност и 
пре ци зност са мог про це са. За пот пу ну ре а ли за ци ју про гра ма овог 
пред ме та по жељ но је ак тив но пред зна ње уче ни ка из од ре ђе них 
пред ме та, као и сна жна ко ре ла ци ја са по је ди ним пред ме ти ма ко је 
уче ни ци тре нут но са вла да ва ју. Об зи ром да се пред мет ре а ли зу је 
са (0+2) ча са то зна чи да тре ба да се оства ри ре ла ци ја: ми ни мум 
те о ри је и мак си мум прак тич но сти. При ре а ли за ци ји овог пред ме та 
оде ље ње се де ли на две (2) гру пе.

План тре ба да се ре а ли зу је у ви ше рав ни исто вре ме но.
Уче ни ци мо ра ју са вла да ти од ре ђе не, нај ва жни је мо ду ле про

грам ског па ке та у пот пу но сти. То под ра зу ме ва да њи хо во зна ње не 
сме до сти ћи ни во ин фор ми са но сти или чи сте ин тер пре та ци је, већ 
мо ра по ста ти ак тив но. По треб но је де таљ но и по ступ но об ра ди ти 
од го ва ра ју ће па ле те ала та, као и ра ди ти на њи хо вом прак тич ном 
по ве зи ва њу и раз во ју ло гич ког за кљу чи ва ња при ре ша ва њу про
бле ма, та ко да уче ник, на кра ју, бу де оспо со бљен за раз у ме ва ње и 
ре ша ва ње за да та ка ко ји од го ва ра ју ње го вом уз ра сту, под ра зу ме ва
ном пред зна њу и сме ру.

Исто вре ме но са са вла ди ва њем про грам ског па ке та мо ра се 
ин си сти ра ти, кроз, број не при ме ре, на прак тич ној при ме ни сте че
ног зна ња. Нео п ход на је и не из о став на ко ре ла ци ја са пред ме том 
Ма шин ски еле мен ти, јер се у ње му уче ни ци су сре ћу са кон стру
и са њем у ма шин ству у из вор ном об ли ку, а та ко ђе и са пред ме том 
Флек си бил ни про из вод ни си сте ми. Прак тич ни за да ци у пред ме ту 
Кон стру и са ње при ме ном ра чу на ра тре ба да, у ме ри у ко јој је то мо
гу ће, од го ва ра ју и до пу ња ва ју се са ве жба ма из пред ме та Ма шин
ски еле мен ти. Уче ни ци мо ра ју у пот пу но сти са вла да ти мо де ли
ра ње јед но став ни јих, а по том и ком плек сних тро ди мен зи о нал них 
мо де ла, као и из ра ду скло по ва, а та ко ђе и фор ми ра ње ком плет не 
тех нич ке до ку мен та ци је. За да ци и ве жбе тре ба да укљу чу ју кон
стру и са ње осо ви на, вра ти ла, ле жа ја, спој ни ца, зуп ча ни ка итд. и, 

на рав но, број них под скло по ва и скло по ва. За да ци мо ра ју би ти за о
кру же ни, у сми слу да за вр ше ни, по свим бит ним кри те ри ју ми ма од 
фор мал них до струч них и су штин ских, за и ста мо гу пред ста вља ти 
ко рект не де ло ве ма шин ских про је ка та.

Ак це нат тре ба да бу де на ши ре њу пер спек ти ве и сти му ли са
њу са мо стал но сти у ис тра жи ва њу но вих CAD мо ду ла, као и дру
гих про грам ских па ке та, под дис крет ним над зо ром пре да ва ча. 

Ра чу нар мо же има ти и функ ци ју ана ли тич ког си сте ма го то ве 
кон струк ци је не ког еле мен та, под скло па или скло па. Уче ни ци тре
ба да стек ну по јед но ста вљен и са жет увид у ову про бле ма ти ку из
у ча ва њем мо ду ла ко јим рас по ла же од го ва ра ју ћи про грам ски па кет.

Тре ба ло би да уче ник при про у ча ва њу овог на став ног пред
ме та, с јед не стра не, стек не са свим упо тре бљи во и за о кру же но 
прак тич но зна ње, а да, са дру ге стра не, фор ми ра и “по глед од о зго” 
тј. из гра ди спо соб ност за про це ну и из у ча ва ње но вих про грам ских 
па ке та слич не на ме не. 

РОБОТИ
ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве на став ног пред ме та Ро бо ти је да уче ни ци стек ну 
основ на зна ња из обла сти ро бо ти ке као мул ти ди сци пли нар не на
уч не обла сти кроз из у ча ва ње те о ри је из обла сти ро бо ти ке си сте ма, 
ме ха трон ских ком по не на та и ве штач ке ин те ли ген ци је, као и оспо
со бља ва ње уче ни ка да ефи ка сно и ра ци о нал но ко ри сте ра чу на ре на 
на чин ко ји не угро жа ва њи хо во фи зич ко и мен тал но здра вље.

Задаци на ста ве на став ног пред ме та Ро бо ти су:
– при ме на сте че них зна ња у обла сти при ме не ро бо та кроз де

фи ни са ње тех но ло шких за да та ка и про гра ми ра ње;
– сти ца ње основ них зна ња из ве штач ке ин те ли ген ци је;
– сти ца ње основ них зна ња ко ја се од но се на про јек то ва ње ин

те ли гент них си сте ма;
– оспо со бља ва ње за ре ша ва ње ма ни пу ла ци је ро бо та за из вр

ша ва ње по је ди них гру па за да та ка;
– оспо со бља ва ње за раз у ме ва ње ми са о ног про це са ко ји во ди 

ка ства ра њу ин те ли гент не тех но ло ги је;
– по ве зи ва ње зна ња из ну ме рич ке ма те ма ти ке, про гра ми ра

ња и ло гич ког раз ми шља ња ко ји омо гу ћа ва ју из град њу си сте ма за 
оп ти мал но кре та ње еле ме на та ро бо та за оства ри ва ње не ког ци ља. 

IV РАЗРЕД 
(3 + 2 ча са не дељ но, 96 + 64 ча со ва го ди шње, 30 ча са у бло ку)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
УВОД (2)

Исто ри јат, де фи ни ци је и кла си фи ка ци је ро бо та. Ро бо ти ка као 
ди сци пли на. Основ ни сег мен ти и про бле ма ти ка ко ја се њи ме из у ча ва. 

ФУНК ЦИ О НАЛ НА СТРУК ТУ РА РО БО ТА (2)

Ки не мат ски под си стем, сте пе ни сло бо де, рад ни про стор, по
зи ци ја и ори јен та ци ја. По гон ски, упра вљач ки, мер ни и сен зор ски 
под си сте ми, уло ге и вр ста. Из вр шни ор га ни, хва таљ ке и ала ти. 

КИ НЕ МА ТИ КА И ДИ НА МИ КА РО БО ТА (8) 

Ко ор ди нат ни си стем и тран сфор ма ци је. Ки не мат ске кон фи
гу ра ци је ро бо та, по зи ци ја и ори јен та ци ја. Ди рек тан ки не ма тич ки 
про блем. Ки не ма тич ки мо де ли. 

ПО ГОН СКИ СИ СТЕ МИ, ПРЕ НО СНИ ЦИ И МЕР НИ СИ СТЕ МИ 
КОД РО БО ТА (12)

Вр сте по го на, пре но сни ка и мер них си сте ма, ти пич ни при ме
ри уград ње. Струк ту ра јед не осе ро бо та. 

УПРА ВЉА ЊЕ РО БО ТИ МА (12)

Струк ту ра упра вљач ког си сте ма ро бо та. Основ ни еле мен ти 
са вре ме них упра вљач ких си сте ма. Се квен ци јал но упра вља ње ро
бо ти ма. Сер во у пра вља ње ро бо ти ма, тач ка по тач ка и кон ту ра ма. 
Адап тив но упра вља ње ро бо ти ма. 



СЕН ЗОР СКИ СИ СТЕ МИ КОД РО БО ТА (16)

Уло га и зна чај сeнзорског си сте ма. Тaк тилни сен зо ри, сен
зо ри си ле и мо ме на та. Без кон такт ни сен зо ри и сен зо ри за ме ре ње 
уда ље но сти – оп тич ки, ул тра звуч ни и ла сер ски. 

РО БО ТИ КА И ВЕ ШТАЧ КА ИН ТЕ ЛИ ГЕН ЦИ ЈА (6)

Ци ље ви ис тра жи ва ња у обла сти ве штач ке ин те ли ген ци је. Ме
то де и тех ни ке у ве штач кој ин те ли ген ци ји Пла ни ра ње за дат ка мо
де ли ра ње, про блем пла ни ра ња пу та ње, пла ни ра ње хва та ња – узи
ма ња, пла ни ра ње фи ног кре та ња. 

ИЗ ВР ШНИ УРЕ ЂАЈ (енд ефек тор) ИН ДУ СТРИЈ СКОГ  
РО БО ТА (20)

Ти по ви, хва та чи, ала ти. Ме ха нич ки хва та чи – ки не ма ти ка, по
гон, упра вља ње, сен зор. Ана ли за објек та. Па сив на и ак тив на при
ла го дљи вост, пне у мат ски и маг нет ни хва та чи. 

Ала ти за тач ка сто и луч но за ва ри ва ње и фар ба ње. Ауто мат ска 
из ме њи вост из вр шног чла на. Еле мен ти за из бор. 

ПРИ МЕ НА РО БО ТА (18)

Ма ни пу ла ци ја ма те ри ја лом и оп слу жи ва ње ма ши на.
Про це сне опе ра ци је: тач ка сто и луч но за ва ри ва ње, фар ба ње, 

об ра да ре за њем, об ра да ла се ром.
Ауто ма ти за ци ја про це са мон та же при ме ном ро бо та.
Ро бо ти у флек си бил ним тех но ло шким ће ли ја ма. Струк ту ре 

ће ли ја са ро бо ти ма.

ВЕ ЖБЕ (64)

Вежба број 1 (2)

Еду ка тив ни ком плет за фор ми ра ње ро бо та – са став ни де ло
ви, струк ту ра и ло ги ка функ ци о ни са ња. Фор ми ра ње јед но став ног 
ро бо та.

Вежба број 2 (4)

Рас по ло жи ве вр сте сен зо ра. Апли ка ци ја сен зо ра на ро бот. 
Струк ту ра про гра ма за по кре та ње ро бо та. Учи та ва ње про гра ма у 
ро бот. Упо тре ба ка ме ре.

Вежба број 3 (4)

Фор ми ра ње ро бо та сло же не струк ту ре. Про гра ми ра ње ро бо
та за рад на ауто ма ти зо ва ној ли ни ји у про из вод њи. Огра ни че ња и 
мо гућ но сти за да љу над град њу ро бо та из еду ка тив них ком пле та.

Вежба број 4 (4)

Основ ни сим бо ли за цр та ње блок – ди ја гра ма, од но сно за 
опис то ка кре та ња ин ду стриј ског ро бо та при про гра ми ра њу са 
при ме ри ма. 

Руч но про гра ми ра ње кре та ња ро бо та по мо ћу руч ног про гра
ма то ра, ме мо ри са ње та ча ка у спо ља шњу ме мо ри ју и RАМ упра
вљач ке је ди ни це ро бо та. 

– ру ко ва ње про гра ма то ром
– де фи ни са ње ка рак те ри стич них та ча ка рад ног про сто ра ро

бо та 
Ме мо ри са ње не ко ли ко ка рак те ри стич них та ча ка рад ног про

сто ра кроз ко је ће про ла зи ти ро бот кроз не ке са отво ре ном а оста ле 
са за тво ре ном „ру ком”. Тач ке ме мо ри са ти у спо ља шњу ме мо ри ју и 
RАМ упра вљач ке је ди ни це ро бо та. 

Вежба број 5 (4)

Де фи ни са ти и на цр та ти ди ја грам то ка и ди ја грам функ ци о ни
са ња за по кре та ње ро бо та из по чет ног по ло жа ја са про ла ском кроз 
све прет ход но ме мо ри са не тач ке и на пи са ти про грам ко ри сте ћи 
про грам ске на ред бе по чет не по зи ци је, до сти за ња по зи ци је пу тем 
прет ход но де фи ни са не тач ке или ко ор ди на те.

Вежба број 6 (4)

Де фи ни са ти и на цр та ти ди ја грам то ка и ди ја грам функ ци о ни
са ња за кре та ње ро бо та кроз че ти ри по след ње ме мо ри са не тач ке и 
на пи са ти про грам ко ри сте ћи аде кват не про грам ске на ред бе. 

Вежба број 7 (4)

Де фи ни са ти и на цр та ти ди ја грам то ка и ди ја грам функ ци о ни
са ња за кре та ње ро бо та до по след ње ме мо ри са не тач ке са за др жа
ва њем у тој тач ки од ре ђе но вре ме а по том вра ћа ње у по чет ни по ло
жај и на пи са ти про грам ко ри сте ћи аде кват не про грам ске на ред бе.

Вежба број 8 (4)

Од ре ђи ва ње бр зи не кре та ња ро бо та и си ле сте за ња при про
ла ску кроз прет ход но де фи ни са не ка рак те ри стич не тач ке ко ри сте
ћи про грам ске на ред бе бр зи не кре та ња и си ле сте за ња за вр шних 
ор га на ро бо та. На цр та ти ди ја грам то ка и ди ја грам функ ци о ни са ња 
и на пи са ти про грам. 

Вежба број 9 (4)

Де фи ни са ти и на цр та ти ди ја грам то ка и ди ја грам функ ци о
ни са ња за кре та ње у би ло ко ју тач ку рад ног про сто ра и на пи са ти 
про грам ко ри сте ћи аде кват не про грам ске на ред бе са за др жа ва њем 
од ре ђе но вре ме у не кој тач ки и вра ћа ње у по чет ни по ло жај.

Вежба број 10 (4)

Ко ри шће ње под про гра ма за ци клу се по на вља ња кре та ња из
ме ђу по је ди них ка рак те ри стич них та ча ка. Де фи ни са ти ди ја грам 
то ка и ди ја грам функ ци о ни са ња и на пи са ти про грам. 

Вежба број 11 (4)

Пре но ше ње ме мо ри са них по да та ка о ка рак те ри стич ним тач
ка ма рад ног про сто ра ро бо та из спо ља шње ме мо ри је у RАМ упра
вљач ке је ди ни це ро бо та и обр ну то ко ри шће њем аде кват них про
грам ских на ред би.

Де фи ни са ње ка рак те ри стич них та ча ка рад ног про сто ра ФТСа.
– де фи ни са ње старт не тач ке ро бо та;
– де фи ни са ње по ло жа ја ро бо та у од но су на па лет на ме ста за 

при прем ке и из рат ке;
– де фи ни са ње та ча ка по ста вља ња рад них пред ме та на ма ши

на ма;
– де фи ни са ње та ча ка че ка ња ро бо та за вре ме од ви ја ња про це

са об ра де на ма ши на ма (пр вој и дру гој и/или са мо јед ној).

Вежба број 12 (4)

Де фи ни са ње ди ја гра ма то ка, ди ја гра ма функ ци о ни са ња и пи
са ње про гра ма за кре та ње ро бо та од па лет ног ме ста 1 до рад ног 
про сто ра ма ши не са од го ва ра ју ћим при прем ком и ње го вим по зи
ци о ни ра њем у по ло жај за сте за ње на ма ши ни. 

Вежба број 13 (4)

Де фи ни са ње ди ја гра ма то ка, ди ја гра ма функ ци о ни са ња и пи
са ње про гра ма за кре та ње ро бо та од па лет ног ме ста 1 са узи ма њем 
прип прем ка до па лет ног ме ста 2 са од ла га њем при прем ка.

Вежба број 14 (4)

Де фи ни са ње ди ја гра ма то ка, ди ја гра ма функ ци о ни са ња и пи
са ње про гра ма за кре та ње ро бо та од ма ши не са узи ма њем рад ног 
пред ме та до по ло жа ја за че ка ње ван рад ног про сто ра ма ши не. 

Вежба број 15 (10)

Де фи ни са ње ди ја гра ма то ка и ди ја гра ма функ ци о ни са ња це
лог си сте ма ко ји се са сто ји из па лет них ме ста за при прем ке и из
рад ке, две ма ши не са уре ђа ји ма за сте за ње и ро бо та. Де фи ни са ти 
све по треб не усло ве и огра ни че ња и на пи са ти про гра ме за ове ма
ши не струг и гло да ли цу и про грам за ро бот да би оста вио кре та ње 
кроз све прет ход но де фи ни са не тач ке рад ног про сто ра Узи ма ње 



при прем ка из па лет ног ме ста, по ста вља ње при прем ка на ма ши ну, 
скла ња ње ро бо та из рад ног про сто ра ма ши не за вре ме про це са об
ра де, узи ма ње обрат ка по за вр ше ном про це су об ра де, по ста вља
ње при прем ка на сле де ћу ма ши ну, скла ња ње из рад ног про сто ра 
ма ши не за вре ме про це са об ра де, узи ма ње из вад ка и од ла га ње у 
од го ва ра ју ће па лет но ме сто. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Из у ча ва њем овог пред ме та да је се мо гућ ност уче ни ци ма да 
упо зна ју ро бо ти за ци ју са вре ме не ин ду стриј ске про из вод ње. Из у ча
ва њем овог гра ди ва уче ни ци тре ба да упо зна ју функ ци о нал ну струк
ту ру ро бо та и ме ђу соб ну по ве за ност еле ме на та струк ту ре у функ
ци о нал ну це ли ну, пре нос кре та ња и оп те ре ће ња ме ха ни за ма ро бо та 
то ком по слу жи ва ња про из вод них си сте ма, упра вља њем ро бо ти ма 
то ком ра ду и про гра ми ра ње ра да ро бо та за од ре ђе не тех но ло шке 
про це се. Основ на ка рак те ри сти ка овог пред ме та је ње го ва ин тер ди
сци пли нар ност, што зах те ва уве ћа ни на пор про фе со ра у при пре ми 
на ста ве и уче ни ка за раз у ме ва ње и усва ја њем об ре ђе них пој мо ва, јер 
је по треб но по ве за ти ма те ри ју из ви ше на став них обла сти.

Има ју ћи у ви ду да се ра ди о про бле ма ти ци пред ме та из до ме
на ви со ких тех но ло ги ја, то се ова на ста ва мо ра из во ди ти у по себ но 
фор ми ра ном и из у зет но опре мље ном ка би не ту. Нео п ход но је обез
бе ди ти по треб не усло ве, да сва ки уче ник са мо стал но ура ди свих 
(15) ве жби за (66) ча со ва.

При ре а ли за ци ји ве жби из пред ме та Ро бо ти оде ље ње се де ли 
на (3) три гру пе. У то ку оба вља ња ве жби уче ни ци во де прак ти кум 
ве жби на на чин ка ко то пред мет ни на став ник од ре ди по об ли ку, 
са др жа ју, на чи ну и струк ту ри. Сва ка ура ђе на ве жба бра ни се пред 
пред мет ним на став ни ком, оце њу је се и ула зи у струк ту ру го ди шње 
оце не пред ме та. Ове ве жбе ре а ли зу ју се на сле де ћи на чин: пр вих 
три (3) ве жбе, за ко је је из дво је но де сет (10) ча со ва, на ме ње но је 
за упо зна ва ње са еду ка тив ним ком пле том за фор ми ра ње ро бо та. У 
то ку тих ве жби уче ни ци тре ба да усво је основ ну ло ги ку и пра ви ла 
за фор ми ра ње јед но став ног ро бо та, на у че да про гра ми ра ју нај јед
но став ни ји ро бот, као и ро бот са до дат ним ком по нен та ма (сен зо ри, 
ка ме ра итд.), и да се на кра ју упо зна ју са мо гућ но сти ма укљу чи ва
ња та квих ро бо та у ауто ма ти зо ва ну про из вод ну ли ни ју.

У то ку сле де ћих је да на ест (11) ве жби, за ко је је на ме ње но 
(44) ча са, уче ни ци тре ба да по ступ но и у це ли ни са гле да ју и са вла
да ју на чин функ ци о ни са ња и про гра ми ра ња јед ног ин ду стриј ског 
ро бо та. Уче ни ци фи на ли зу ју из у ча ва ње ове обла сти кроз по след
њу, пет на е сту ве жбу ко ја тре ба да об у хва ти и уоб ли чи це ло до та да
шње гра ди во, а то је и раз лог због ко га је за њу из дво је но два на ест 
(12) ча со ва. Об зи ром да је цео са др жај ве жби из пред ме та Ро бо ти, 
а по себ но са др жај по след ње ве жбе, у це ло сти про жет и по ве зан 
са гра ди вом пред ме та Флек си бил ни про из вод ни си сте ми, нео п ход
но је ускла ди ти вре ме из во ђе ња ове ве жбе са блок – на ста вом из 
Флек си бил них про из вод них си сте ма, ка ко би та спре га што ви ше 
до при не ла све у куп ном зна њу уче ни ка и омо гу ћи ла успе шну ре а
ли за ци ју ма тур ског ра да (ко ји тре ба да пред ста вља сим би о зу свих 
до та да шњих са зна ња из струч них обла сти, а по себ но из пред ме та 
Ро бо ти и Флек си бил ни про из вод ни си сте ми).

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве на став ног пред ме та Прак тич на на ста ва је да 
до при не се да уче ник, у свом по чет ном струч ном обра зо ва њу, све
стра ни је са гле да ра зно вр сност тех но ло шких про це са и по сту па ка 
у ма шин ству, да уче ству је у прак тич ној при ме ни раз ли чи тих ме то
да об ра де и об ли ко ва ња ме та ла у ства ра њу про из во да, да уче ству
је у окви ру прак тич ног ко ва ња ме та ла у ства ра њу про из во да, да у 
окви ру прак тич ног ра да схва ти по ве за ност об ли ка и функ ци ја ма
шин ског де ла, да упо зна раз ли чи та сред ства ра да, да сти че рад не 
на ви ке и ве шти не и да осе ти по тре бу за ства ра ла штвом.

Задаци на ста ве на став ног пред ме та Прак тич на на ста ва су:
– упо зна ва ње уре ђа ја, ала та, при бо ра и ма ши на;
– оспо со бља ва ње за ра ци о нал но и еко но мич но ко ри шће ње 

ма те ри ја ла, ала та, при бо ра, уре ђа ја, ма ши на и енер ги је;
– овла да ва ње рад ном до ку мен та ци јом и оспо со бља ва ње за 

ње но ко ри шће ње у про це су ра да;
– са вла да ва ње ве шти не у оства ри ва њу рад них опе ра ци је руч

не и ма шин ске об ра де, скла па ња, рас кла па ња и одр жа ва ња ма ши
на и уре ђа ја;

– оспо со бља ва ње за пра вил ну упо тре бу сред ста ва и ме ра за шти
те на ра ду и сти ца ње на ви ка о по тре би ко ри шће ња ових сред ста ва;

– схва та ње по тре бе оства ри ва ња зах тев ног ква ли те та у про
из вод њи и одр жа ва ње ма ши на и уре ђа ја и при ме не ме то де ме ре ња 
и кон тро ле ква ли те та.

I РАЗРЕД 
(90 ча со ва у бло ку)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
УВОД (3)

За да так и зна чај Прак тич не на ста ве. Ка рак те ри сти ке обра зов
них про фи ла у под руч ју ра да: ма шин ство и об ра да ме та ла. Упо
зна ва ње ра ди о ни це и рад них ме ста за прак тич ну на ста ву. Рас по
ре ђи ва ње на рад но ме сто уз по треб на сред ства ра да и за шти те на 
ра ду. Пра вил но ко ри шће ње и чу ва ње сред ста ва ра да. Упо зна ва ње 
сред ста ва за шти те на ра ду. Чи шће ње и одр жа ва ње рад ног ме ста.

МЕ РЕ ЊЕ И КОН ТРО ЛИ СА ЊЕ (13)

За да так и зна чај ме ре ња и кон тро ли са ња Вр сте мер них је ди
ни ца SI си сте ма. Ме то де и гре шке ме ре ња. По де ла ме ри ла. Ме ри
ла за кон тро лу и ме ре ње ду жи на: раз мер ни ци (мер не тра ке, мер ни 
ле њи ри и мер не ле тве), ше ста ри за ме ре ње, по мич на ме ри ла, ду
би но ме ри и ви си но ме ри. Ме ри ла за кон тро лу ме ре ња угло ва: уга
о ни ци, угло ме ри (пре клоп ни, обич ни ме ха нич ки, уни вер зал ни) и 
ша бло ни. Ме ри ла за кон тро лу рав но сти по вр ши на, ме ри ла за за зо
ре и за о бље ња. Чу ва ње и одр жа ва ње мер них и кон трол них ала та. 

ПРИ БО РИ ЗА СТЕ ЗА ЊЕ И ПРИ ДР ЖА ВА ЊЕ (3)
За да так и зна чај сте за ња и при др жа ва ња при об ра ди. Пра ви ла 

сте за ња. По де ла при бо ра за сте за ње. Уни вер зал ни при бо ри за сте
за ње (сте ге, ша пе, сте зне гла ве и маг не ти).

ОЦР ТА ВА ЊЕ И ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ (3)
За да так и зна чај оцр та ва ња и обе ле жа ва ња. Алат и при бор за 

оцр та ва ње и обе ле жа ва ње (рад ни сто, пло че за оцр та ва ње, при зме, 
игле, па ра лел на цр та ла, обе ле жа чи, ше ста ри, сло ва, бро је ви и ша бло
ни). При пре ма по вр ши не за оцр та ва ње. По сту пак оцр та ва ња и обе
ле жа ва ња (оцр та ва ње и обе ле жа ва ње са цр те жа, оцр та ва ње по мо ћу 
ша бло на и по узор ку). Оштре ње ала та за оцр та ва ње и обе ле жа ва ње.

ТУР ПИ ЈА ЊЕ (6)
При ме на по ступ ка. Вр сте и об ли ци тур пи ја ња (по де ла тур пи

ја пре ма на ме ни, об ли ку пре се ка и се чи ву и пре ма бро ју на се ка). 
На са ђи ва ње тур пи ја. Тех ни ка ра да при тур пи ја њу (тур пи ја ње рав
них и об лих по вр ши на, тур пи ја ње отво ра и жље бо ва, тур пи ја ње 
ли мо ва и ски да ње иви ца). Одр жа ва ње тур пи ја. Ма ши не за тур пи ја
ње (глав ни де ло ви и по сту пак ра да).



ОДВА ЈА ЊЕ СЕ ЧЕ ЊЕМ И ОД СЕ ЦА ЊЕМ (6)

За да так и вр сте се че ња и од се ца ња. Рад че ки ћем и се ка чем 
(вр сте се ка ча и че ки ћа, на са ђи ва ње, др жа ње че ки ћа и ру ко ва ње че
ки ћем, тех ни ка ра да се ка чем, оштре ње се ка ча). Се че ње ма ка за ма. 
Од се ца ње те сте ром: од се ца њем руч ном те сте ром. Вр сте лу ко ва и 
ли сто ва. Тех ни ке ра да и по сту пак те сте ри са ња пло ча стих обра да ка, 
ли мо ва, це ви и ра зних про фи ла. Од се ца ње ма шин ском оквир ном 
те сте ром (прин цип ра да и ру ко ва ње). Одр жа ва ње сред ста ва ра да, 
под ма зи ва ње и чи шће ње. Ме ре за шти те при се че њу и од се ца њу.

ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ ЛИ МА И ПРО ФИ ЛА (3)

Зна чај и при ме на по ступ ка. Ис пра вља ње ма те ри ја ла (тех ни ка 
руч ног ис пра вља ња тра ка, ли мо ва осо ви на и оста лог. Ма шин ско 
ис пра вља ње). Са ви ја ње и об ли ко ва ње ма те ри ја ла (ли мо ва, жи це, 
це ви, про фи ла и опру ге). Ме ре за шти те на ра ду.

СПА ЈА ЊЕ (3)

Спа ја ње ле мље њем (вр сте ле мо ва, сред ства за чи шће ње и за
гре ва ње. По сту пак ме ког и твр дог ле мље ња). Елек тро луч но за ва
ри ва ње (уре ђа ји и при бор за елек тро луч но за ва ри ва ње. Елек тро де 
и вр сте за ва ра при елек тро луч ном за ва ри ва њу. Тех ни ка ра да при 
елек тро луч ном за ва ри ва њу). Сред ства за шти те на ра ду.

БУ ШЕ ЊЕ, УПУ ШТА ЊЕ И РЕ ЗА ЊЕ НА ВО ЈА (16)

По јам и свр ха бу ше ња и упу шта ња. Ала ти за бу ше ње и упу
шта ње. Бу ши ли це (сто не и стуб не). При бор за сте за ње ала та и 
обрат ка. Рад ни по ступ ци при бу ше њу и упу шта њу. Оштре ње спи
рал них бур ги ја. Ре за ње на во ја (алат и при бор за руч но ре за ње на
во ја. По сту пак ре за ња уну тра шњих и спо ља шних на во ја). Одр жа
ва ње бу ши ли ца. Ме ре за шти те на ра ду.

ТЕР МИЧ КА И ТЕР МО ХЕ МИЈ СКА ОБ РА ДА (6)

За да так и зна чај тер мич ке и тер мо хе миј ске об ра де. Основ ни 
пој мо ви о жа ре њу, ка ље њу, опу шта њу, це мен та ци ји и ни три ра њу. 
Ка ље ње јед но став них руч них ала та у во ди и уљу.

ПО ВР ШИН СКА ЗА ШТИ ТА (3)

По јам и вр сте ко ро зи је. На чин за шти те пре вла че њем. Ме ре 
за шти те на ра ду на по вр шин ској за шти ти.

УПО ЗНА ВА ЊЕ МА ШИ НА И ЊИ ХО ВА ФУНК ЦИ ЈА (19)

Кла си фи ка ци ја ма ши на: по гон ске и рад не ма ши не, тран спорт
не ма ши не и уре ђа ји, са о бра ћај на сред ства (ка рак те ри сти ке, на ме
на и одр жа ва ње). Опис и прин цип ра да тур би на, клип них ма ши на, 
ком пре сор, вен ти ла тор, пум пи, ди за ли ца и пре но си ли ца, тран спор
те ра и еле ва то ра (функ ци о ни са ње ма ши на и кон тро ла ра да).

СА СТА ВЉА ЊЕ И РА СТА ВЉА ЊЕ МА ШИ НА И ЊИ ХО ВИХ  
ДЕ ЛО ВА (6)

Са ста вља ње ма ши на као по сту пак до ви ја ња но вог про из во да 
(мон та жа). Ра ста вља ње и са ста вља ње ма ши на и њи хо вих де ло ва 
у окви ру одр жа ва ња ма ши на у екс пло а та ци ји. Зна чај одр жа ва ња, 
тре ње и ха ба ње кон такт них по вр ши на. По јам и вр сте скло по ва. 
Спа ја ње раз дво ји вим ве за ма. Алат и при бор за са ста вља ње и ра
ста вља ње (кљу че ви, уви ја чи, кле шта, из би ја чи, свла ка чи). Тех
но ло шки по сту пак ра ста вља ња и са ста вља ња (пре глед уре ђа ја, 
ра ста вља ње и озна ча ва ње де ло ва, пра ње и под ма зи ва ње де ло ва, 
кон тро ла ис прав но сти, за ме на и са ста вља ње).

II РАЗРЕД 
(90 ча со ва у бло ку)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

ОБ РА ДА СТРУ ГА ЊЕМ (40)

Упо зна ва ње стру га. Руч но и ме ха нич ко по ме ра ње но са ча ала
та. По ме ра ње бро ја обр та ја и сме ра обр та ја вре те на. Очи та ва ње ве
ли чи на по ме ра ња но са ча ала та на ме ре ним до бо ши ма. 

Уз ду жно стру га ње ци лин дрич них и сте пе на стих по вр ши на. 
При пре ма ма ши не и по сту пак об ра де. Ала ти за уз ду жна стру га ња. 
По ста вља ње ала та на ма ши ну. Гру бо и фи но стру га ње ци лин дрич
них и сте пе на стих по вр ши на. 

По преч нора ди јал но стру га ње спо ља шњих по вр ши на. при
пре ма ма ши не и по сту пак об ра де. Ала ти за по преч но стру га ње. 
По ста вља ње ала та у осу рад ног пред ме та. Гру бо и фи но стру га ње, 
рав но и сте пе на сто. Сред ства за хла ђе ње и под ма зи ва ње. 

Об ра да спо ља шњих ко ну сних по вр ши на. При пре ма ма ши не 
и ала та за об ра ду ко ну сних по вр ши на. об ра да ко ну са за кре та њем 
ма лог уз ду жног кли за ча. об ра да ко ну са по ме ра њем ко њи ца из осе 
рад ног пред ме та (де мон стра ци ја). об ра да ко ну са про фил ним но жем. 

Од се ца ње и усе ца ње на спо ља шњим по вр ши на ма. При пре ма 
ма ши на и ала та. Усе ца ње жље бо ва. Од се ца ње. 

Об ра да спо ља шњег и уну тра шњег на во ја на стру гу. При пре
ма ма ши не за ре за ње на во ја. Ала ти за ре за ње на во ја. Ре за ње ме
трич ког ле вог и де сног на во ја. 

ОБ РА ДА ГЛО ДА ЊЕМ (30)

Упо зна ва ње гло да ли це. Руч но и ме ха нич ко по ме ра ње гло
да ли це. Про ме на бро ја обр та ја и сме ра обр та ња глав ног вре те
на. Очи та ва ње ве ли чи на по ме ра ња на мер ним до бо ши ма. Об ра да 
гло да њем рав них по вр ши на. При пре ма ма ши не и ала та за об ра ду 
рав них по вр ши на. Сте за ње при прем ка и од ре ђи ва ње ба зних по вр
ши на. Гру ба и фи на об ра да рав них по вр ши на че о ним гло да ли ма. 
Сред ства за хла ђе ње и под ма зи ва ње. Об ра да гло да њем ко сих по
вр ши на. при пре ма ма ши не и ала та за об ра ду ко сих по вр ши на. Сте
за ње при прем ка под углом и од ре ђи ва ње ба зних по вр ши на. об ра да 
гло да њем ко сих по вр ши на за кре та њем сте зних ала та. 

Об ра да отво ра и ру па на гло да ли ци. При пре ма ма ши не и ала
та за об ра ду ру па и отво ра. Бу ше ње ви ше отво ра ко ор ди нант ним 
по ме ра њем рад ног сто ла. 

Об ра да пра вих и за вој них жље бо ва. при пре ма ма ши не и ала
та. По де о ни апа ра ти (вр сте и на чин по ста вља ња на ма ши ну). Из ра
да и пра вих за вој них жље бо ва. 

ОБ РА ДА БУ ШЕ ЊЕМ (10)

Об ра да бу ше њем на ра ди јал ној бу ши ли ци. Руч на и ме ха нич
ка про ме на по ло жа ја ала та и рад ног пред ме та. Очи та ва ње ве ли чи
не по ме ра ња на мер ним до бо ши ма. Бу ше ње, упу шта ње, про ши ри
ва ње и раз вр та ње отво ра. 

Обра та бу ше њем на ви ше врат ној бу ши ли ци. По де ша ва ње ма
ши не за рад. По ста вља ње рад ног пред ме та. Об ра да ру па и отво ра. 

ОБ РА ДА БРУ ШЕ ЊЕМ (10)

Бру ше ње спо ља шњих ци лин дрич них по вр ши на. Сте зни при
бо ри за об ра ду на бру си ли ци. Руч на и ме ха нич ка про ме на по ла
жа ја ала та и пред ме та. Очи та ва ње ве ли чи на по ме ра ња на мер ним 
до бо ши ма. При пре ма ма ши не и по сту пак об ра де спо ља шњих ци
лин дрич них по вр ши на из ме ђу ши ља ка. 

Блок – на ста ва се из во ди у ка би не ти ма и ра ди о ни ца ма за об
ра ду ме та ла, ко ја по се ду је све по ступ ке об ра де ре за њем, де фор ми
са њем и спа ја њем. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТ СТВО)

Прак тич на на ста ва се ре а ли зу је у бло ку, при че му се оде ље
ње, у пр вом раз ре ду, де ли на две (2) гру пе, а у дру гом на три (3) 
гру пе. За вре ме оба вља ња прак тич не на ста ве уче ни ци во де днев
ник прак тич не на ста ве у ко ји уно се: тех нич ки цр теж пред ме та 
об ра де са пот пу ном тех нич ком об ра дом, по ко јој се пред ста вља
ни еле мент не сме та но и без за сто ја прак тич но мо же ре а ли зо ва ти. 
На кон то га де фи ни ше се тех но ло шки по сту пак, кроз ко ји про ла зи 
обра дак до за вр шне фа зе ра да у ко ји се утвр ђу је оства ре ни ква ли
тет еле мен та. У скло пу де фи ни са ња тех но ло шког по ступ ка утвр
ђу ју се ма ши не алат ке на ко ји ма ће би ти ре а ли зо ва не од ре ђе не фа
зе об ра де, де фи ни шу од го ва ра ју ћи ре зни, сте зни, по моћ ни и мер ни 
ала ти и при бо ри ко ји ће се ко ри сти ти по фа за ма об ра де при ка за ног 
еле мен та. Уче ни ци у свом днев ни ку прак тич не на ста ве за сва ку 



ве жбу оба вља ју тех нич ко тех но ло шку про це ду ру, ко ја се оце њу је 
за јед но са прак тич ним ра дом. При оце њи ва њу прак тич не ве жбе и 
днев ни ка Прак тич не на ста ве, по жељ но је да на став ник из вр ши и 
из ве сну про ве ру зна ња ко ја су при ме њи ва на то ком прак тич не из
ра де ве жбе. На овај на чин уче ни ци се уво де у сфе ру про из вод ног 
ра да у ма шин ским ра ди о ни ца ма, у ко ји ма се про цес обра зо ва ња 
од ви ја у дру гим усло ви ма и дру га чи јим ме то да ма од оних ко ји су 
уче ни ци у ра ни јем шко ло ва њу сре та ли. За то на пр вом ча су уче ни
ке де таљ но тре ба упо зна ти са пра ви ли ма и прин ци пи ма по на ша ња 
у ра ди о ни ци, упо зна ти их са ра дом и тех но ло шком ди сци пли ном, 
као и ме ра ма и сред стви ма лич не и тех нич ке за шти те на сва ком 
рад ном ме сту у ра ди о ни ци у ко јој се из во ди ова на ста ва. 

Прак тич на на ста ва мо ра би ти де таљ но осми шље на и мо ра би
ти пре ци зно про гра ми ра но шта се за од ре ђе не вре ме мо ра ура ди ти. 
Уче ни ци са де фи ни са ном ди на ми ком мо ра ју би ти упо зна ти, да би 
што ра ци о нал ни је ко ри сти ли рас по ло жи во вре ме. Сва ка ак тив ност 
у струк ту ри из ра де ве жбе тре ба да бу де оце ње на, јер се на тај на чин 
под сти че мо ти ви са ност уче ни ка ка ства ра лач ком ис по ља ва њу. 

По себ но што је ва жно је то да са мо пр ва ве жба тре ба да има 
ди дак тич ки сми сао у ко јој ће уче ни ци упо зна ти ме то де ра да, ала те 
и ма ши не, а да се оста ле јед но став ни је ве жбе ор га ни зу ју као ве жбе 
од упо треб не вред но сти и то по прин ци пу да сва ка на ред на ве жба 
бу де сло же ни је тех но ло ги је.

Прак тич ну на ста ву, по пра ви лу, тре ба ре а ли зо ва ти у школ ској 
ра ди о ни ци ко ја је уни форм но тип ски опре мље на пре ма струк ту ри 
про гра ма ко ји об у хва та од ре ђе ну гру пу ма ши на, ала та и при бо ра, па 
због то га ни је по треб но ме ња ти ме сто из во ђе ња на ста ве, ра ди обез
бе ђе ња бо љих рад них усло ва. Сва ки уче ник у ра ди о ни ци мо ра има ти 
сво је рад но ме сто и мо ра ду жи ти од ре ђе ни део при бо ра и ала та ко ји 
ко ри сти при об ра ди ве жбе. Оце на прак тич не на ста ве об у хва та: рад ну, 
тех но ло шку ди сци пли ну, ква ли тет ура ђе не ве жбе, ква ли тет од бра не 
ве жбе, ква ли тет днев ни ка прак тич не на ста ве и са мо стал ност у ра ду.

Ве жбе се мо ра ју си сте ма ти зо ва ти у окви ру по је ди них по сту
па ка об ра де са по ста вље ним ци љем у окви ру од ре ђе ног тех но
ло шког по ступ ка у тра ја њу днев но нај ви ше до се дам (7) ча со ва. 
Про грам ве жби тре ба опе ра ци о на ли зо ва ти у окви ру рас по ло жи вог 
фон да ча со ва и у окви ру про гра мом по ста вље них зах те ва. Про гра
мом ве жби у дру гом раз ре ду пред ви ђе но је да се ве жбе ре а ли зу ју 
на че ти ри ма шин ске алат ке и то:

1. на уни вер зал ном стру гу
2. на раз ли чи тим вр ста ма и ти по ви ма бу ши ли ца
3. на раз ли чи тим вр ста ма гло да ли ца
4. на раз ли чи тим вр ста ма бру си ли ца. 
Све ве жбе мо ра ју би ти пот пу но де фи ни са не, да би уче ник 

мо гао од ре ди ти тех но ло шки по сту пак об ра де. Де фи ни са ње по
ступ ка об ра де, ала та и при бо ра, оба вља се у прак ти ку му ве жби 
овог пред ме та. Ве жбе се ре а ли зу ју у школ ској ра ди о ни ци или ра
ди о ни ци пред у зе ћа, где по сто је од го ва ра ју ћи усло ви. 

За сва ку ве жбу уче ник во ди рад ну све ску у ви ду прак ти ку ма, 
у ко ју уно си за дат ке по ста вље не ве жбом, об ра ђу је исту, и уно си у 
прак ти кум ре зул та те оства ре не ве жбом. Прак ти кум пре гле да пред
мет ни на став ник, a уче ник бра ни ве жбу пред пред мет ним на став
ни ком и до би ја оце ну ко ја пред ста вља ин те грал ни део го ди шње 
оце не из овог пред ме та.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

Oбразовни профил: БРО ДО ГРА ЂЕ ВИН СКИ ТЕХ НИ ЧАР

ПО ДЕ ЛА ОДЕ ЉЕ ЊА НА ГРУ ПЕ

Оде ље ње се де ли на две гру пе (од 12 до 16 уче ни ка у гру пи) 
при ре а ли за ци ји ве жби из сле де ћих пред ме та: 

Те о ри ја бро да, 
Кон струк ци ја бро да, 
Тра си ра ње бро да, 
От пор и про пул зи ја бро да,
Прак тич на на ста ва у пр вом раз ре ду.
Оде ље ње се де ли на три гру пе (од 8 до 12 уче ни ка у гру пи) 

при ре а ли за ци ји на ста ве сле де ћих пред ме та:
Ра чу на ри у бро до град њи у тре ћем и че твр том раз ре ду, 
Ра чу на ри у бро до град њи (блок).

ОСНОВЕ БРОДОГРАДЊЕ

ПР ВИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на став ног пред ме та осно ве бро до град ње је раз ви ја ње 
ин те ре со ва ња уче ни ка за стру ку и до би ја ње осно ве за да ље из у ча
ва ње оста лих пред ме та из обла сти бро до град ње.

Задаци на ста ве осно ве бро до град ње су:
– сти ца ње зна ња о исто ри ји бро до град ње и по мор ства;
– сти ца ње зна ња о тр го вач ким, спе ци јал ним и рат ним бро до

ви ма;
– упо зна ва ње са основ ним ка рак те ри сти ка ма бро да;
– упо зна ва ње са глав ним де ло ви ма бро до ма шин ског кон тек са 

и па луб не опре ме;
– упо зна ва ње са осно ва ма о брод ским про пул зо ри ма;
– упо зна ва ње са ор га ни за ци јом бро до гра ђе вин ске про из вод ње.

1. УВОД (1)

– Упо зна ва ње уче ни ка са са др жа јем на став ног пред ме та и по
треб ном струч ном ли те ра ту ром.

2. ОСНОВ НИ ПОЈ МО ВИ О ФОР МИ БРО ДА (6) 

Де фи ни ци ја бро да. По де ла бро да по ду жи ни, ши ри ни, ви си
ни. Вод на ли ни ја, пер пен ди ку ла ри. Ди мен зи је бро да: ду жи на, ши
ри, ви си на. Над град ња бро да: ка штел, мост, ка сар, па луб не ку ћи це.

3. ИСТО РИЈ СКИ РАЗ ВОЈ БРО ДАР СТВА И БРО ДО ГРАД ЊЕ (5)

Бро до ви на ве сла. Бро до ви на је дра. Бро до ви на ме ха нич ки 
по гон до Дру гог свет ског ра та. Раз вој бро до ва од Дру гог свет ског 
ра та до да на шњих да на.

4. ОСО БИ НЕ БРО ДА (3)

На ви га ци о не осо би не. Екс пло а та ци о не осо би не. Тех нич ко
еко ном ске осо би не. Ан гло сак сон ске је ди ни це ко је се ко ри сте у 
бро до град њи.

5. ПО ДЕ ЛА БРО ДО ВА (2)

Осно ве за по де лу бро до ва. По де ла пре ма ве ли чи ни бро да. По
де ла пре ма на ме ни. По де ла пре ма обла сти пло вид бе и ма те ри ја лу 
град ње. По де ла пре ма вр сти про пул зо ра и из во ђе њу над град ње.

6. ТИ ПО ВИ БРО ДО ВА (20)

Бро до ви за пре воз су вог те ре та: ге не рал ног, ра су тог. Бро до
ви за пре воз теч ног те ре та – тан ке ри. Бро до ви за пре воз кон теј не
ра. RОRО бро до ви, LASH бро до ви, SЕА ВЕЕ бро до ви. Пут нич ки 
бро до ви, тра јек ти. Бр зи бро до ви, ре мор ке ри.

Бро до ви тех нич ке фло те: ба ге ри, плов не ди за ли це. Ва тро га
сни бро до ви, бро до ви за спа ша ва ње. Бро до ви све ти о ни ци, бро до ви 
снаб де ва чи.



Реч ни бро до ви: по ти ски ва чи, те гља чи, бар же, те гле ни це, са
мо хот ке.

Рат ни бро до ви: бој ни бро до ви, кр ста ри це, но са чи ави о на, ра
за ра чи, фре га те, кор ве те, де сант ни бро до ви, ми но лов ци, ми но по
ла га чи, па трол ни, под мор ни це (са кла сич ним по го ном, са ну кле ар
ним по го ном). Реч ни рат ни бро до ви.

7. ТЕ О РИ ЈА БРО ДА (12)

Плов ност бро да, де пла сман бро да, уз гон бро да. Усло ви плов
но сти. Ста би ли тет бро да: де фи ни ци ја по де ла. Ме та цен тар, ме та
цен тар ска ви си на. Ста ња рав но те же бро да. Ста би ли тет об ли ка и 
фор ме. Ста би ли тет је дри ли ца, ста би ли тет под мор ни ца. Кри ва по
лу га ста би ли те та.

8. ОТ ПОР И ПРО ПУЛ ЗИ ЈА БРО ДА (6)

Де фи ни ци ја и по де ла от по ра. Ком по нен те укуп ног от по ра. 
Де фи ни ци ја и вр сте про пул зо ра. Брод ски то чак. Про пе лер. Мла зни 
про пул зор.

9. ОПРЕ МА БРО ДА (8)

Опре ма за си дре ње бро да. Опре ма за вез бро да. Опре ма за 
спа ша ва ње. На ви га ци о на опре ма.

10. ГЛАВ НЕ ПО ГОН СКЕ МА ШИ НЕ НА БРО ДУ (6) 

Зах те ви ко је мо ра ју да ис пу не и вр сте глав них по гон ских ма
ши на на бро ду. Пар на про пул зи ја. Про пул зи ја мо то ри ма са уну тра
шњим са го ре ва њем. Ну кле ар на про пул зи ја.

11. БРО ДО ГРА ДИ ЛИ ШТА (3)

По де ла бро до гра ди ли шта. Бро до гра ди ли шта у Ср би ји. Опре
ма бро до гра ди ли шта: ра ди о ни це, на во зи, ди за ли це.

НА ЧИН ИЗ ВР ША ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

Са др жа ји про гра ма пред ме та осно ве бро до град ње об ра ђу ју ком
плет ну област бро до град ње, по чев од оп штих пој мо ва о бро ду, пре ко 
те о ри је, кон струк ци је и опре ме бро да, до обла сти бро до ма шин ства.

Про грам се за сни ва на иде ји да се код уче ни ка, по ред сти ца
ња пред ста ве о бро ду као објек ту, раз ви је љу бав и ин те ре со ва ње за 
стру ку. Ча со ве би тре ба ло др жа ти у спе ци ја ли зо ва ним учи о ни ца ма 
у ко ји ма има ме ста и фо то гра фи ја ра зних ти по ва бро до ва.

Нај ве ћи део фон да по све ћен је по де ли и ти по ви ма бро до ва и 
то су те ме ко ји ма се мо ра по све ти ти на ро чи та па жња. По треб но је 
да уче ник на по чет ку уче ња бро до град ње на у чи да пре по зна је бро
до ве пре ма њи хо вој на ме ни и да до бро уочи њи хо ве кон струк тив не 
ка рак те ри сти ке. То не зна чи да оста ле те ме ни су ва жне, али оне се 
у оста лим пред ме ти ма де таљ но про у ча ва ју.

На став ник би тре ба ло да пра ти све но ви не у бро до град њи 
кроз струч не ча со пи се и да их укљу чу је у на став ни про грам. Пре
ма мо гућ но сти ма, уче ни ке тре ба од ве сти у при ста ни ште, ма ри ну, 
зи мов ник бро до ва, бро до гра ди ли ште.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

ТЕОРИЈА БРОДА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на став ног пред ме та те о ри ја бро да је сти ца ње зна ња о 
бро ду као плов ном објек ту, о ути ца ју об ли ка на ста би ли тет и си
гур ност пло вид бе.

Задаци на ста ве те о ри ја бро да су:
– упо зна ва ње по на ша ња бро да при де ло ва њу спољ них по ре

ме ћа ја;
– сти ца ње зна ња о од ре ђи ва њу ма се бро да, ис ти сни не, као и 

оста лих, бит них, ка рак те ри сти ка ко је ути чу на ста би ли тет;
– сти ца ње зна ња за са мо стал ну из ра ду ди ја гра ма хи дро ста

тич ких ка рак те ри сти ка бро да (ди ја грам ски лист).

ДРУ ГИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
1. УВОД (1)

Упо зна ва ње уче ни ка са са др жа јем на став ног пред ме та и по
треб ном струч ном ли те ра ту ром.

2. ОСНОВ НИ ПОЈ МО ВИ ТЕ О РИ ЈЕ БРО ДА (5) 

Основ ни пој мо ви – плу та ње, уз гон, де пла сман, соп стве на ма
са бро да, но си вост.

Основ ни пој мо ви о ста би ли те ту. По јам по чет ног, ста тич ког ста
би ли те та. Ме та цен тар, ме та цен тар ски ра ди јус, ме та цен тар ска ви си на.

Ста би ли тет је дре ња ка и ста би ли тет под мор ни це.
Ста би ли тет об ли ка и ста би ли тет ма се.

3. ГЕ О МЕ ТРИ ЈА БРОД СКЕ ФОР МЕ (22)

Глав не ди мен зи је бро да. На зи ви де ло ва бро да као и ка рак те
ри стич них ди мен зи ја у бро до град њи.

Од но си глав них ди мен зи ја: (L /B); (Т/В); (Т/N); (L /B ).
Ко е фи ци јен ти под вод не фор ме бро да. Ко е фи ци јент: ис ти сни

не, глав ног ре бра, кон струк ци о не вод не ли ни је, фи но ће фор ме по 
ду жи ни, фи но ће фор ме по ви си ни, Нор ман дов фак тор.

Брод ске ли ни је: си стем те о риј ских ре ба ра, си стем вод них ли
ни ја, си стем вер ти ка ла, си стем шир ни ца.

Ме ри ла у бро до град њи. Ди ја грам ски лист.

4. ИЗ РА ЧУ НА ВА ЊА ВЕ ЛИ ЧИ НА КО ЈЕ ЗА ВИ СЕ  
ОД ПОД ВОД НОГ ОБ ЛИ КА (ФОР МЕ) БРО ДА (44) 

Из ра чу на ва ње по вр ши не ра ван ске фи гу ре. При бли жне ме то
де ин те гра ље ња за ме ном за да те кри ве: пра вом (тра пе зно пра ви ло), 
па ра бо лом дру гог ре да (Симп со но во пра ви ло I), па ра бо лом тре ћег 
ре да (Симп со но во пра ви ло II). Пра ви ло Че би ше ва. Ра чу на ње по вр
ши не пра ви лом Симп со на са две ор ди на те. При ме на Симп со но вог 
пра ви ла I у слу ча ју умет ну тих раз ма ка/ор ди на та. При ме на Симп
со но вог пра ви ла I на кри ву са +/– ор ди на та ма.

Из ра чу на ва ње гра фо ста тич ких ве ли чи на рав не фи гу ре, при
ме ном пра ви ла Симп со на (I). Ре ша ва ње во де них ли ни ја. Ре ша ва ње 
ре ба ра. Од ре ђи ва ње ак си јал них мо ме на та инер ци је рав не фи гу
ре за уз ду жну те жи шну осу, за по преч ну ре фе рент ну и по преч ну 
те жи шну осу. Од ре ђи ва ње по ло жа ја те жи шта рав не фи гу ре, по 
ду жи ни. Уно ше ње из ра чу на тих гра фо ста тич ких ве ли чи на у ди ја
грам ски лист: по вр ши не ре ба ра, ста тич ки мо мен ти по вр ши не ре
ба ра за осно ви цу, аре а ла по вр ши не вод них ли ни ја, те жи шта вод
них ли ни ја по ду жи ни (од Z.), ак си јал ни мо мен ти инер ци је (по 
ду жи ни и по ши ри ни) вод них ли ни ја.

Из ра чу на ва ње за пре ми не под вод ног де ла бро да, це лог тру па 
бро да и од ре ђи ва ње те жи шта за пре ми не (по ду жи ни и по ви си ни), 
по мо ћу аре а ла по вр ши на те о риј ских ре ба ра и по мо ћу аре а ла по вр
ши на вод них ли ни ја при ме ном пра ви ла Симп со на (I).

Та бе лар но ра чу на ње и уно ше ње у ди ја грам ски лист: за пре
ми не, де пла сма на у реч ној, де пла сма на у мор ској во ди, те жи шта 
за пре ми не по ду жи ни (од К.О.), те жи шта за пре ми не по ви си ни (од 
О.L.), за га зни ца.



Од ре ђи ва ње ме те цен тар ског ра ди ју са (по преч ни/уз ду жни). 
Уно ше ње у ди ја грам ски лист. До да ци ста би ли те та. Кри ве „М” и 
„F”, уоп ште и за еле мен тар не об ли ке.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД
(2 + 2 ча са не дељ но, 72 + 72 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
1. УВОД (1)

Упо зна ва ње уче ни ка са са др жа јем на став ног пред ме та и по
треб ном струч ном ли те ра ту ром.

2. СТА ТИЧ КИ СТА БИ ЛИ ТЕТ – ПО ЧЕТ НИ (20) 

Из во ђе ње и ди ску си ја Атву до ве те о ре ме.
Ути цај пре ме шта ња те ре та: по ви си ни, по ши ри ни, по ду жи

ни, оп шти слу чај пре ме шта ња те ре та. Је ди нич ни мо мент пре тра ге 
и од ре ђи ва ње на ги ба бро да (боч но/уз ду жно).

Ути цај укр ца ја/ис кр ца ја те ре та у уз ду жној си ме трич ној рав
ни бро да и из ван уз ду жне си ме трал не рав ни бро да; ути цај по ло жа
ја те жи шта укр ца ног/ис кр ца ног те ре та. Ути цај ра да ди за ли це на 
бро ду/обал не ди за ли це.

Од ре ђи ва ње по чет ног по ло жа ја те жи шта бро да (си сте ма). 
Про ба на кре та њем (при пре ме и из во ђе ње, за пис ре зул та та). Из ра
чу на ва ње по чет не ме та цен тар ске ви си не (М.G.).

Ути цај сло бод них по вр ши на. Од ре ђи ва ње сма ње ња ме та цен
тар ске ви си не. Сма ње ње ути ца ја сло бод них по вр ши на уград њом 
не про пу сних прeграда.

Ути цај фор ме бро да. Ути цај фор ме вод не ли ни је (плов не). 
Ути цај об ли ка ре ба ра.

Ути цај про ме не глав них ди мен зи ја бро да. Ути цај про ме не 
ширинe, га за и дужинe (за исти де пла сман).

Ути цај де ло ва ња ве тра, про пе ле ра, вуч не си ле, цен три фу гал
не си ле при за о кре ту.

Ути цај осла ња ња бро да о чвр сто тло. На су ка ње бро да, од ре
ђи ва ње ре ак ци је под ло ге, ста би ли тет у слу ча ју на су ка ња; до ко ва
ње бро да као по се бан слу чај на су ка ња, по ри ну ће бро да/из вла че ње 
бро да на на воз.

Не га ти ван по чет ни ста би ли тет. По чет на ме та цен тар ска ви си на.

3. СТА ТИЧ КИ СТА БИ ЛИ ТЕТ – ЗА ВЕ ЛИ КЕ НА ГИ БЕ (15)
Опсeг ста би ли те та. Од ре ђи ва ње по ло жа ја те жи шта ис ти сну

ћа наг ну тог бро да, по мо ћу аре а ла по вр ши на ре ба ра. Од ре ђи ва ње 
по ло жа ја пра вог ме та цен тра.

Од ре ђи ва ње вeличине кра ка мо мен та ста би ли те та. Ме то де за 
од ре ђи ва ње, ди ја грам „С” кри вих, кри ва кра ко ва мо мен та ста би ли
те та (GН = h), ко рек ци ја кри ве мо мен та ста би ли те та због од сту па
ња пра вог те жи шта бро да (си сте ма).

Ути цај ве ли чи не над во ђа на ста би ли тет.

4. ДИ НА МИЧ КИ СТА БИ ЛИ ТЕТ (34)
Из вод и ди ску си ја фор му ле Мо зли ја.
Од нос из ме ђу ста тич ког и ди на мич ког ста би ли те та.
Ди на ми чи ста би ли тет, по чет ни (за ма ле на ги бе), из во ђе ње 

обра за ца.
Ди на ми чи ста би ли тет, за ве ће на ги бе, из во ђе ње обра за ца.
Ка рак те ри стич не кри ве.
Угао боч ног на ги ба при де ло ва њу спо ља шњих си ла.
Ана ли тич ко и гра фич ко ре ша ва ње.
Ути цај по ло жа ја те жи шта бро да (си сте ма) на ди на мич ки ста

би ли тет.

5. ИН ДИ КА ТО РИ СТА БИ ЛИ ТЕ ТА (2)
Уре ђа ји за ме ре ње ста би ли те та. Од ре ђи ва ње пра вог по ло жа ја 

те жи шта бро да (си сте ма).

6. ВЕ ЖБЕ (72)

1. Из ра чу на ва ње гра фо ста тич ких ка рак те ри сти ка ре ба ра (16).
2. Из ра чу на ва ње гра фо ста тич ких ка рак те ри сти ка вод них ли

ни ја (16) 

3. Ис ти сни на и те жи ште ис ти сни не (14).
4. Ко е фи ци јен ти пу но ће (10).
5. Ме та цен три (8).
6. Је ди нич на но си вост (8).

ЧЕ ТВР ТИ РАЗРЕД 
(2 + 1 час не дељ но, 64 + 32 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
1. УВОД (1)

Упо зна ва ње уче ни ка са са др жа јем на став ног пред ме та и по
треб ном струч ном ли те ра ту ром.

2. НА ПЛА ВЉИ ВОСТ БРО ДА (8)

Основ ни усло ви за из ра ду ди ја гра ма не про пу сних пре гра да 
(при бли жна и тач на ме то да), по ло жај за вр шних пре гра да (за вр шне 
тач ке кри ве на пра вље них ду жи на, ко рек ци ја раз ма ка не про пу сних 
пре гра да, об лик кри во на пла вље них ду жи на.

3. НА СУ КА ЊЕ И ОД СУ КА ЊЕ БРО ДА (6)

Из ра да ди ја гра ма на су ка ња бро да у јед ној тач ки, цен трич но, 
боч ни ста би ли тет. Екс цен трич но на су ка ње (у по реч ном сми слу). 
Ста би ли тет (уз ду жни) при на су ка њу. Од су ка ње бро да пре ме шта
њем те ре та по ши ри ни тј. по ду жи ни.

4. ПО РИ НУ ЋЕ И ИЗ ВЛА ЧЕ ЊЕ БРО ДА (20)

На воз, при пре ма за по ри ну ће, фа зе по ри ну ћа. Од ре ђи ва ње 
си ла и дру гих ка рак те ри сти ка у то ку по ри ну ћа (ста тич ки и ди на
мич ки про ра чун по ри ну ћа). Од ре ђи ва ње сна га ви тла за из вла че ње 
бро да. Из вла че ње бро да са о ни ца ма и ко ли ци ма.

5. СТА БИ ЛИ ТЕТ ПУТ НИЧ КИХ БРО ДО ВА (5) 

Од ре ђи ва ње угла на кре та ја услед не кон тро ли са ног пре ме
шта ња пут ни ка са бо ка на бок, без и са де ло ва њем спољ них си ла.

6. СТА БИ ЛИ ТЕТ ТЕ ГЉА ЧА – ПО ТИ СКИ ВА ЧА (2) 

Ста би ли тет те гља ча у уз ду жној ву чи; по преч ни ста би ли тет 
те гља ча. Ста би ли тет по ти ски ва ча.

7. СТА БИ ЛИ ТЕТ ПЛОВ НОГ ДО КА (3)

4. Ста би ли тет плов ног до ка са и без бро да. Ста би ли тет при 
ма не вру ура ња ња и из ра ња ња. Ди ја грам по чет ног ста би ли те та 
плов ног до ка са и без бро да.

8. ОСЦИ ЛА ЦИ ЈЕ БРО ДА (14)

Те о риј ске пре ми се о осци ла ци ја ма, љу ља ње око уз ду жне осе, 
по преч не осе, вер ти кал но осци ло ва ње бро да. Осци ла ци је бро да на 
мир ној во ди са и без от по ра. Осци ла ци је бро да на та ла си ма са и 
без от по ра. Из бор пе ри о де бро да. Уре ђа ји за ком пен за ци ју љу ља ња.

9. КОР МИ ЛА РЕ ЉЕ (5)

Уре ђа ји за ма не вар бро дом. Окре та ње бро да (пр ва, дру га и тре
ћа фа за). Ста би ли тет бро да при за о кре ту. Про бле ми упра вљи во сти.

10. ВЕ ЖБЕ (32)

1. Ста тич ки ста би ли тет (4);
2. Ди на мич ки ста би ли тет (4);
3. На су ка ње и од су ка ње бро да (7);
4. По ри ну ће бро да (12);
5. Ста би ли тет пут нич ких бро до ва, те гља ча, по ти ски ва ча, 

плов ног до ка (5).

НА ЧИН ИЗ ВР ША ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

Пред мет се због сво је ва жно сти и обим но сти на став не гра ђе 
из у ча ва се по ступ но у то ку три на став не го ди не.



У дру гом раз ре ду се као бит на по гла вља, по ред оста лог, об
ра ђу је: оп шти пој мо ви о ста би ли те ту бро да, ге о ме три ја бро да. на
чи ни про ра чу на ис ти сну ћа, те жи шта ис ти сну ћа, ко ри шће ње ди ја
грам ског ли ста и од ре ђи ва ње ме та цен тар ског ра ди ју са ви си не и сл.

У тре ћем раз ре ду об ра ђу је се: ста тич ки ста би ли тет, уре ђа ји за 
ме ре ње ста би ли те та и ди на мич ки ста би ли тет. Овим про гра мом пред
ви ђе не су и ве жбе са по 2 ча са го ди шње. За ми шље но је да уче ник кроз 
ве жбе про ра чу на ди ја грам ски лист, ко јим пред ста вља мо све гра фо ста
тич ке ве ли чи не бро да. У окви ру сва ке ве жбе по треб но је да уче ник 
ура ди и ра чун ски и гра фич ки део за дат ка. Те о риј ски основ ових ве жби 
ура ђен је у дру гом раз ре ду. Те о ри ја и ве жбе не мо гу ићи па ра лел но, јер 
уче ник тек на кра ју дру гог раз ре да за вр ша ва на црт брод ских ли ни ја (у 
окви ру тра си ра ња бро да), ко је су основ за ди ја грам ски лист.

У че твр том раз ре ду об ра ђу је се на пла вљи вост бро да, по ја ве 
код на су ки ва ња и од су ки ва ња бро да, рад не по вр ши не за град њу 
бро да, по ри ну ће бро да, ста би ли тет за раз не ти по ве бро до ва и дру
га плов на сред ства, по ја ве ко је се де ша ва ју при љу ља њу бро да и 
сред ства ко ја слу же за ума ње ње љу ља ња. Нај зад об ра ђу је се и кор
ми ла ре ње бро да.

Нај ве ћу па жњу, као по себ но зна чај ној те мат ској це ли ни, тре
ба по све ти ти са др жа ји ма о ста би ли те ту бро да.

При оства ри ва њу са др жа ја на став ник тре ба да се осла ња на 
зна ња ко ја су уче ни ци сте кли у прет ход ним раз ре ди ма, и то пр вен
стве но из пред ме та осно ве бро до град ње, тра си ра ње бро да, тех нич
ко цр та ње и ме ха ни ка.

Да би се са др жа ји успе шно са вла да ли, по ред те о риј ске на ста
ве, пред ви ђа ју се и ве жбе ко је са др же ана ли тич ке про ра чу не и гра
фич ке ра до ве. Ре а ли за ци ја ве жби сле ди на кон об ра ђе них од го ва ра
ју ћих те о риј ских це ли на та ко да се, нај пре, ча со ви ве жби ко ри сте 
за те о риј ска из ла га ња, а за тим се исти број ча со ва вра ћа ве жба ма.

С об зи ром да је ка рак тер пред ме та та кав да у ње му, уз по
зна ва ње те о риј ских осно ва, до ми ни ра ју гра фич ки и ана ли тич ки 
про ра чу ни и цр та ње, тре ба у окви ру ве жби пред ви де ти, из ових 
обла сти, ви ше про ра чун ских при ме ра, ка ко би уче ни ци бо ље схва
ти ли при ме ну те о риј ских прин ци па и успе шно ура ди ли пред ви ђе
не гра фич ке ра до ве.

На ве жба ма оде ље ње се де ли на гру пе ка ко је то пред ви ђе но у 
одељ ку – по де ла оде ље ња на гру пе.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

КОНСТРУКЦИЈА БРОДА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на став ног пред ме та кон струк ци ја са чвр сто ћом бро да је 
сти ца ње зна ња по треб них за са мо стал но ра су ђи ва ње о по треб ним 
ди мен зи ја ма брод ских еле ме на та и за из бор од го ва ра ју ћих ма те ри
ја ла за град њу бро да.

Задаци на ста ве кон струк ци је са чвр сто ћом бро да су:
– упо зна ва ње пра ви ла кла си фи ка ци о них дру шта ва и њи хо во 

ко ри шће ње, при про ра чу на ва њу еле ме на та брод ске кон струк ци је;
– са мо стал но ре ша ва ње из во ђе ња од ре ђе ног ти па брод ске 

кон струк ци је;
– оспо со бља ва ње уче ни ка за при ме ну и ко ри шће ње тех нич

котех но ло шке до ку мен та ци је и дру гих струч них но си ла ца ин фор
ма ци је.

ДРУ ГИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (1)

Упо зна ва ње уче ни ка са са др жа јем на став ног пред ме та и по
треб ном струч ном ли те ра ту ром.

2. ПЛОВ НОСТ (3)

Укуп на ма са бро да, си ла уз го на, за пре ми на уро ње ног де ла 
бро да, спе ци фич на ма са во де у ко јој брод пло ви. Усло ви плов но
сти. Основ на свој ства ПОД ВОД НОГ – де ла бро да (ду жи на, ши ри
на, боч на ви си на, пр слук и скок па лу бе).

3. ЧВР СТО ЋА БРО ДА (12)

Од ре ђи ва ње ди мен зи ја еле ме на та струк ту ре тру па бро да. Уз
ду жна чвр сто ћа бро да. По преч на чвр сто ћа бро да. Ло кал на чвр сто ћа 
бро да. На пре за ња од ви бра ци ја брод ског тру па. По де ла кон струк
ци о них еле ме на та тру па бро да пре ма функ ци ји у чвр сто ћи бро да. 
На чи ни из во ђе ња брод ских кон струк ци ја. Зна че ње по је ди них пој
мо ва у пра ви ли ма за град њу бро да кла си фи ка ци о них за во да.

4. МА ТЕ РИ ЈА ЛИ ЗА ГРАД ЊУ БРО ДА (5)

Про из вод ња че ли ка. Бро до гра ђе вин ски че лик, оби чан. Че лик 
по ви ше не чвр сто ће. Ме ха нич ка ис пи ти ва ња че ли ка за бро до град
њу. Ле гу ре обо је них ме та ла за при ме ну у бро до град њи. Ле гу ре 
алу ми ни ју ма. Ли мо ви и про фи ли за при ме ну у бро до град њи.

5. СИ ГУР НОСТ КОН СТРУК ЦИ ЈЕ БРО ДА (4) 

Сте пен си гур но сти у бро до гра ђе вин ским кон струк ци ја ма. 
По де ла еле ме на та пре ма функ ци ји. Основ ни си сте ми град ње. Тех
нич ки над зор над из во ђе њем кон струк ци је.

6. НА МЕ НА БРОД СКИХ ЕЛЕ МЕ НА ТА (3)

Ути цај еле ме на та брод ске кон струк ци је, по је ди нач но, на чвр
сто ћу брод ског тру па.

7. КО БИ ЛИ ЦА БРО ДА (6)

Гред на ко би ли ца – на ме на, при ме на, ме ђу соб но спа ја ње еле
ме на та гред не ко би ли це. Спа ја ње гред не ко би ли це са прам ча ном 
и кр ме ном ста твом. Спа ја ње гред не ко би ли це са опло че њем тру па 
бро да (дно).

Пло сна ко би ли ца – на ме на, при ме на, на чин из ра де. Зах те ви 
Пра ви ла за град њу при од ре ђи ва њу ди мен зи ја пло сне ко би ли це. 
Кон струк ци о на ре ше ња.

Ку ти ја ста ко би ли ца – на ме на, при ме на, на чин из во ђе ња. Кон
струк ци о на ре ше ња.

8. СТРУК ТУ РА ДНА НА БРО ДО ВИ МА БЕЗ ДВО СТРУ КОГ ДНА 
И НА МЕ СТИ МА ГДЕ НЕ МА ДВО СТРУ КОГ ДНА (12) 

Па смо, сре ди шње па смо, боч но па смо (зах те ви Пра ви ла, кон
струк ци о на ре ше ња).

Ре бре ни це – вр сте, на ме на, при ме на, кон струк ци о на ре ше ња. 
Струк ту ра дна те рет них тан ко ва.

9. СТА ТВЕ (17)

Прам ча на ста тва – на ме на, оп те ре ће ња, кон струк ци о на ре ше
ња. Зах те ви за ди мен зи о ни са ње прам ча них ста тви. Прам ча на ста
тва у об ли ку кру шке – булб пра мац.

Кр ме на ста тва – на ме на, оп те ре ће ња, кон струк тив на ре ше
ња. Зах те ви за ди мен зи о ни са ње кр ме них ста тви (ли ме на, ли ве на, 
ко ва на).

Отво ре на и за тво ре на кр ме на ста тва, не по крет ни струк пе ра 
кор ми ла. Кон тра про пе лер на кр ме на ста тва.



10. ЛИСТ КОР МИ ЛА (9)

На ме на ли ста (пе ра) кор ми ла, вр сте, кон струк ци о на ре ше ња. 
Зах те ви за ди мен зи о ни са ње ли ста кор ми ла. Из ра да. Одр жа ва ње.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД
(2 + 2 ча са не дељ но, 72 + 72 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (1)

Упо зна ва ње уче ни ка са са др жа јем на став ног пред ме та и по
треб ном струч ном ли те ра ту ром.

2. ДВО СТРУ КО ДНО (17)

Струк тур ни де ло ви дво стру ког дна. На ме на и кон струк ци о на 
ре ше ња хрп те ни це, ту не ла у дво стру ком дну.

Боч ни, уз ду жни, но са чи дво стру ког дна.
Ре бре ни це, на ме на кон струк ци о на ре ше ња. Ре бре ни це код уз

ду жног и по преч ног на чи на оре бре ња.
Уз ду жни но са чи дна (уз ду жња ци).
Уну тра шње дно дво стру ког дна (по кров), на ме на, еле мен ти 

укру ће ња, на чи ни из во ђе ња спа ја ња струк ту ре дво стру ког дна и 
бо ко ва бро да.

3. СТРУК ТУР НИ ТАН КО ВИ (4) 

По јам. На ме на. Кон струк тив на ре ше ња.

4. ОПЛА ТА ТРУ ПА БРО ДА (10)

Опла та као услов не про пу сно сти. Опла та као еле мент уз ду жне 
чвр сто ће бро да. Кон струк тив на ре ше ња. Зах те ви пра ви ла за ди мен
зи о ни са ње опла те тру па бро да, по зо на ма. Отво ри на опла ти тру па 
бро да. Ком пен за ци је. Ве ли ки отво ри (бро до ви по себ них на ме на). 
Вр сте че ли ка за град њу опла те. Зах те ви за ква ли те том ма те ри ја ла.

5. ОГРА ДА (3)

Пу на огра да бро да. Огра да као еле мент уз ду жне чвр сто ће. 
Пра ви ла за ди мен зи о ни са ње огра де. Ре шет ка ста огра да. Си гур
ност на пут нич ким бро до ви ма. По себ ни слу ча је ви из во ђе ња огра
де (обо ри ва, де мон та жна).

6. ЉУЉ НЕ КО БИ ЛИ ЦЕ (4)

Па сив не љуљ не ко би ли це, на ме на, кон струк тив на ре ше ња, 
зах те ви пра ви ла за ди мен зи о ни са њем.

Ак тив не љуљ не ко би ли це, на ме на, кон струк тив на ре ше ња, 
зах те ви пра ви ла за ди мен зи о ни са њем.

7. ГЛАВ НИ СИ СТЕ МИ ОРЕ БРЕ ЊА БО КА БРО ДА (8) 

Си сте ми град ње бо ка бро да. Ре бра, обич на, оквир на. Боч на 
про ве за. Оста ле вр сте ре ба ра. Уз ду жни но са чи бо ка бро да. Ком би
но ва но оре бре ње бо ка бро да.

8. ПА ЛУ БА (5)

Че лич на па лу ба, на ме на, на чин из ра де, укру ће ња па лу бе, 
мон та жа, на чи ни спа ја ња са тру пом бро да. Ди мен зи о ни са ње ли мо
ва па лу бе, по зо на ма.

Др ве на па лу ба, на ме на, кон струк тив на ре ше ња.
Па лу бе од дру гих ма те ри ја ла (ле гу ре ла ких ме та ла, ста клом 

оја ча на пла сти ка). Пра ви ла за ди мен зи о ни са ње.

9. ПОД ВЕ ЗЕ (3)

На ме на под ве за, зах те ви за ди мен зи о ни са њем, кон струк тив на 
ре ше ња.

10. УПО РЕ (3)

На ме на упо ра, зах те ви за ди мен зи о ни са њем, кон струк тив на 
ре ше ња.

11. ГРО ТЛА (6)

Уло га гро тла. Кон струк тив на ре ше ња. Ло кал на оја ча ња кон
струк ци је у зо ни угло ва.

За тва ра чи гро та ла, по клоп ци. Уло га по кло па ца као еле ме на та 
чвр сто ће. Кон струк ци о на из во ђе ња ме тал них (па тент них) по кло
па ца гро та ла.

12. НЕ ПРО ПУ СНЕ ПРЕ ГРА ДЕ (8)

Кла се не про пу сно сти. Из во ђе ње спо је ва (пре ма пра ви ли ма 
ре ги стра). Уло га пре гра да. Кон струк тив на ре ше ња и на чин спа ја ња 
пре гра да са брод ским тру пом.

ВЕ ЖБЕ (72)

Про ра чун и цр та ње еле мен та јед но стру ког дна (28).
Про ра чун и цр та ње ли ста кор ми ла (20).
Про ра чун и цр та ње прам ча не ста тве (12).
Про ра чун и цр та ње кр ме не ста тве (12).

ЧЕ ТВР ТИ РАЗРЕД 
(3 + 2 ча са не дељ но, 96 + 64 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (1)

Упо зна ва ње уче ни ка са са др жа јем на став ног пред ме та и по
треб ном струч ном ли те ра ту ром.

2. ПРАМ ЧА НИ И КР МЕ НИ ПИК (9)

Прам ча ни пик – еле мен ти. кон струк тив на ре ше ња, на чи ни спа
ја ња сек ци је прам ча ног пи ка и тру па бро да. Отво ри и ком пен за ци је.

Кр ме ни пик – еле мен ти, кон струк тив на ре ше ња. Ре ше ња за 
про про пе лер ни и дво про пе лер ни по гон. На чи ни спа ја ња кр ме ног 
пи ка и тру па бро да.

3. ЕЛЕ МЕН ТИ ДР ВЕ НОГ БРО ДА (7)

На чи ни из ра де еле ме на та др ве ног бро да – ре бра, ко би ли ца, 
опла та, па лу ба, пре гра де. Спа ја ње еле ме на та др ве ног бро да. Одр
жа ва ње др ве них бро до ва.

4. БРО ДО ВИ ГРА ЋЕ НИ ОД СТА КЛО ПЛА СТИ КЕ (5)

Ком по нен те за град њу. Оја ча ња основ не ма се – ста кло, ми не
рал на оја ча ња. Кон струк тив на ре ше ња за град њу у ста клом оја ча
ној пла сти ци.

5. НА ЧИ НИ ГРАД ЊЕ БРО ДО ВА ОД СТА КЛО ПЛА СТИ КЕ (7)

Тех но ло шки по ступ ци град ње. По сту пак руч ног ла ми ни ра
ња. Уре ђа ји ко ји се ко ри сте за по сту пак руч ног ла ми ни ра ња. Оста
ли по ступ ци ла ми ни ра ња. Гре шке при ла ми ни ра њу и њи хо во от
кла ња ње. Из ра да мо де ла и ка лу па за од ли ва ње бро да од ста клом 
оја ча не пла сти ке. Ме тал ни ка лу пи. Ис пи ти ва ње ста клом оја ча не 
пла сти ке (ме ха нич ко).

6. СПА ЈА ЊЕ ГРА ЋЕВ НИХ ЕЛЕ МЕ НА ТА БРО ДА ОД СТА КЛО
ПЛА СТИ КЕ (10) 

Ве за бо ко ва са па лу бом. Ве за еле ме на та укру ће ња са бо ко
ви ма и па лу бом. На чи ни спа ја ња (ла ми ни ра ње, ме ха нич ка ве за). 
Оре бре ње бро до ва гра ђе них од ста клом оја ча не пла сти ке. На чи ни 
спа ја ња. Ко би ли ца и спа ја ње еле ме на та.

Ло кал на оја ча ња (кр ме но зр ца ло, еле мен ти опре ме за си дре
ње и вез, ра зни слу ча је ви ло кал них оја ча ња).

7. ОДР ЖА ВА ЊЕ БРО ДО ВА ГРА ЂЕ НИХ  
ОД СТА КЛО ПЛА СТИ КЕ (5)

От кла ња ње оште ће ња. Тех но ло шки по ступ ци от кла ња ња 
оште ће ња. Ре дов но одр жа ва ње бро до ва.



8. ПРО РА ЧУН ПО ПРЕЧ НИХ СИ ЛА И МО МЕ НА ТА ПРИ  
УЗ ДУ ЖНОМ СА ВИ ЈА ЊУ БРО ДА (20) 

Од ре ђи ва ње кри ве спољ њег оп те ре ће ња. Од ре ђи ва ње плов не 
ли ни је. Од ре ђи ва ње кри ве уз го на. Од ре ђи ва ње раз ли ке (по преч на 
си ла). Про ра чун мо мен та са ви ја ња пре ма пра ви ли ма ре ги стра. Ди
на мич ки ути цај та ла са (ефе кат Сми та).

9. ПРО РА ЧУН НОР МАЛ НИХ НА ПРЕ ЗА ЊА (5) 

Рав но са ви ја ње. Ко со са ви ја ње. Од ре ђи ва ње но си ве ши ри не 
ли ма. Ак си јал ни мо мен ти инер ци је и от пор ни мо мен ти сло же ног 
пре се ка но са ча. По преч ни пре сек бро да. При бли жни обра сци за 
от пор ни мо мент.

10. ПРО РА ЧУН НА ПРЕ ЗА ЊА И ДЕ ФОР МА ЦИ ЈА  
КОД УЗ ДУ ЖНЕ ЧВР СТО ЋЕ (5) 

Ути цај над гра ђа на уз ду жну чвр сто ћу. Са ви ја ње бро да у хо
ри зон тал ној рав ни и уви ја ње бро да при де ло ва њу та ла са. До пу
ште на на пре за ња.

11. ПРО РА ЧУ НИ ЗА ДИ МЕН ЗИ О НИ СА ЊЕ ЕЛЕ МЕ НА ТА  
МЕ ТАЛ НОГ БРО ДА (18)

Од ре ђи ва ње екви ва лент ног но са ча. Про ра чун еле ме на та глав
ног ре бра пре ма зах те ви ма пра ви ла за град њу тру па, ре ги стра. 
Про ра чун ло кал не чвр сто ће. Ста бил ност шта по ва и пло ча.

12. ПРО РА ЧУН ЕЛЕ МЕ НА ТА БРО ДО ВА  
ОД СТА КЛО ПЛА СТИ КЕ (4) 

Од ре ђи ва ње на пре за ња. Сте пен си гур но сти. До пу ште на на
пре за ња. Про ве ра уз ду жне чвр сто ће. Про ра чун еле ме на та по из вр
ше ном спа ја њу. Про ра чун ло кал не чвр сто ће. Зах те ви ре ги стра.

ВЕ ЖБЕ (64) 

1. Про ра чун и цр та ње не про пу сне пре гра де (10).
2. Про ра чун и цр та ње дво стру ког дна (10).
3. Про ра чун и цр та ње еле ме на та глав ног ре бра (20).
4. Ди ја грам по преч не си ле, мо мен та са ви ја ња, ела стич на ли

ни ја, про ме на от пор ног мо мен та (24).

НА ЧИН ИЗ ВР ША ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

Пред мет се због сво је ва жно сти и обим но сти на став не гра ђе, 
из у ча ва по ступ но у то ку три на став не го ди не.

Због ве ли ког бро ја раз ли чи тих кон струк тив них ре ше ња брод
ског тру па, нео п ход но је у на ста ви ко ри сти ти илу стра ци је основ
них прин ци па из ра де брод ског тру па и ње го вог укру ће ња.

Нај бит ни ја по гла вља у са др жа ји ма про гра ма су: чвр сто ћа 
бро да и област про ра чу на еле ме на та укру ће ња бро да.

Да би се успе шно оства ри ли са др жа ји про гра ма, на ста ва се 
од ви ја у три прав ца и то: те о риј ска на ста ва, про ра чу ни из обла сти 
по је ди них на став них це ли на и об ра да за да та ка (ве жби) у тре ћем и 
че твр том раз ре ду. При оства ри ва њу са др жа ја на став ник тре ба да 
се осла ња на зна ња ко ја су ђа ци сте кли из пред ме та: ме ха ни ка, тех
нич ко цр та ња осно ва бро до град ње, фи зи ке и те о ри је бро да.

Ра ди сти ца ња што бо љег уви да у са др жа је пред ме та, као и да 
би се обез бе ди ло што лак ше и трај ни је усва ја ње из пред ме та, по
треб но је на кра ју тре ће и че твр те го ди не из ра ди ти у шко ли за дат
ке из пре ђе ног са др жа ја. За дат ке об ра ди ти пре ма сле де ћем пла ну:

– у тре ћој го ди ни об ра ди ти за дат ке обла сти дна бро да; прам
ча не ста тве; кр ме не ста тве; кор ми ла; спа ја ње скро ко ва са дном 
бро да. Ве ћи део са др жа ја за да та ка усме ри ти на гра фич ки рад;

– у че твр тој го ди ни за дат ке ра ди ти из обла сти про ра чу на. Об
ра ди ти по гла вља: дна бро да, про ра чун ре ба ра дна бро да; про ра чун 
еле ме на та глав ног ре бра ЈR; про ра чун чвр сто ће бро до ва (LR, ЈR.); 
об ра да де та ља SОР бро до ва.

Ве ћи део цр те жа тре ба об ра ђи ва ти на ха ме ру фор ма та А2 
или А1. Део цр те жа тре ба из ра ди ти на па у су ту ши ра њем. При из
ра ди ве жби по себ ну па жњу обра ти ти на:

– пра ви ла за град њу че лич них бро до ва ЈR, LR, ВV, АВS, NV, 
RSFSR;

– от пор ност ма те ри ја ла;
– те о ри ју ела стич но сти пло ча;
– те о ри ју бро да;
– пра ви ла о из во ђе њу брод ских кон струк ци ја (ЈR);
– пра ви ла о за шти ти бро да и сл.
Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 

на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

ТРАСИРАЊЕ БРОДА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на став ног пред ме та је сти ца ње зна ња по треб них за оба
вља ње по сло ва тра си ра ња бро да.

Задаци на ста ве тра си ра ња бро да су:
– да бро до гра ђе вин ски тех ни чар овла да глав ним ди мен зи ја ма 

бро да од ре ђе них пре ма пра ви ли ма ре ги ста ра за из град њу бро до ва;
– да бро до гра ђе вин ски тех ни чар овла да цр та њем брод ских 

ли ни ја;
– да бро до гра ђе вин ски тех ни чар са вла да уцр та ва ње брод ских 

еле ме на та и да са вла да из ра ду ша бло на за из ра ду брод ских еле ме на та;
– да са вла да раз ви ја ње опла те тру па.

ДРУ ГИ РАЗРЕД 
(2 + 3 ча са не дељ но, 72 + 108 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (4)

Основ не тех но ло шке ак тив но сти град ње јед ног бро да. Исто
риј ски раз вој тра си ра ња бро да. За да ци тра си ра ња бро да.

2. ТРА СЕР НИ ЦА (6)

Про сто ри ја за тра си ра ње (ве ли чи на, осве тље ње). Ло ка ци ја 
тра сер ни це. Под тра сер ни це. Алат и при бор за тра си ра ње.

3. ОСНОВ НЕ ДИ МЕН ЗИ ЈЕ БРО ДА (14)

Ду жи на бро да, кон струк тив на вод на ли ни ја, пер пен ди ку ла ри. 
Ши ри на бро да, глав но ре бро. Ви си на бро да. Газ бро да. Сло бо дан 
бок бро да, про пи си о над во зу. Кон струк ци ја ско ка па лу бе. Кон
струк ци ја пре лу ка па лу бе. Уз вој.

Глав не ди мен зи је др ве них тр го вач ких бро до ва.
Глав не ди мен зи је др ве них и ме тал них мо тор них ча ма ца.
Глав не ди мен зи је јах ти – је дри ли ца.

4. БРОД СКЕ ЛИ НИ ЈЕ (10)

Пре се ци брод ског тру па. Вод не ли ни је. Уз ду жња ци. Те о рет
ска ре бра. Кон струк тив на ре бра. Па ра лел ни сред њак. На чи ни тра
си ра ња (за себ не про јек ци је, пре кла па ње про јек ци ја, ис кљу чи ва ње 
па ра лел ног сред ња ка).

5. ЦР ТА ЊЕ МРЕ ЖЕ (8)

По де ла ду жи на јед на ке де ло ве, кон стру и са ње нор ма ла. Цр
та ње мре же за вод не ли ни је. Цр та ње мре же за уз ду жња ке. Цр та ње 
мре же за ре бра. Кон тро ла мре же. 



6. УЦР ТА ВА ЊЕ БРОД СКИХ ЛИ НИ ЈА (18)

Об лик ре ба ра: V ре бра, U ре бра. Ма у е гов об лик ре ба ра. Об лик 
прам ча них ре ба ра са бул бом. Уцр та ва ње ре ба ра пре ма за да том про
то ти пу. Об ли ци прам ча не ста тве. Об ли ци кр ме на са вре ме ним бро до
ви ма. Уцр та ва ње вод них ли ни ја и кра је ва вод них ли ни ја. Уцр та ва ње 
уз ду жња ка и кра је ва уз ду жња ка. Кон стру и са ње ли ни је ско ка па лу бе 
по бо ку у све три про јек ци је. Кон стру и са ње ли ни је ско ка па лу бе по 
си ме тра ли. Уцр та ва ње шир ни ца као кон тро ле брод ских ли ни ја.

7. УЦР ТА ВА ЊЕ БРОД СКИХ ЛИ НИ ЈА ПРЕ МА ТА БЕ ЛИ  
ОЧИ ТА ЊА (12)

Фор ми ра ње та бе ле вод них ли ни ја. Уцр та ва ње вод них ли ни ја 
пре ма та бе ли очи та ња. Уцр та ва ње уз ду жња ка пре ма та бе ли очи та ња 
и пре ма вод ним ли ни ја ма. Уцр та ва ње кон ту ре прам ца и кр ме на осно
ву очи та ња. Уцр та ва ње ре ба ра по мо ћу та бе ле вод них ли ни ја. Уцр та ва
ње ре ба ра по мо ћу про јек ци је вод них ли ни ја. Уцр та ва ње ре ба ра по мо
ћу про јек ци је уз ду жња ка. Уцр та ва ње кри вих кон струк тив них ре ба ра.

ВЕ ЖБЕ (108) 

1. По се та бро до гра ди ли шту (6)

Упо зна ва ње уче ни ка са ор га ни за ци јом град ње бро да. Упо зна
ва ње уче ни ка са ра ди о ни ца ма бро до гра ди ли шта. Упо зна ва ње уче
ни ка са рад ним про фи ли ма у бро до гра ди ли шту. Упо зна ва ње уче
ни ка са по сло ви ма бро до гра ђе вин ског тех ни ча ра.

2. Цртањe и кон тро ла мре же за брод ске ли ни је (30)

Упо зна ва ње уче ни ка са по треб ним при бо ром за из ра ду брод
ских ли ни ја. За да ва ње за дат ка: де фи ни са ње глав них ди мен зи ја 
бро да. Де фи ни са ње рас по ре да про јек ци ја и од ре ђи ва ње нај по вољ
ни је раз ме ре. Уцр та ва ње мре же за ли ни је. Кон тро ла и при пре ма 
мре же за вод не ли ни је. Уцр та ва ње мре же за уз ду жни це. Кон тро ла 
и при пре ма мре же за уз ду жња ке. Уцр та ва ње мре же за ре бра. Кон
тро ла и при пре ма мре же за ре бра.

3. Де фи ни са ње кр ме не фор ме (33)

Де фи ни са ње об ли ка ре ба ра. Уцр та ва ње ре ба ра на кр ми. Кон
стру и са ње крм них вод них ли ни ја. Кон тро ла уцр та них ли ни ја. 
Кон стру и са ње ско ка па лу бе на кр ми. Кон стру и са ње об ли ка кр ме. 
Уцр та ва ње кра је ва вод них ли ни ја. Уцр та ва ње ли ни је ско ка па лу бе 
у про јек ци ји ре ба ра и про јек ци ји вод них ли ни ја. Уцр та ва ње уз ду
жња ка на кр ми. Кон тро ла кр ме не фор ме.

4. Де фи ни са ње прам ча не фор ме (33)

Уцр та ва ње ре ба ра на прам цу. Кон стру и са ње прам ча них вод
них ли ни ја. Кон тро ла уцр та них ли ни ја. Кон стру и са ње ско ка па
лу бе на прам цу. Кон стру и са ње об ли ка прам ца. Уцр та ва ње кра је ва 
вод них ли ни ја. Уцр та ва ње ли ни је ско ка па лу бе у про јек ци ји ре ба
ра и про јек ци ји вод них ли ни ја. Уцр та ва ње уз ду жња ка на прам цу. 
Кон тро ла прам ча не фор ме.

5. Фор ми ра ње та бе ле вод них ли ни ја (6)

Цр та ње та бе ле вод них ли ни ја. Очи та ва ње вред но сти за кр ме
ни део бро да. Очи та ва ње вред но сти за прам ча ни део бро да.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(0 +2 ча са не дељ но, 0 + 72 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
1. УВОД (1)

Ре ка пи ту ла ци ја усво је них пој мо ва из обла сти тра си ра ња бро да.

2. ТЕ О РЕТ СКЕ ЛИ НИ ЈЕ ЕЛЕ МЕ НА ТА БРО ДА (4) 

Те о рет ске ли ни је еле ме на та дна. Те о рет ске ли ни је еле ме на
та па лу бе. Те о рет ске ли ни је еле ме на та бо ка. Те о рет ске ли ни је по
преч них еле ме на та бро да.

3. УЦР ТА ВА ЊЕ ЕЛЕ МЕ НА ТА ДНА БРО ДА (12) 

Уцр та ва ње ре бре ни це. Уцр та ва ње па сми, хрп те ни ца. Уцр
та ва ње боч не па сме по ста вље не па ра лел но са си ме тра лом бро да. 
Уцр та ва ње боч не па сме по ста вље не под углом пре ма си ме тра ли 
бро да. Уцр та ва ње по сто ља мо то ра. Уцр та ва ње стра ни ца тан ка.

Гра фич ки рад број 1 – уцр та ва ње за да тог еле мен та дна бро да 
у три про јек ци је.

4. УЦР ТА ВА ЊЕ ЕЛЕ МЕ НА ТА БО КА БРО ДА (11) 

Уцр та ва ње љуљ не ко би ли це. Уцр та ва ње по сто ља по моћ них 
уре ђа ја. Уцр та ва ње боч не про ве зе па ра лел не са осно ви цом. Уцр та
ва ње боч не про ве зе под не ким углом пре ма осно ви ци. Уцр та ва ње 
ре ба ра.

Гра фич ки рад број 2
– уцр та ва ње за да тог еле мен та бо ка бро да у све три про јек ци је.

5. УЦР ТА ВА ЊЕ ЕЛЕ МЕ НА ТА ПА ЛУ БЕ БРО ДА (12) 

Уцр та ва ње спо на. Уцр та ва ње под па луб не под ве зе па ра лел не 
са си ме трал ном рав ни. Уцр та ва ње под па луб не под ве зе под углом 
пре ма си ме тра ли бро да. Уцр та ва ње ко ле на. Уцр та ва ње пу не огра
де. Уцр та ва ње над гра ђа.

Гра фич ки рад број 3
– уцр та ва ње за да тог еле мен та па лу бе бро да у све три про јек ци је.

6. УЦР ТА ВА ЊЕ ПРЕ ГРА ДА (6)

Уцр та ва ње по преч не пре гра де. Уцр та ва ње уз ду жне пре гра де. 
Гра фич ки рад број 4 – уцр та ва ње за да те пре гра де бро да у све три 
про јек ци је.

7. РАЗ ВИ ЈА ЊЕ ОПЛА ТЕ БРО ДА (8)

Раз ви ја ње ша во ва спољ не опла те. Раз ви ја ње ли мо ва спољ не 
опла те. Раз ви ја ње ли мо ва па лу бе. Раз ви ја ње ли мо ва пу не огра де.

8. ИЗ РА ДА ША БЛО НА (12)

Оп ште о из ра ди ша бло на. Из ра да рав них ша бло на. Из ра да 
ша бло на за еле мен те дна бро да. Из ра да ша бло на за са ви ја ње спо
на и ре ба ра. Из ра да ша бло на за са ви ја ње ли мо ва спољ не опла те. 
Из ра да рав них ша бло на за са ви ја ње ли мо ва на пре си. Из ра да про
стор них ша бло на за са ви ја ње ли мо ва на пре си. Уцр та ва ње еле ме
на та и ли мо ва на фо ли је.

9. ПРИ МЕ НА РА ЧУ НА РА У ОБЛА СТИ ТРА СИ РА ЊА (6)

Де фи ни са ње еле ме на та брод ске кон струк ци је. Про грам за 
план кро је ња. Про грам за раз вој спољ не опла те. Про грам за озна
ча ва ње и са ви ја ње про фи ла.

НА ЧИН ИЗ ВР ША ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

С об зи ром на ва жност са др жа ја ко ји се из у ча ва ју у овом 
пред ме ту и ра ди по треб не по ступ но сти ко ја је нео п ход на за ова
кве са др жа је, пред мет се об ра ђу је у то ку две на став не го ди не и то 
углав ном кроз ча со ве ве жба ња.

При оства ри ва њу са др жа ја на став ник тре ба да се осла ња на 
зна ња ко ја су уче ни ци сте кли из ма те ма ти ке (од но си се на ге о ме
три ју) и тех нич ког цр та ња.

У пр вој го ди ни уче ња про грам об ра ђу је ис кљу чи во на црт 
брод ске ли ни је. Ова ве жба је основ за да ље из у ча ва ње свих уже
струч них пред ме та, а по себ но за са др жа је ве жби из те о ри је бро да 
и кон струк ци је бро да. Ве жбу тре ба ра ди ти па жљи во и по ступ но. 
Те о рет ску осно ву тре ба из ло жи ти крат ко и увек тре ба об ра ђи ва
ти са др жа је у те о ри ји па ра лел но са са др жа ји ма ве жби. По себ но се 
тре ба тру ди ти да уче ни ци раз у ме ју брод ске ли ни је. За то их тре ба 
че сто про ве ра ва ти та ко што ће на став ник тра жи ти од њих да уоче 
ка ко из гле да од ре ђе на ли ни ја у све три про јек ци је. При ли ком из бо
ра бро да као про то ти па за из ра ду ли ни ја, тре ба ода бра ти ли ни је тр
го вач ког бро да, а сва ки уче ник мо ра до би ти раз ли чи те ди мен зи је, 
по шту ју ћи стан дард не од но се глав них ди мен зи ја бро да.



У дру гој го ди ни уче ња про грам из у ча ва раз ви ја ње кон струк
тив них еле ме на та бро да. Због то га је нео п ход но да на црт брод ске 
ли ни је бу де у це ли ни за вр шен у дру гом раз ре ду. Овај про грам зах
те ва по зна ва ње кон струк тив них еле ме на та бро да, па тре ба из вр
ши ти ко ре ла ци ју са пред ме том кон струк ци ја бро да.

При ли ком об ра де ових те ма, увек пр во те о рет ски об ра ди ти 
про блем а за тим за да ти гра фич ки рад. Уче ни ци ма тре ба за да ти да 
раз ви ја ју раз ли чи те кон струк тив не еле мен те и то сва ки уче ник на 
сво јим брод ским ли ни ја ма. При ли ком ре а ли за ци је про гра ма тре ба 
има ти на уму да мно ги бро до гра ђе вин ски тех ни ча ри оба вља ју по
сло ве бро до тра се ра. За то овом пред ме ту тре ба по све ти ти по себ ну 
па жњу, а на став ник стал но мо ра да бу де у кон так ту са бро до гра ди
ли шти ма, да би са знао да ли су уве де не не ке но ве ме то де и по ступ
ци у по сло ви ма тра си ра ња бро да.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

РАЧУНАРИ У БРОДОГРАДЊИ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на став ног пред ме та ра чу на ри у бро до град њи је сти ца ње 
зна ња по треб них за овла да ва ње ве шти ном цр та ња по мо ћу ра чу на
ра ко ји до при но се раз во ју тех нич ке пи сме но сти нео п ход не за да ље 
шко ло ва ње, жи вот и рад у са вре ме ном дру штву, као и оспо со бља
ва ње уче ни ка да ефи ка сно и ра ци о нал но ко ри сте ра чу на ре на на
чин ко ји не угро жа ва њи хо во фи зич ко и мен тал но здра вље.

Задаци на ста ве ра чу на ри у бро до град њи су:
– овла да ва ње тех ни ком ра да на ра чу на ру;
– оспо со бља ва ње уче ни ка за из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је;
– из ра да гра фич ких ра до ва из по је ди них пред ме та.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(0 + 2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње + 30 ча со ва у бло ку)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (1)

Упо зна ва ње уче ни ка са са др жа јем на став ног пред ме та и по
треб ном струч ном ли те ра ту ром.

2. ПРИ МЕ НА РА ЧУ НА РА У БРО ДО ГРАД ЊИ (2) 

Упо зна ва ње уче ни ка са при ме ном ра чу на ра у бро до град њи. 
Бро до гра ђе вин ски софт вер – оп ште на по ме не о ра зним про гра ми
ма за бро до град њу.

3. КО РИ СНИЧ КИ ИН ТЕР ФЕЈС (4)

На слов на ли ни ја, па да ју ћи ме ни ји. Кур сор ски ме ни, tооlbar. 
Под руч је цр те жа, кон ча ни це, сли ка ко ор ди нат ног си сте ма. Ко
манд на ли ни ја, тек сту ал ни про зор, ста ту сна ли ни ја. Ко ман де, за да
ва ње ко ман де, пре ки да ње ко ман де. По ни шта ва ње деј ства ко ман ди, 
за вр ша ва ње ко ман ди. Ди ја лог про зо ри.

4. ОСНОВ НЕ КО МАН ДЕ (8)

Отва ра ње по сто је ћег цр те жа (ОРЕN), кре и ран ње но вог цр
те жа NEW). Цр та ње ду жи (LI NE). Цр та ње кру жни це (СIRCLE). 

Цр та ње кру жног лу ка (АRС). Бри са ње еле ме на та цр те жа (ЕRASЕ). 
По ме ра ње еле ме на та цр те жа (МОVЕ). При ка зи ва ње де ло ва цр те
жа на екра ну (ZООМ). По ме ра ње цр те жа без уве ћа ња (РАN): осне
жа ва ње цр те жа (RЕDRAW).

5. ДЕ ФИ НИ СА ЊЕ ТА ЧА КА И УНОС КО ОР ДИ НА ТА (8)

Унос та ча ка по мо ћу ми ша. Кри те ри ју ми за пре ци зно од ре
ђи ва ње та ча ка (ОSNАР). Рас по ло жи ви ОSNАР кри те ри ју ми и 
ОSNАР ни шан. Фик си ра ње – ОSNАР. Фил те ри ко ор ди на та. Унос 
та ча ка са та ста ту ре.

6. ЦР ТАЧ КЕ ЈЕ ДИ НИ ЦЕ (4)

Де фи ни са ње цр тач ких је ди ни ца По моћ на мре жа (GRID). 
Ди на мич ке ко ор ди на те.

7. РЕ ЖИ МИ РА ДА (5)

ОRТНО ре жим. ISО ре жим.

8. СЕ ЛЕК ЦИ ЈА ОБЈЕ КА ТА (4)

АDD и RЕМОVЕ ре жим. Се лек ци ја обје ка та ме то да ма ВОХ. 
Се лек ци ја обје ка та оста лим ме то да ма: АLL, АDD, СROSSING, 
CPOLYGON, FЕNСЕ, LАSТ, MUL TI PLE, UN DO WIN DOW, SIN
GLE, GRO UP). РIСКВОХ. По де ша ва ње.

9. ОСО БИ НЕ ЕН ТИ ТЕ ТА (8)

Бо ја. Тип ли ни је. Де бљи на ли ни је. Раз ме ра ти па ли ни је. 
Chan ge prop te ri es.

10. КО ТИ РА ЊЕ (12)

По де ша ва ње сти ла ко ти ра ња. Мо ди фи ко ва ње сти ла ко ти ра
ња. Упо тре ба ко ман ди за ко ти ра ње (RA DI U SA, DI A ME TER, LI NE
AR, ALIG NED).

11. ШРА ФИ РА ЊЕ (8)

Ти по ви шра фу ре. По де ша ва ње раз ме ре шра фу ре. При ме ри 
при ме не ко ман де НАТСН. При ме ри при ме не ко ман де ВНАТСН.

12. УНОС ТЕК СТА (8)

По де ша ва ње сти ла тек ста. При ме на ко ман де ТЕХТ. При ме на 
ко ман де МТЕХТ. Ис пра вља ње уне тог тек ста.

БЛОК (30)

1. Основ не ко ман де (6).
2. Ко ти ра ње (6).
3. Шра фи ра ње (6).
4. Осни ва ње цр те жа јед но став ног ма шин ског де ла (12).

ЧЕ ТВР ТИ РАЗРЕД 
(0 + 3 ча са не дељ но, 96 ча со ва го ди шње + 60 ча со ва у бло ку)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (1)

Упо зна ва ње уче ни ка са са др жа јем на став ног пред ме та и по
треб ном струч ном ли те ра ту ром.

2. ПРИ ПРЕ МА ЦР ТЕ ЖА ЗА РАД (12)

По де ша ва ње гра ни ца цр те жа. Кре и ра ње и по де ша ва ње ни воа 
цр те жа. Кре и ра ње и по де ша ва ње сти ла тек ста. Кре и ра ње и по де
ша ва ње кот ног сти ла.

3. ЦР ТА ЊЕ ПУ ЖНОГ ТОЧ КА У ИЗ ГЛЕ ДУ (18) 

Цр та ње кру жни це и по моћ них оса. Цр та ње де та ља у из гле ду. 
Цр та ње жле ба за клин. Од се ца ње ду жи и де ла кру жни це. Цр та ње 
олак ша ња пу жног точ ка. Цр та ње озна ка пре се ка.



4. ЦР ТА ЊЕ ПРЕ СЕ КА ПУ ЖНОГ ТОЧ КА (24) 

Цр та ње кон струк ци о них пра вих. Про ме на осо би на ду жи. Цр та
ње си ме тра ле. Цр та ње до њег вр ха пу жног точ ка. Цр та ње гор њег де ла 
пре се ка. Ко пи ра ње ко ман дом МIRROR. Ко пи ра ње ко ман дом ОFFSET.

5. ШРА ФИ РА ЊЕ ПРЕ СЕ КА ПУ ЖНОГ ТОЧ КА (6) 

По де ша ва ње сти ла шра фу ре. Шра фи ра ње ко ман дом НАТСН.

6. КО ТИ РА ЊЕ (17)

Ко ти ра ње ши ри не жле ба. Ко ти ра ње преч ни ка кру жни це. Ко
ти ра ње пре се ка пу жног точ ка. Ко ти ра ње на во ја. Ко ти ра ње угла и 
по лу преч ни ка.

7. УМЕ ТА ЊЕ ТЕК СТУ АЛ НИХ НА ПО МЕ НА (12) 

Цр та ње по моћ не ли ни је с на по ме ном (LE A DER). Уме та ње 
тек ста (ТЕХТ, МТЕХТ).

8. ШТАМ ПА ЊЕ ЦР ТЕ ЖА (6)

Уме та ње окви ра са за гла вљем. Оп ци је ди ја ло га PRINT.

НА ЧИН ИЗ ВР ША ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

Про грам об у хва та: оп шта пра ви ла тех но ло ги је град ње бро да, 
тех но ло шке по ступ ке при пре ме за град њу бро да, оп ште пој мо ве о 
опре ми бро до гра ди ли шта, об ра ду гра ђе вин ских де ло ва тру па, из
ра ду еле ме на та бро да, из ра ду сек ци ја тру па и њи хо ву мон та жу на 
на во зу. У про гра му су крат ко об ра ђе не и те ме по ри ну ћа бро да, ко је 
се де таљ ни је об ра ђу ју у пред ме ту те о ри ја бро да, као и те ме ве за
не за мон та жу про пул зи о них уре ђа ја, елек тро мон та жне ра до ве на 
бро ду, опре ма ње бро да, при мо пре дај на ис пи ти ва ња и одр жа ва ње 
и по пра вак брод ског тру па. Ре до след са др жа ја од го ва ра тех но ло
шком про це су у но во град њи бро да. Град ња ме тал ног тру па чи ни 
ве ћи део фон да, а ма њи део фон да пред ви ђен је за тех но ло шке по
ступ ке из ра де др ве них и бро до ва од ста кло пла сти ке.

По себ ну па жњу тре ба по све ти ти те ма ма из пред мон та же и 
мон та же тру па. Ове те ме се по себ но не об ра ђу ју ни у јед ном про
грам ском са др жа ју, а не за о би ла зан су део у из ра ди бро да. Те ме об
ра ђи ва ти до вољ но де таљ но, та ко да уче ник на кра ју усво ји си сте ме 
из ра де бро да у са вре ме ној бро до град њи.

Вер бал на из ла га ња до пу ни ти аде кват ним об ја шње њи ма уз ко
ри шће ње гра фо фо ли ја, се ри ја фо то гра фи ја и мо де ла по је ди нач них 
брод ских еле ме на та и сек ци ја тру па. Уко ли ко до зво ља ва вре ме, тре
ба ло би ор га ни зо ва ти по се ту јед ном на шем бро до гра ди ли шту, где би 
се мо гла ре а ли зо ва ти очи глед на на ста ва та ко да уче ник до би је ком
плет ну сли ку о из гле ду, ор га ни за ци ји и по сло ви ма бро до гра ди ли шта.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

ТЕХНОЛОГИЈА БРОДОГРАДЊЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на став ног пред ме та тех но ло ги ја бро до град ње је да 
уче ник стек не зна ња о тех но ло шком по ступ ку град ње бро да и 

струк ту ри бро до гра ди ли шта, и за јед но са оста лим струч ним пред
ме ти ма до би је ком плет ну сли ку о град њи бро да.

Задаци на ста ве тех но ло ги је бро до град ње су:
– упо зна ва ње уче ни ка са при прем ним ра до ви ма у из град њи 

брод ског тру па;
– упо зна ва ње са ра ди о ни ца ма и ор га ни за ци јом бро до гра ди

ли шта;
– сти ца ње зна ња о пред мон та жи и мон та жи брод ског тру па;
– сти ца ње зна ња о опре ма њу брод ског тру па;
– сти ца ње зна ња о за вр шним ра до ви ма у из ра ди бро да;
– сти ца ње основ них зна ња о одр жа ва њу и по пра вља њу брод

ског тру па.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД(1)

Упо зна ва ње на став ног про гра ма и пла на ре а ли за ци је про гра
ма, уџ бе ни ка, струч не ли те ра ту ре и дру гих сред ста ва по треб них за 
на ста ву.

2. ОП ШТА ПРА ВИ ЛА ТЕХ НО ЛО ГИ ЈЕ БРО ДО ГРАД ЊЕ (4)

Опис бро до гра ђе вин ских ме то да за из град њу бро до ва. Основ
ни рас по ред ра до ва код град ње че лич них, др ве них, и бро до ва од 
ста кло пла сти ке. Струк ту ра бро до гра ди ли шта и вр сте глав них и 
по моћ них ра ди о ни ца. Тран спорт ни уре ђа ји и ди за ли це бро до гра
ди ли шта.

3. ПРИ ПРЕМ НИ РА ДО ВИ (3)

При прем ни ра до ви из ван бро до гра ђе вин ског оде ље ња (из ра
да тех нич ке до ку мен та ци је бро да).

При прем ни ра до ви у бро до гра ђе вин ском оде ље њу.

4. ОБ РА ДА ГРА ЋЕ ВИН СКИХ ДЕ ЛО ВА ТРУ ПА (5) 

Тех но ло шка по де ла бро да с об зи ром на про цес град ње. Ток 
ин фор ма ци ја у про це су об ра де ли мо ва и про фи ла. Ула зна кон тро
ла ли мо ва и про фи ла. Пре у зи ма ње и раз вр ста ва ње ли мо ва и про
фи ла. При пре ма ли мо ва и про фи ла за об ра ду. Об ра да гра ђе вин
ских де ло ва тру па.

5. ТЕХ НО ЛО ШКА ИЗ РА ДА ЕЛЕ МЕ НА ТА БРОД СКЕ  
КОН СТРУК ЦИ ЈЕ (22)

Из ра да еле ме на та ме тал ног бро да. Пред мон та жа тру па. Кра
так исто риј ски при каз раз во ја пред мон та же. Пред но сти пред мон
та же. По де ла пред мон та же. Опре ма ра ди о ни це за пред мон та жу 
тру па (ро штиљ, ди за ли це, по зи ци о не ри, руч ни алат). Из ра да скло
по ва. Из ра да па не ла (рав них, за кри вље них). Из ра да по вр шин ских 
сек ци ја. Из ра да ка рак те ри стич них по вр шин ских сек ци ја – сек ци ја 
па лу бе, сек ци ја пре гра де, сек ци је спољ не опла те. Из ра да за пре
мин ских сек ци ја. Ти пич не за пре мин ске сек ци је – сек ци ја двод на, 
сек ци ја прам ча ног и кр ме ног пи ка.

Из ра да бро до ва од ста кло пла сти ке: тех но ло шки про цес из ра
де ста кло пла сти ке, из ра да мо де ла и ка лу па, из ра да ча ма ца руч ним 
кон такт ним по ступ ком.

Из ра да др ве них бро до ва: гра ђе вин ски ма те ри јал за чам це, из
ра да тру па чам ца, из ра да опла те, из ра да ре ба ра, ре бре ни ца и спо
на, одр жа ва ње и по прав ка др ве них ча ма ца.

6. МОН ТА ЖА ТРУ ПА (14)

По вр ши не за мон та жу тру па. Уз ду жни на воз. По преч ни на
воз. Су ви док. На чи ни град ње брод ског тру па – пи ра ми дал ни, 
град ња у сло је ви ма, пр сте на сти. Уград ња и при ла го ђа ва ње сек ци
ја двод на. Уград ња и при ла го ђа ва ње по преч них пре гра да. Уград ња 
и при ла го ђа ва ње сек ци ја боч не опла те. Уград ња и при ла го ђа ва ње 
сек ци ја па лу бе. Мон та жа сек ци ја прам ца и кр ме.



Кон тро ла у мон та жи – ис пи ти ва ње за ва ра, про ве ра кон струк
ци је, ис пи ти ва ње не про пу сно сти пре гра да, па лу ба и тан ко ва, про
ве ра глав них ди мен зи ја бро да.

7. МОН ТА ЖА ПРО ПУЛ ЗИ О НИХ И ПО МОЋ НИХ УРЕ ЂА ЈА (4)

Мон та жа глав них про пул зи о них уре ђа ја: мон та жа глав ног 
мо то ра, при јем и ис пи ти ва ње мо то ра код мон та же. Сме штај ко тло
ва у ко тлов ским про сто ри ја ма. Мон та жа по моћ них брод ских мо
то ра. Мон та жа кор ми лар ских уре ђа ја. Мон та жа си дре ног уре ђа ја.

8. ЕЛЕК ТРО МОН ТА ЖНИ РА ДО ВИ НА БРО ДУ (6)

Вр сте елек трич них брод ских цен тра ла, ка па ци тет брод ских 
елек трич них цен тра ла. Елек тро о пре ма бро да: раз вод не та бле, пре
тва ра чи, ис пра вља чи. Брод ска елек трич на мре жа: вр сте елек трич
них ка бло ва, на чин по ста вља ња елек трич них ка бло ва на бро ду.

9. ПО РИ НУ ЋЕ БРО ДА (2)

По ступ ци пу шта ња у во ду и вр сте при па да ју ћих уре ђа ја. По
преч но по ри ну ће. Уз ду жно по ри ну ће.

10. ОПРЕ МА ЊЕ БРО ДА (2)

Вр сте и ре до след опрем них ра до ва. Мон та жа це во во да на 
бро ду. Об ла га ње и опре ма ње про сто ри ја. По ста вља ње то плот не 
изо ла ци је.

11. ПРИ МО ПРЕ ДА ЈА БРО ДА (3)

Обим и ре до след про ба код при мо пре да је бро да. Проб на во
жња. Пре да ја бро да. Га рант ни рок бро да.

12. ОДР ЖА ВА ЊЕ И ПО ПРА ВАК БРОД СКОГ ТРУ ПА (6)

Ка рак те ри стич ни на по ни и де фор ма ци је бро да у то ку екс пло
а та ци је. Де фор ма ци је брод ског тру па ко је мо гу на ста ти у то ку екс
пло а та ци је.

Ре дов ни и спе ци јал ни пре гле ди брод ског тру па пре ма зах те
ви ма кла си фи ка ци о них за во да. Одр жа ва ње под вод ног де ла тру па. 
По треб на рад на до ку мен та ци ја за до ко ва ње бро да. Пре глед опла те 
бро да. По пра вак гра ђе вин ских де ло ва тру па.

НА ЧИН ИЗ ВР ША ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

Про грам об у хва та: оп шта пра ви ла тех но ло ги је град ње бро да, 
тех но ло шке по ступ ке при пре ме за град њу бро да, оп ште пој мо ве о 
опре ми бро до гра ди ли шта, об ра ду гра ђе вин ских де ло ва тру па, из
ра ду еле ме на та бро да, из ра ду сек ци ја тру па и њи хо ву мон та жу на 
на во зу. У про гра му су крат ко об ра ђе не и те ме по ри ну ћа бро да, ко је 
се де таљ ни је об ра ђу ју у пред ме ту те о ри ја бро да, као и те ме ве за
не за мон та жу про пул зи о них уре ђа ја, елек тро мон та жне ра до ве на 
бро ду, опре ма ње бро да, при мо пре дај на ис пи ти ва ња и одр жа ва ње и 
по пра вак брод ског ту па. Ре до след са др жа ја од го ва ра тех но ло шком 
про це су у но во град њи бро да. Град ња ме тал ног тру па чи ни ве ћи 
део фон да, а ма њи део фон да пред ви ђен је за тех но ло шке по ступ ке 
из ра де др ве них и бро до ва од ста кло пла сти ке.

По себ ну па жњу тре ба по све ти ти те ма ма из пред мон та же и 
мон та же тру па. Ове те ме се по себ но не об ра ђу ју ни у јед ном про
грам ском са др жа ју, а не за о би ла зан су део у из ра ди бро да. Те ме об
ра ђи ва ти до вољ но де таљ но, та ко да уче ник на кра ју усво ји си сте ме 
из ра де бро да у са вре ме ној бро до град њи.

Вер бал на из ла га ња до пу ни ти аде кват ним об ја шње њи ма уз ко
ри шће ње гра фо фо ли ја, се ри ја фо то гра фи ја и мо де ла по је ди нач них 
брод ских еле ме на та и сек ци ја тру па. Уко ли ко до зво ља ва вре ме, тре
ба ло би ор га ни зо ва ти по се ту јед ном на шем бро до гра ди ли шту, где би 
се мо гла ре а ли зо ва ти очи глед на на ста ва та ко да уче ник до би је ком
плет ну сли ку о из гле ду, ор га ни за ци ји и по сло ви ма бро до гра ди ли шта.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 

опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју 

БРОДОМАШИНСТВО

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на став ног пред ме та бро до ма шин ство је сти ца ње оп
штих зна ња о на ме ни и прин ци пу ра да глав них и по моћ них ма ши
на бро да и уре ђа ја нео п ход них за по гон и ко ри шће ње бро да.

Задаци на ста ве бро до ма шин ства су:
– сти ца ње основ них пој мо ва о зна ча ју и до стиг ну ћи ма бро до
ма шин ске тех ни ке, по гон ских и пра те ћих ма ши на и уре ђа ја 

на бро ду;
– сти ца ње зна ња о прин ци пи ма ра да, са став ним де ло ви ма и 

при ме ни мо то ра са уну тра шњим са го ре ва њем (клип ни мо то ри и 
га сне тур би не);

– сти ца ње зна ња о кон струк тив ним из вед ба ма, прин ци пи ма ра
да и при ме ни брод ских по моћ них ма ши на (пум пи, ком пре со ра и др.).

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
1. УВОД (1)

Упо зна ва ње на став ног про гра ма и пла на ре а ли за ци је про гра ма, 
уџ бе ни ка, струч не ли те ра ту ре и дру гих сред ста ва по треб них за на ста ву.

2. МО ТО РИ СА УНУ ТРА ШЊИМ СА ГО РЕ ВА ЊЕМ (18)

Де фи ни ци ја мо то ра са уну тра шњим са го ре ва њем. Пред но сти 
и не до ста ци мо то ра са уну тра шњим са го ре ва њем. Раз вој мо то ра 
на на шим про сто ри ма. Оп шти пој мо ви.

Рад ни ци клу си мо то ра. На чин па ље ња го ри ве сме ше. На чин 
ра да ото мо то ра. На чин ра да ди зел мо то ра.

Глав ни де ло ви и скло по ви мо то ра. Не по крет ни скло по ви 
и де ло ви мо то ра: ци лин дар ска гла ва, сту по ви и ку ћи шта мо то ра, 
ци лин дар ске ко шу љи це, гор ње и до ње ку ћи ште и кар тер мо то ра, 
по кло пац и зап ти вач мо то ра. По крет ни де ло ви и скло по ви мо то
ра. Клип, клип ни пр сте но ви, осо ви ни ца оипа, клип ња ча, ко ле на сто 
вра ти ло, за ма јац.

Уре ђа ји за про ме ну пу ње ња мо то ра: бре га сто вра ти ло, по
ди за чи, клац ка ли це, шип ка по ди за ча. Вен тил (уси сни и из дув ни). 
Опру ге и оси гу ра чи.

Уре ђа ји за на па ја ње мо то ра го ри вом: ре зер во ар за го ри во, це
во во ди, кар бу ра тор, пум па за убри зга ва ње ни ског при ти ска, пум па 
ви со ког при ти ска, бри згаљ ке.

Уре ђа ји за па ље ње сме ше ото мо то ра; аку му ла тор, ин дук ци
о ни ка лем, пре ки дач при мар не стру је и раз де љи вач се кун дар не 
стру је, маг нет но па ље ње, све ћи це.

Под ма зи ва ње мо то ра: на чи ни, пум пе за под ма зи ва ње, кон тро
ла под ма зи ва ња, хлад ња ци уља.

Хла ђе ње мо то ра: свр ха, на чи ни, си сте ми хла ђе ња.
Уре ђа ји за стар то ва ње мо то ра: руч но стар то ва ње, елек тро 

стар то ва ње. Ста ро ва ње ди зел мо то ра ком при мо ва ним ва зду хом по
мо ћу тур би не на ва здух.

Пре кре та ње вра ти ла про пе ле ра: пре крет не коп че, за кре та ње 
кри ла про пе ле ра.

Пред на би ја ње мо то ра: пред но сти пред на би ја ња, тур бо ком
пре со ри.

Екс пло а та ци ја брод ских мо то ра: упу ћи ва ње мо то ра, ре дов но 
одр жа ва ње мо то ра, ро ко ви одр жа ва ња мо то ра, ре монт мо то ра.



3. ГА СНЕ ТУР БИ НЕ (10)

Прин цип ра да га сне тур би не. Кон струк ци ја га сних тур би
на (га сне тур би не, ком пре со ри, ко мо ре за са го ре ва ње), го ри во за 
брод ске га сне тур би не.

Осно ве екс пло а та ци је га сних тур би на (спе ци фич ност ра да 
по стро је ња, ком би но ва ни по гон бро до ва).

Спа ја ње га сних тур би на са вра тил ним во дом про пе ле ра.

4. ПАР НИ КО ТЛО ВИ (6)

По јам и по де ла, глав ни са став ни де ло ви, прин цип ра да. 
Основ не ка рак те ри сти ке пар них ко тло ва (про дук тив ност, огрев на 
по вр ши на, спе ци фич но оп те ре ће ње огрев не по вр ши не, по гон ски 
при ти сак).

По де ла пар них ко тло ва (глав ни ко тло ви, по моћ ни ко тло ви, 
по де ла пре ма кон струк ци ји, во до цев ни и ва тро цев ни ко тло ви).

Прин цип ра да во до цев них и ва тро цев них ко тло ва.

5. ПУМ ПЕ (6)

Основ не ка рак те ри стич не ве ли чи не пум пи (ка па ци тет, на пор, 
сна га, ко е фи ци јент ко ри сног деј ства, број окре та ња пум пе, по де ла 
пум пи).

Клип не пум пе (по де ла и прин цип ра да). Јед но рад не, дво рад
не, ди фе рен ци јал не, руч не клип не пум пе, ве тре ни ци, вен тил не ко
мо ре и вен ти ли.

Ро та ци о не пум пе: ро та ци о не клип не пум пе; зуп ча не пум пе; 
цен три фу гал не пум пе (прин цип ра да, при ме на); струј не пум пе 
(прин цип ра да, при ме на).

6. КОМ ПРЕ СО РИ (5)

Клип ни ком пре со ри (прин ци пи и област ра да). Јед но сте пе ни 
и ви ше сте пе ни клип ни ком пре со ри.

Ро та ци о ни ком пре со ри. Виј ча ни ком пре со ри. Ком пре со ри са 
кри ли и ма. Тур бо ком пре со ри (прин цип ра да, при ме на).

7. ВЕН ТИ ЛА ЦИ ЈА БРОД СКИХ ПРО СТО РИ ЈА (12) 

На чи ни вен ти ла ци је брод ских про сто ри ја (при род на вен ти ла
ци ја, при нуд на вен ти ла ци ја, ве тро лов ке, вр сте и по ста вља ње).

Функ ци о ни са ње при нуд не вен ти ла ци је. Вен ти ла то ри (на ме на 
по де ла и прин цип ра да.)

Цен три фу гал ни вен ти ла то ри, про пе лер ни (ак си јал ни) вен ти
ла тор (кон струк ци о не ка рак те ри сти ке. прин цип ра да и при ме на).

Су ше ње ва зду ха (ме ха нич ко и хе миј ско су ше ње).
Вен ти ла ци о ни ка на ли.

8. ГРЕ ЈА ЊЕ БРОД СКИХ ПРО СТО РИ ЈА (5)

Си стем гре ја ња на бро до ви ма пу тем: па ре, то пле во де, то
плим ва зду хом, елек трич ном стру јом.

9. РАС ХЛАД НИ УРЕ ЂА ЈИ БРОД СКИХ ПРО СТО РИ ЈА (9)

Вр сте рас хлад них уре ђа ја. Ком пре сор ски рас хлад ни уре ђа ји 
(прин цип ра да, са став ни де ло ви, ком пре сор, кон ден за тор, ре гу ла
ци о ни вен тил, ис па ри вач)

Рас хлад не ко мо ре на бро до ви ма. Рас хлад не ма те ри је. Изо
ла ци о ни ма те ри јал рас хлад них ко мо ра. Уре ђа ји за кли ма ти за ци ју 
про сто ри ја. 

НА ЧИН ИЗ ВР ША ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

Про грам об у хва та: оп шта пра ви ла тех но ло ги је град ње бро да, 
тех но ло шке по ступ ке при пре ме за град њу бро да, оп ште пој мо ве о 
опре ми бро до гра ди ли шта, об ра ду гра ђе вин ских де ло ва тру па, из
ра ду еле ме на та бро да, из ра ду сек ци ја тру па и њи хо ву мон та жу на 
на во зу. У про гра му су крат ко об ра ђе не и те ме по ри ну ћа бро да, ко је 
се де таљ ни је об ра ђу ју у пред ме ту те о ри ја бро да, као и те ме ве за
не за мон та жу про пул зи о них уре ђа ја, елек тро мон та жне ра до ве на 
бро ду, опре ма ње бро да, при мо пре дај на ис пи ти ва ња и одр жа ва ње 

и по пра вак брод ског тру па.Ре до след са др жа ја од го ва ра тех но ло
шком про це су у но во град њи бро да. Град ња ме тал ног тру па чи ни 
ве ћи део фон да, а ма њи део фон да пред ви ђен је за тех но ло шке по
ступ ке из ра де др ве них и бро до ва од ста кло пла сти ке.

По себ ну па жњу тре ба по све ти ти те ма ма из пред мон та же и 
мон та же тру па. Ове те ме се по себ но не об ра ђу ју ни у јед ном про
грам ском са др жа ју, а не за о би ла зан су део у из ра ди бро да. Те ме об
ра ђи ва ти до вољ но де таљ но, та ко да уче ник на кра ју усво ји си сте ме 
из ра де бро да у са вре ме ној бро до град њи.

Вер бал на из ла га ња до пу ни ти аде кват ним об ја шње њи ма уз 
ко ри шће ње гра фо фо ли ја, се ри ја фо то гра фи ја и мо де ла по је ди нач
них брод ских еле ме на та и сек ци ја тру па. Уко ли ко до зво ља ва вре
ме, тре ба ло би ор га ни зо ва ти по се ту јед ном на шем бро до гра ди ли
шту, где би се мо гла ре а ли зо ва ти очи глед на на ста ва та ко да уче ник 
до би је ком плет ну сли ку о из гле ду, ор га ни за ци ји и по сло ви ма бро
до гра ди ли шта.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

ПРОЈЕКТОВАЊЕ БРОДА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на став ног пред ме та про јек то ва ње бро да је да уче ни ци 
стек ну зна ња по треб на за из ра чу на ва ње брод.

Задаци на ста ве про јек то ва ње бро да су:
– сти ца ње зна ња о про јек то ва њу бро да;
– оспо со бља ва ње уче ни ка за са мо стал но из у ча ва ње глав них 

ди мен зи ја бро да и од ре ђи ва ње глав них ка рак те ри сти ка бро да;
– оспо со бља ва ње уче ни ка да из ра де ге не рал ни план бро да на 

осно ву идеј ног ре ше ња,
– на ви ка ва ње уче ни ка да се слу же од го ва ра ју ћом тер ми но ло

ги јом.

ЧЕ ТВР ТИ РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 96 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (1)

Упо зна ва ње уче ни ка са др жа јем на став ног пред ме та и по треб
ном струч ном ли те ра ту ром.

2. БРОД СКИ ПРО ЈЕК ТИ (10)

Де фи ни ци ја брод ског про јек та. Ка рак те ри сти ка бро да. Идеј
ни про је кат. Уго во ре ни про је кат Ко нач ни про је кат. Оп шти ток раз
ра де про јек та. По де ла тр го вач ких бро до ва. По де ла спе ци јал них 
бро до ва. По де ла рат них бро до ва. Оста ле по де ле бро до ва. Спи ра ла 
про јек то ва ња.

3. БР ЗИ НА БРО ДА (4)

Од ре ђи ва ње бр зи не бро да на осно ву ми ни мал них опе ра тив
них тро шко ва. Од ре ђи ва ње бр зи не бро да на осно ву мак си мал не 
за ра де (еко ном ска бр зи на). Од ре ђи ва ње бр зи не рат них бро до ва. 
Мак си мал на бр зи на, екс пло а та ци о на бр зи на, од но сна бр зи на. 



4. ОПЕ РА ТИВ НИ ТРО ШКО ВИ БРО ДА (2)

Тро шко ви амор ти за ци је. Тро шко ви го ри ва. Тро шко ви по са де. 
Тро шко ви одр жа ва ња бро да. Тро шко ви пло вид бе.

5. КО МЕР ЦИ ЈАЛ НА УСПЕ ШНОСТ БРО ДА (2)

Ка рак те ри сти ке тр го вач ког бро да ко је ути чу на успе шност 
бро да: бр зи на из др жљи вост, ко ри сна ис ти сни на. 

6. ГРУ ПИ СА ЊЕ ТЕ ЖИ НА (5) 

Основ ни прин ци пи гру пи са ње те жи на. Гру пи са ње те жи на тр
го вач ког бро да. Раз ма тра ње по је ди них те жи на бро да на ис ти сни ну 
бро да. Ме ре ефи ка сно сти бро да hDWT. При мер ве ће ефи ка сно сти 
бро да у од но су на ма њи брод.

7. ЈЕД НА ЧИ НА ТЕ ЖИ НА (14)

Те жи на тру па. Те жи на ма шин ског ком плек са. Те жи на го ри
ва. Те жи на по са де. Те жи на те ре та. Про це на де пла сма на бро да на 
осно ву Нор ман до вог фак то ра. Ти пич ни при ме ри про це не де пла
сма на на осно ву јед на чи не те жи не и Нор ман до вог фак то ра.

8. ОД РЕ ЂИ ВА ЊЕ ГЛАВ НИХ ДИ МЕН ЗИ ЈА  
И КО Е ФИ ЦИ ЈЕ НА ТА ФОР МЕ (20)

Од ре ђи ва ње ду жи не, ути цај ду жи не на ка рак те ри сти ке бро да. 
Ме то де од ре ђи ва ња оп ти мал не ду жи не. Од ре ђи ва ње ши ри не, ути цај 
ши ри не на ка рак те ри сти ке бро да. Од ре ђи ва ње ви си не, ути цај ви си
не на ка рак те ри сти ке бро да. Од ре ђи ва ње га за и над во ђа, Ме ђу на
род на кон вен ци ја о те рет ној вој ној ли ни ји. Ко е фи ци јен та ис ти сни не 
(блок ко е фи ци јент). Од ре ђи ва ње ко е фи ци јен та глав ног ре бра. Од ре
ђи ва ње ко е фи ци јен та гла ве ли ни је. При зма тич ки ко е фи ци јент. При
ме ри од ре ђи ва ња глав них ди мен зи ја и ко е фи ци је на та фор ме.

9. ОД РЕ ЂИ ВА ЊЕ ДЕ ПЛА СМА НА БРО ДА (18)

Од ре ђи ва ње те жи не тру па. Од ре ђи ва ње те жи не ма шин ског 
про сто ра. Од ре ђи ва ње те жи не опре ме. Од ре ђи ва ње те жи не брод
ских си сте ма. Од ре ђи ва ње те жи не елек тро е нер гет ског си сте ма. 
Од ре ђи ва ње те жи не го ри ва и за ли ха. Од ре ђи ва ње те жи не по са де и 
про ви ја на та. При ме ри од ре ђи ва ња де пла сма на у II при бли жа ва њу.

10. ПРЕТ ХОД НО ОД РЕ ЂИ ВА ЊЕ СТА БИ ЛИ ТЕ ТА (4)

Кри те ри ју ми за од ре ђи ва ње кри ве по реч ног ста би ли те та. Про
це на по реч ног ста би ли те та, од ре ђи ва ње ме та цен тар ске ви си не.

11. ГЕ НЕ РАЛ НИ ПЛАН РАС ПО РЕ ДА ПРО СТО РА (16)

Оп шти рас по ред брод ског про сто ра. Рас по ред про сто ра на 
тр го вач ким бро до ви ма: скла ди шта, про сто ри је за пут ни ке, ма шин
ски про стор, про сто ри је за по са ду, ко манд ни мост. Не про пу сно 
пре гра ђи ва ње бро до ва. Тех нич ки опис бро да. Из ра да ге не рал ног 
пла на бро да.

НА ЧИН ИЗ ВР ША ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

Зна ња о про јек то ва њу бро да омо гу ћу ју уче ни ци ма над град њу, 
уоп шта ва ње и про ши ри ва ње зна ња сте че них у окви ру пред ме та: 
кон струк ци ја бро да, те о ри је бро да, осно ве бро до град ње, бро до ма
шин ство. На став ник тре ба пра ти раз вој бро до град ње кроз струч не 
ча со пи се и на осно ву тих са зна ња да фор ми ра про јект не за дат ке.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју .

ОТПОР И ПРОПУЛЗИЈА БРОДА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на став ног пред ме та от по ри и про пул зи ја бро да је да 
уче ни ци стек ну зна ња по треб на за из ра чу на ва ње от по ра ко ји брод 
мо ра да са вла да да би се кре тао од ре ђе ном бр зи ном ко ри сте ћи од
го ва ра ју ћу сна гу брод ске по гон ске ма ши не.

Задаци на ста ве от по ра и про пул зи је бро да су:
– сти ца ње зна ња о от по ри ма бро да;
– оспо со бља ва ње уче ни ка за са мо стал но из у ча ва ње ка рак те

ри сти ка кре та ња;
– упо зна ва ње за ко на кре та ња теч но сти и га со ва иза зва них 

уза јам ним де ло ва њем теч но сти и те ла,
– на ви ка ва ње уче ни ка да се слу же од го ва ра ју ћом тер ми но ло

ги јом.

ЧЕ ТВР ТИ РАЗРЕД 
(2+1 час не дељ но, 96+32 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (1)

Упо зна ва ње уче ни ка са са др жа јем на став ног пред ме та и по
треб ном струч ном ли те ра ту ром.

2. ВР СТЕ ОТ ПО РА (3) 

От по ри и узро ци от по ра. Вр сте от по ра.

3. ОСНОВ НИ ПОЈ МО ВИ ИЗ ХИ ДРО ДИ НА МИ КЕ (4)

За ви сност из ме ђу бр зи не н по треб не сна ге енер гет ског из во
ра. Свој ства и ка рак те ри сти ке про пул зо ра.

4. ДИ МЕН ЗИ О НА АНА ЛИ ЗА (2)

Увод у ди мен зи о ну ана ли зу. Од го ва ра ју ће бр зи не.

5. ОТ ПОР ТРЕ ЊА (6)

Уну тра шње тре ње. По гра нич ни слој. Бр зи на че сти ца во де. 
Реј нолд сов број. Ла ми нар но и тур бу лент но кре та ње. Фрој дов ко
е фи ци јент тре ња.

6. ОТ ПОР ТА ЛА СА (3)

Си стем брод ских та ла са, от пор та ла са по вр шин ских бро до ва, 
ефе кат ин тер фе рен ци је и ути цај ви ско зно сти на от пор та ла са.

7. ОСТА ЛЕ КОМ ПО НЕН ТЕ ОТ ПО РА (2)

От пор при ти са ка (та ла са). До дат ни от по ри.

8. ОД РЕ ЂИ ВА ЊЕ ОТ ПО РА БРО ДА ИС ПИ ТИ ВА ЊЕМ  
МО ДЕ ЛА (4)

Про ра чун сна ге от по ра или ефек тив не сна ге.

9. ИС ПИ ТИ ВА ЊЕ МО ДЕ ЛА (6)

Тај ле ро ва ме то да при бли жног про ра чу на от по ра бро да. Фор
му ла ад ми ра ли те та. Ој ле ро ва ме то да. Оста ле ме то де за ис пи ти ва
ње бро да.

10. ОД НОС БРОД СКЕ ФОР МЕ И ОТ ПО РА (5) 

Ути цај фор ме бро да на от пор. Од ре ђи ва ње брод ских ди мен
зи ја и из бор ко е фи ци јен та фор ме. Кон струк тив ни по да ци, ис пи ти
ва ње ме то дич ких се ри ја, булб пра мац и ње гов ути цај на от пор.



11. КО Е ФИ ЦИ ЈЕНТ ПРО ПУЛ ЗИ ЈЕ (2) 

Од ре ђи ва ње ко е фи ци јен та про пул зи је.

12. ТЕ О РИ ЈЕ О ВИЈ ЧА НОМ ДЕ ЛО ВА ЊУ (4) 

Те о ри ја мо мен та у ра ду про пе ле ра. Те о ри ја крил ног еле мен та.

13. ТЕ О РИ ЈА СЛИЧ НО СТИ ЗА ПРО ПЕ ЛЕ РЕ (2) 

При мер пре сли ка ва ња на за да ти про пе лер.

14. ЗА ЈЕД НИЧ КИ РАД БРО ДА И ПРО ПЕ ЛЕ РА (4) 

Ре ал ни и при вид ни од нос скли за. Ути цај пре скли за, по ве ћа
ни от пор и сма ње ни по рив.

15. ГЕ О МЕ ТРИ ЈА ВИЈ ЧА НОГ ПРО ПЕ ЛЕ РА (3) 

Ге о ме три ја виј ча не ли ни је, на пор про пе ле ра.

16. КА ВИ ТА ЦИ ЈА (3)

Ка ви та ци ја, вр сте ка ви та ци је, ка ви та ци јом про у зро ко ва на 
еро зи ја, кри те ри јум за спре ча ва ње ка ви та ци је.

17. ПРО ЈЕК ТО ВА ЊЕ ПРО ПЕ ЛЕ РА (3) 

Ме то де за про јек то ва ње про пе ле ра.

18. ОСТА ЛЕ ПРО ПУЛ ЗИ О НЕ НА ПРА ВЕ (3)

Мла зни про пул зо ри. Кор то ва сап ни ца, про пе ле ри са вер ти
кал ним осо ви на ма, про пе ле ри са пре крет ним кри ли ма.

19. КО РЕ ЛА ЦИ ЈА МО ДЕ ЛА СА БРО ДОМ (3) 

При ка зи ва ње от по ра на осно ву ис пи ти ва ња.

ВЕ ЖБЕ (32)

1. Хи дро ди на ми ка (3)
2. Ди мен зи о на ана ли за (3)
3. От пор тре ња (3)
4. От пор та ла са (3)
5. Про ра чун сна ге от по ра (3)
6. Од ре ђи ва ње брод ских ди мен зи ја и из бор ко е фи ци је на та 

фор ме (3)
7. Ко е фи ци јен ти про пул зи је (5)
8. Склиз (1)
9. Ге о ме три ја про пе ле ра (6)
10. Ка ви та ци ја (2)

НА ЧИН ИЗ ВР ША ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

Ре а ли за ци јом овог про гра ма уче ни ци тре ба да овла да ју су шти
ном на стан ка от по ра и по ступ ци ма за сма ње ње от по ра. Ова зна ња 
су им по треб на за ре а ли за ци ју дру гих пред ме та из обла сти бро до
град ње, кон струк ци ја са чвр сто ћом бро да и про јек то ва ње бро да.

При оства ри ва њу са др жа ја по треб но је осла ња ти се на зна ња 
ко ја су уче ни ци сте кли у прет ход ним раз ре ди ма, и то пр вен стве но 
из осно ва бро до град ње, фи зи ке и те о ри је бро да.

За вер бал ну на ста ву, тре ба обез бе ди ти по тре бан број гра фо
фо ли ја и ди ја по зи ти ва и по мо гућ ству што ви ше их ко ри сти ти.

Број ча не при ме ре об ра ди ти у то ку ве жби. За об ра ду за да та
ка, ра ди са мо стал ног ра да, на став ник тре ба да при ме ни за дат ке из 
не ко ли ко обла сти на став ног са др жа ја. За дат ке ра ди ти у шко ли, уз 
кон тро лу на став ни ка.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске 
це ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же
ње, си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих 
из во ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви
зу ел но опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи
тих са др жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев
ним ис ку ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; 

са мо про це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и 
ефи ка сну ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

ОПРЕМА БРОДА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на став ног пред ме та опре ма бро да је сти ца ње зна ња о 
вр сти, функ ци ји и на ме ни брод ске опре ме и са гле да ва ње ње ног 
зна ча ја за еко но мич но ко ри шће ње бро да.

Задаци на ста ве опре ме бро да су:
– упо зна ва ње уре ђа ја за си дре ње и вез бро да;
– упо зна ва ње уре ђа ја за уто вар – ис то вар те ре та и опре му 

скла ди шних про сто ра;
– упо зна ва ње брод ске опре ме за спа са ва ње и пру жа ње по мо

ћи чла но ви ма брод ске по са де и укр ца ним пут ни ци ма;
– упо зна ва ње елек трон ске на ви га ци о не опре ме на бро ду, као 

и оста ле брод ске опре ме на ме ње не одр жа ва њу бро да у же ље ном 
сме ру во жње;

– упо зна ва ње вр ста, из вед бе и на чи на ко ри шће ња опре ме 
про сто ри ја и цев них си сте ма на бро до ви ма;

– оспо со бља вља ње за ис пра ван из бор брод ске опре ме и са
гле да ва ње ње го вог зна ча ја.

– упо зна ва ње про пи са и дру гих ква ли фи ка ци о них за во да у 
ве зи са из бо ром опре ме;

– упо зна ва ње зна ча ја и на чи на ис пи ти ва ња опре ме пре уград
ње и у то ку екс пло а та ци је;

– сти ца ње зна ња о на чи ну про ра чу на ди мен зи ја по је ди них 
еле ме на та брод ске опре ме.

ЧЕ ТВР ТИ РАЗРЕД 
(2 час не дељ но, 64 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
1. УВОД (1)

Упо зна ва ње уче ни ка са са др жа јем на став ног пред ме та и по
треб ном струч ном ли те ра ту ром.

2. ПА ЛУБ НИ УРЕ ЂА ЈИ И ОПРЕ МА (3)

Уре ђај за си дре ње. Вр сте си да ра. Опис по је ди них ти по ва си
да ра. Ма те ри јал си да ра. Ис пи ти ва ње си да ра.

Си дре ни лан ци, еле мен ти ла на ца, ма те ри јал, из ра да и ис пи ти
ва ње си дре ног лан ца. Сме штај ла на ца на бро ду и њи хо во одр жа ва ње. 
Еле мен ти уре ђа ја за си дре ње (за по ри, вр сте за по ра, ди мен зи је за по ра, 
из бор за по ра), ждре ла, на чи ни при чвр шћа ва ња ла на ца у лан ча ни ку.

3. УРЕ ЂА ЈИ ЗА СПУ ШТА ЊЕ, ДИ ЗА ЊЕ СИ ДА РА, ЧА МА ЦА  
И ТЕ РЕ ТА (4)

Ви тла, кон струк тив на ре ше ња брод ских ви та ла. При те зно ви
тло, прин цип ра да. Ва га оп те ре ће ња при те зног ви тла. Ко ри шће ње 
при те зног ви тла. Коч ни це ко је се ко ри сте код ви тла.

Мо то ви ла. Кон струк тив на ре ше ња брод ских мо то ви ла. Из бор 
мо то ви ла. Про ра чун сна ге по гон ске ма ши не. На чин ве зи ва ња ви
тла и мо то ви ла за па лу бу бро да.

4. УРЕ ЂАЈ ЗА ВЕЗ БРО ДА (3)

Би тве, на ме на, од ре ђи ва ње ве ли чи не би тве.
Зе ва че, ви тла за боч ни вез бро да.
Ужад за вез и оп ште брод ске по тре бе. Ужад од син те тич ког 

ма те ри ја ла. Биљ на ужад (ко но пи). Ме тал на ужад. Но си вост уже та. 
Из ме на че лич них ужа ди. Сме штај ужа ди за вез на бро ду. Трај ност 
че лич них ужа ди. Спа ја ње ужа ди. Ко ту ра че за лан це и ужад. До бо
ши за лан це и ужад.



5. УРЕ ЂАЈ ЗА УТО ВАР – ИС ТО ВАР ТЕ РЕ ТА (7) 

Оп ште на по ме не о уто ва ру и ис то ва ру те ре та.
Јар бо ли, опис та по ва јар бо ла.
Са ма ри це, спа ја ње са ма ри ца са јар бо лом.
Брод ске ди за ли це, ти по ви брод ских ди за ли ца.
Roll on – roll off си стем.
Др ве не или ме тал не плат фор ме.
Ис пи ти ва ње уре ђа ја за уто вар – ис то вар те ре та и про пи са не 

ме ре за шти те при ра ду са уре ђа ји ма.
Си ле ко је де лу ју на са ма ри цу. Др ве не са ма ри це. Ко ри шће ње 

са ма ри ца.

6. УРЕ ЂА ЈИ ЗА ТЕ ГЛЕ ЊЕ И ПО ТИ СКИ ВА ЊЕ БРО ДО ВА (2)

Те гле ње бро до ва. Уре ђа ји за те гле ње. Па луб на опре ма те гља
ча. Ви тла за те гаљ. Ку ке за те гаљ.

По ти ски ва ње бро до ва. Спа ја ње по ти ски ва ча.

7. УРЕ ЂА ЈИ И ОПРЕ МА БРО ДА ЗА СПА СА ВА ЊЕ (7)

Оп ште на по ме не о опре ми за спа са ва ње. Зах те ви Кон вен ци је 
о за шти ти људ ских жи во та.

Чам ци за спа са ва ње, обе леж ја ча ма ца, вр сте ча ма ца. Оп шти 
про пи си о чам ци ма за спа са ва ње. Чам ци на на ду ва ва ње. Опре ма 
ча ма ца за спа са ва ње.

Спла во ви. Раз ме штај спла во ва за спа са ва ње.
По ја си за спа са ва ње. Пр слу ци за спа са ва ње. Спра ве за из ба

ци ва ње ко но па (уже та). Опре ма за да ва ње сиг на ла.
Со хе, ти по ви со ха, на ме не и опис кон струк тив них ре ше ња со

ха. Коч ни це ко је се при ме њу ју код со ха.

8. ОПРЕ МА БРОД СКИХ ПРО СТО РИ ЈА (2)

Про сто ри је за сме штај по са де и пут ни ка. Ка би не. Тр пе за ри је, 
дру штве не про сто ри је и са ло ни. Ку хи ње. Ам бу лан та.

Оста ле брод ске про сто ри је (скла ди шта, спе ци јал не брод ске 
про сто ри је, брод ске кан це ла ри је, уред брод ског ко ме са ра).

9. ТО ВАР НЕ ПРО СТО РИ ЈЕ НА БРО ДУ (4)

Гро тла. По клоп ци гро тла. Др ве ни по клоп ци. Ме тал ни по
клоп ци. Кон струк тив на ре ше ња по кло па ца.

Скла ди шни про сто ри бро до ва на ме ње них за пре воз угље на. 
Бро до ви за пре воз ру де. Скла ди шни про сто ри бро до ва на ме ње них 
за пре воз жи та ри ца.

10. ОПРЕ МА БРОД СКИХ ПА ЛУ БА, НАД ГРАД ЊА  
И БРОД СКИХ ПРЕ ГРА ДА (4)

Огра да брод ских па лу ба, плат фор ми и мо ста. Ре шет ка ста 
огра да. Пу на огра да. Ви си на и де бљи на пу не огра де.

Сте пе ни це. Сту би шта.
Та ке ла жа.
Си зо ви. Кон струк тив на ре ше ња си зо ва. Мо то ви ло за сиз. Из

бор мо то ви ла за сиз.
Не про пу сна вра та, вер ти кал на кли зна вра та, хо ри зон тал на 

кли зна вра та. Не про пу сна окрет на вра та. Раз ме штај и за тва ра ње 
во до не про пу сних вра та. На чи ни за тва ра ња па луб них отво ра. Ме
ха ни зо ва ни во до не про пу сни по клоп ци па луб них отво ра.

Вид ни ци.
Ок на и про зо ри, на ме на, кон струк тив на ре ше ња.

11. ОПРЕ МА ЗА ПРО ТИВ ПО ЖАР НУ ЗА ШТИ ТУ (3)

Пре вен тив не ме ре про тив по жар не за шти те на бро до ви ма. 
Пред но сти чу ва ња за па љи вог ма те ри ја ла ис под во де не ли ни је. 
Из но ше ње ам ба ла же са бро да. Уре ђа ји за га ше ње по жа ра. Уре ђај 
сприн клер за га ше ње по жа ра. Рас пр ска чи (пр ска ли це).

Си стем за га ше ње по жа ра по мо ћу СО2. Дим ни де тек тор. Оп
шти про пи си о га ше њу по жа ра по мо ћу га со ва. Га ше ње по жа ра по мо
ћу инерт них га со ва. Га ше ње по жа ра па ром. Га ше ње по жа ра по мо ћу 
пе не. Оста ла сред ства за га ше ње по жа ра (су ви прах, пе сак). Уре ђа ји 
за от кри ва ње по жа ра. Брод ски уре ђа ји за ме ре ње тем пе ра ту ре.

12. БРОД СКИ ЦЕ ВО ВО ДИ (2)

Оп ште на по ме не о це во во ди ма. Опре ма це во во да. Спа ја ње 
це во во да. Еле мен ти ре гу ла ци је про то ка. Ул тра звуч ни ме ра чи ни
воа теч но сти. Це во вод пит ке во де. Це во во ди за пра ње па лу бе. Ка
љу жни це во вод. Ба ла сни це во вод. По ста вља ње кинг стон вен ти ла. 
Це во вод за де га зи ра ње тан ко ва. Оста ли брод ски це во во ди.

13. УРЕ ЂА ЈИ И ОПРЕ МА ЗА НА ВИ ГА ЦИ ЈУ (7) 

Оп ште на по ме не о на ви га ци о ној опре ми. Брод ска све тла. 
Брод ска све тла код реч них и мор ских бро до ва. Ре флек то ри. Мор
зе о ва лам па. Уре ђа ји и опре ма за сиг на ли за ци ју. Сиг на ли за ци ја за
ста ва ма. Пи ро тех нич ка сиг нал на сред ства.

Уре ђа ји за ме ре ње бр зи не бро да и пре ва ље ног пу та. Од ре ђи
ва ње бр зи не на осно ву вла сти те ду жи не бро да. Dоррerov бр зи но
мер. Ја ну сов бр зи но мер. Елек тро маг нет ски бр зи но мер. Бр зи но мер 
на при ти сак.

Ду би но ме ри, вр сте ду би но ме ри (руч ни, ме ха нич ки, звуч ни, 
ул тра звуч ни ду би но мер).

Го ни о ме три. Прин цип го ни о ме три са ња.
Ра дар. Прин ци пи ра да ра да ра. Опис ти по ва ра да ра. Оп ште 

на по ме не о ра ду ра да ра.
Брод ски ком па си (по др ла ком па са, маг нет ни ком па си, ру жа ком

па са, оста ли де ло ви маг нет ског ком па са, амаг нет ски ком пас, оста ли 
на ви га циј ски елек трон ски уре ђа ји, по моћ на на ви га циј ска опре ма).

14. УРЕ ЂА ЈИ ЗА КО МУ НИ КА ЦИ ЈУ НА БРО ДО ВИ МА (4) 

До гла сне це ви. Ма шин ски те ле граф. Елек тро ма шин ски те ле
граф. Те ле фо ни. Ин тер фо ни. Те ле гра фи. По врат ни раз глас. Кон
церт но раз гла сни уре ђа ји КР1. Елек трон ски ми кро про це сор ски 
пи са чи. Аларм на цен тра ла АС2.

15. ДА ЉИН СКО УПРА ВЉА ЊЕ (3) 

Свр ха да љин ског упра вља ња. Си сте ми да љин ског упра вља
ња. Ауто ма ти за ци ја у кор ми ла ре њу бро дом. Ауто пи ло ти. Прин цип 
ра да и по де ла ауто пи ло та. Кон такт ни ауто пи лот.

16. УРЕ ЂА ЈИ ЗА КОР МИ ЛА РЕ ЊЕ (8) 

Кор ми ла. Опис ти по ва кор ми ла. Ак тив на кор ми ла. Окре тљи
ви сап ник. Тран сми си је за упра вља ње кор ми лом. Руч ни кор ми лар
ски уре ђај. Елек трохи дра у лич ки кор ми лар ски уре ђај. Кор ми лар
ске ма ши не. Тран сми си је за упра вља ње кор ми лар ским ма ши на ма. 
Хи дра у лич ки кор ми лар ски уре ђај са хи дра у лич ким те лем шо ром. 
Кор ми ла ре ње бро дом.

Од ре ђи ва ње ве ли чи не и об ли ка кор ми ла. По вр ши на кор ми ла. 
Про ра чун преч ни ка осо ви не кор ми ла.

Ак тив ни про пул зор, хи дро мо тор за упра вља ње.

НА ЧИН ИЗ ВР ША ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

На став ни пред мет је за сту пљен са ре ла тив но ма лим бро јем 
ча со ва (2 ча са не дељ но) уз обим ну на став ну гра ђу. Због то га се у 
ду бља раз ма тра ња мо же ула зи ти са мо код по је ди них те ма (оних 
ко ји ма је дат ве ћи зна чај по ве ћа ним бро јем ча со ва) чи ји са др жа ји 
има ју ве ћу сло же ност (ис пи ти ва ње уре ђа ја, про ра чу ни и др.).

Део те мат ских са др жа ја овог пред ме та дат је у знат но са же
ти јем оби му у дру гом раз ре ду у пред ме ту осно ве бро до град ње, то 
се по себ но од но си на па луб не уре ђа је и опре му, уре ђа је за вез бро
да и брод ске це во во де, Због то га на став ник тре ба да упо зна про
грам пред ме та осно ве бро до град ње ка ко би се у из ла га њу осло нио 
на ра ни је сте че на зна ња уче ни ка.

Ра ди са гле да ва ња пра вил ног ди мен зи о ни са ња по је ди них 
еле ме на та брод ске опре ма по је ди не те ме тре ба об ра ди ти и у ви
ду про ра чун ских за да та ка. Та ко је у те мат ским це ли на ма уре ђај за 
спу шта ње и ди за ње си да ра, ча ма ца и те ре та и уре ђај за вез бро да 
пред ви ђе но 1 час за из ра ду број ча них за да та ка, а у те мат ској це ли
ни уре ђај за уто вар – ис то вар те ре та по 2 ча са јер об у хва та ис пи ти
ва ње уре ђа ја и ана ли зу си ла. По на хо ђе њу на став ни ка, а у за ви сно
сти од рас по ло жи вог вре ме на, на став ник мо же и из оста лих те ма 
да об ра ди број ча не про ра чу не.



Да би уче ни ци упо зна ли елек трон ске на ви га ци о не уре ђа је и 
опре му за кор ми ла ре ње, као и оста лу опре му бро да, пред крај II 
по лу го ђа по треб но је из ве сти на ста ву на бро ду ко ји је са вре ме ни је 
опре мљен. Овај вид на ста ве тре ба из ве сти у окви ру по гла вља 6 и 
15, ко ји ма је дат по ве ћан број ча со ва.

При об ра ди на став не гра ђе по себ ну па жњу по све ти ти те
мама: 7, 10, 12, 13, 14 и 15. Ову про бле ма ти ку уче ни ци ни су сре та
ли у окви ру дру гих пред ме та или ако и је су, то је би ло са мо ин фор
ма тив но упо зна ва ње.

Из ла га ње гра ђе овог пред ме та не мо же се за ми сли ти без бо га
тих илу стра ци ја, ко ри шће ња гра фо фо ли ја, ди ја по зи ти ва и др.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ прак тич не на ста ве је сти ца ње зна ња, уме ња, ве шти на 
по треб них при ли ком из во ђе ња раз ли чи тих ме то да руч не и ма шин
ске об ра де.

Задаци прак тич не на ста ве су:
– упо зна ва ње са ала том и при бо ром;
– оспо со бља ва ње уче ни ка за еко но мич но ко ри шће ње ма те ри

ја ла. чу ва ње ала та, при бо ра, ма ши на и дру ге опре ме;
– овла да ва ње основ ним ве шти на ма руч не об ра де н ма шин ске 

об ра де;
– овла да ва ње тех но ло шким по ступ ци ма и ме то да ма ра ста

вља ња и са ста вља ња под скло по ва, скло по ва и си сте ма мо то ра, 
елек трич них и дру гих ма ши на и уре ђа ја;

– оспо со бља ва ње за пра вил ну упо тре бу, при ме ну и одр жа ва
ње сред ста ва ра да, њи хо во ра ци о нал но и еко но мич но ко ри шће ње;

– сти ца ње прак тич них зна ња и уме ња у ме ре њу и кон тро ли
са њу де ло ва у про це су ра да;

– сти ца ње на ви ка за при ме ну ме ра за шти те на ра ду и ко ри
шће ња за штит них сред ста ва.

ПР ВИ РАЗРЕД 
(0 + 4 ча са не дељ но, 144 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД(2)

За да так и зна чај прак тич не на ста ве. Упо зна ва ње ра ди о ни це и 
рад них ме ста за прак тич ну на ста ву. Рас по ре ђи ва ње на рад но ме сто 
уз по треб на сред ства ра да и за шти те на ра ду. Пра вил но ко ри шће
ње и чу ва ње сред ства ра да. Упо зна ва ње сред ста ва за шти те на ра ду. 
Чи шће ње и одр жа ва ње рад ног ме ста.

2. МЕ РЕ ЊЕ И КОН ТРО ЛИ СА ЊЕ (12)

За да так и зна чај ме ре ња и ко тро ли са ња. Вр сте мер них је ди
ни ца СИ си сте ма. Ме то де и гре шке ме ре ња. По де ла ме ри ла. Ме ри
ла за кон тро лу и ме ре ње ду жи на: раз мер ни ци (мер не тра ке, мер ни 
ле њи ри и мер не ле тве), ше ста ри за ме ре ње, по мич на ме ри ла, ду би
но ме ри и ви си но ме ри. Ме ри ла за кон тро лу ме ре ња угло ва: уга о ни
ци, угло ме ри (пре клоп ни, обич ни ме ха нич ки, уни вер зал ни) и ша
бло ни. Ме ри ла за кон тро лу рав но сти по вр ши на, ме ри ла за за зо ре и 
за о бље ња. Чу ва ње и одр жа ва ње ме ри ла и кон трол них ала та.

3. ПРИ БО РИ ЗА СТЕ ЗА ЊЕ И ПРИ ДР ЖА ВА ЊЕ (3) 

За да так и зна чај сте за ња и при др жа ва ња при об ра ди ма те ри
ја ла. Пра ви ла сте за ња. По де ла при бо ра за сте за ње. Уни вер зал ни 
при бо ри за сте за ње (сте га, ша пе, сте зне гла ве и маг не ти).

4. ОЦР ТА ВА ЊЕ И ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ (6)

За да так и зна чај оцр та ва ња и обе ле жа ва ња. Алат и при бор за оцр
та ва ње и обе ле жа ва ње (рад ни сто, пло ча за оцр та ва ње, при зме, игле, 
па ра лел на цр та ла, обе ле жа чи, ше ста ри, сло ва, бро је ви и ша бло ни).

При пре ма по вр ши не за оцр та ва ње. По сту пак оцр та ва ња и обе
ле жа ва ња (оцр та ва ње и обе ле жа ва ње са цр те жа, оцр та ва ње по мо ћу 
ша бло на и по узор ку). Оштре ње ала та за оцр та ва ње и обе ле жа ва ње.

5. ТУР ПИ ЈА ЊЕ (8)

При ме на по сту па ка. Вр сте и об ли ци тур пи ја ња (по де ла тур
пи ја пре ма на ме ни, об ли ку пре се ка и се чи ву и пре ма бро ју на се ка). 
На са ђи ва ње тур пи ја. Тех ни ка ра да при тур пи ја њу (тур пи ја ње рав
них, и об лих по вр ши на, тур пи ја ње отво ра и жље бо ва, тур пи ја ње 
ли мо ва и ски да ње иви ца). Одр жа ва ње тур пи ја. Ма ши не за тур пи ја
ње (глав ни де ло ви и по сту пак ра да).

6. ОДВА ЈА ЊЕ СЕ ЧЕ ЊЕМ И ОД СЕ ЦА ЊЕМ (8) 

За да так и вр сте се че ња и од се ца ња. Рад че ки ћем и се ка чем 
(вр ста че ки ћа, на са ђи ва ње, др жа ње че ки ћа и ру ко ва ње че ки ћем. 
Тех ни ка ра да се ка чем. Оштре ње се ка ча). Се че ње ма ка за ма. Од
се ца ње те сте ром: од се ца ње руч ном те сте ром. Вр сте лу ко ва и ли
сто ва. Тех ни ка ра да и по сту пак те сте ри са ња пло ча стих обра да ка, 
ли мо ва, це ви и ра зних про фи ла. Од се ца ње ма шин ском оквир ном 
те сте ром (прин цип ра да и ру ко ва ња). Одр жа ва ње сред ста ва ра да, 
под ма зи ва ње и чи шће ње.

Ме ре за шти те при се че њу и од се ца њу.

7. ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ ЛИ МА И ПРО ФИ ЛА (7)

Зна чај и при ме на по ступ ка. Ис пра вља ње ма те ри ја ла (тех ни ка 
руч ног ис пра вља ња тра ка, ли мо ва, осо ви на и оста лог. Ма шин ско 
ис пра вља ње). Са ви ја ње и об ли ко ва ње ма те ри ја ла (ли мо ва, жи це, 
це ви, про фи ла и опру га).

Ме ре за шти те на ра ду.

8. СПА ЈА ЊЕ (12)

За да так спа ја ња. кла си фи ка ци ја ме то да и по сту па ка. Спа ја ње 
за ки ва њем (вр сте за ко ви ца и са ста ва ка. Алат и по сту пак руч ног за
ки ва ња). Спа ја ње ле мље њем (вр сте ле мо ва, сред ства за чи шће ње 
и за гре ва ње. По сту пак ме ког и твр дог ле мље ња). Елек тро луч но 
за ва ри ва ње (уре ђа ји и при бор за елек тро луч но за ва ри ва ње). Елек
тро де и вр сте за ва ра при елек тро луч ном за ва ри ва њу. Тех ни ка ра да 
при елек тро луч ном за ва ри ва њу. Сред ства за шти те на ра ду.

9. БУ ШЕ ЊЕ, УПУ ШТА ЊЕ И РЕ ЗА ЊЕ НА ВО ЈА (10)

По јам и свр ха бу ше ња и упу шта ња. Ала ти за бу ше ње и упу
шта ње. Бу ши ли це (сто не и стуб не). При бор за сте за ње ала та и 
обрат ка. Рад ни по ступ ци при бу ше њу и упу шта њу. Оштре ње спи
рал них бур ги ја. Ре за ње на во ја (алат и при бор за руч но ре за ње на
во ја). По сту пак ре за ња уну тра шњих и спо ља шњих на во ја. Одр жа
ва ње бу ши ли ца,

Ме ре за шти те на ра ду.

10. РЕН ДИ СА ЊЕ (4)

При ме на по сту па ка, по де ла рен ди саљ ки и њи хо ве ка рак те
ри сти ке. Прин цип ра да крат ко ход не рен ди саљ ке. Ала ти за рен ди
са ње. Из бор ре жи ма об ра де (v,n,s) у за ви сно сти од вр сте но жа и 
ма те ри ја ла обрат ка. При пре ма ма ши не за рад (по сту пак сте за ња 
обрат ка и но жа и по де ша ва ње ма ши не за рад). По сту пак рен ди
са ња хо ри зон тал них, вер ти кал них и ко сих по вр ши на. Одр жа ва ње 
рен ди саљ ки (чи шће ње и под ма зи ва ње).

Ме ре за шти те на ра ду.



11. СТРУ ГА ЊЕ (12)

При ме на по сту па ка, по де ла стру го ва и њи хо ве ка рак те ри
сти ке. Опис де ло ва и прин цип ра да уни вер зал ног стру га. Ала ти за 
стру гар ску об ра ду – но же ви. При пре ма ма ши не за рад (по сту пак 
по ста вља ња и сте за ња обрат ка и но жа, из бор ре жи ма об ра де и по
де ша ва ње ма ши не за рад). Об ра да раз ли чи тих про фи ла на стру гу 
(ци лин дрич них и че о них по вр ши на, за бу ши ва ње и бу ше ње, стру га
ње ко нич них по вр ши на, спо ља шњих жље бо ва и од се ца ње на стру
гу. Хла ђе ње ала та при стру га њу. Чи шће ње и одр жа ва ње стру га.

Ме ре за шти те на ра ду при стру га њу.

12. ГЛО ДА ЊЕ (13)

При пре ма по ступ ка, по де ла гло да ли ца и њи хо ве ка рак те ри
сти ке. Опис де ло ва и прин цип ра да уни вер зал не хо ри зон тал не гло
да ли це. Ала ти за гло да ње – гло да ло. При пре ма гло да ли це за рад 
(по сту пак по ста вља ња и сте за ња обрат ка и гло да ла, из бор ре жи ма 
об ра де и по де ша ва ње ма ши не за рад). Об ра да по вр ши на гло да њем 
(рав них хо ри зон тал них по вр ши на, по вр ши на под углом и про фи
ли са них по вр ши на). Из ра да жље бо ва. Хла ђе ње ала та при гло да њу. 
Чи шће ње и одр жа ва ње гло да ли це.

Ме ре за шти те на ра ду при бу ше њу.

13. БРУ ШЕ ЊЕ (13)

При пре ма по ступ ка, по де ла бру си ли ца и њи хо ве ка рак те ри
сти ке. Опис де ло ва и прин цип ра да бру си ли це за рав но бру ше ње. 
Ала ти за бру ше ње – то ци ла. При пре ма бру си ли це за рад (по сту пак 
по ста вља ња и сте за ња обрат ка и то ци ла, из бор ре жи ма об ра де и 
по де ша ва ње ма ши не за рад). По сту пак бру ше ња рав них по вр ши
на. Хла ђе ње ала та при бру ше њу. Чи шће ње и одр жа ва ње бру си ли це.

Ме ре за шти те на ра ду при бру ше њу.

14. ПО ВР ШИН СКА ЗА ШТИ ТА (6)

По јам и вр ста ко ро зи ја. На чин за шти те пре вла че њем. Ме ре 
за шти те на ра ду на по вр шин ској за шти ти.

15. УПО ЗНА ВА ЊЕ МА ШИ НА И ЊИ ХО ВИХ ФУНК ЦИ ЈА (10)

Кла си фи ка ци ја ма ши на: по гон ске и рад не ма ши не, тран спорт
не ма ши не и уре ђа ји, са о бра ћај не ма ши не (ка рак те ри сти ке, на ме
на и одр жа ва ње). Опис и прин цип ра да тур би на, клип них ма ши на, 
ком пре со ра, вен ти ла то ра, пум пи, ди за ли ца и пре но си ли ца, тран
спор те ра и еле ва то ра (функ ци о ни са ње ма ши на и кон тро ла ра да).

16. СА СТА ВЉА ЊЕ И РА СТА ВЉА ЊЕ МА ШИ НА И ЊИ ХО ВИХ 
ДЕ ЛО ВА (10)

Са ста вља ње ма ши на као по сту пак до би ја ња но вог про из во да 
(мон та жа). Ра ста вља ње и са ста вља ње ма ши на и њи хо вих де ло ва 
у окви ру одр жа ва ња ма ши на у екс пло а та ци ји. Зна чај одр жа ва ња, 
тре ње и ха ба ње кон такт них по вр ши на. По јам и вр сте скло по
ва. Спа ја ње раз дво ји вим ве за ма. Алат и при бор за са ста вља ње и 
ра ста вља ње (кљу че ви, уви ја чи, кле шта, из би јач, свла ка чи). Тех
но ло шки по сту пак ра ста вља ња и са ста вља ња (пре глед уре ђа ја, 
ра ста вља ње и озна ча ва ње де ло ва, пра ње и под ма зи ва ње де ло ва, 
кон тро ла ис прав но сти, за ме на и са ста вља ње).

17. ТЕР МИЧ КА И ТЕР МО ХЕ МИЈ СКА ОБ РА ДА (8) 

За да так и зна чај тер мич ке и тер мо хе миј ске об ра де. Основ ни 
пој мо ви о жа ре њу, ка ље њу, от пу шта њу. це мен та ци ји и ни три ра њу. 
Ка ље ње јед но став них руч них ала та у во ди и уљу.

НА ЧИН ИЗ ВР ША ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

Прак тич на на ста ва уво ди уче ни ке у сфе ру из вр ши лач ког и 
про из вод ног ра да, у ам би јент ма шин ске ра ди о ни це, у ко ји ма се 
про цес обра зо ва ња од ви ја у дру гим усло ви ма и са дру га чи јим ме
то да ма и сред стви ма ра да од оних ко је су уче ни ци до та да сре та
ли. За то у са мом по чет ку уче ни ци тре ба да упо зна ју прин ци пе и 
пра ви ла по на ша ња у ра ди о ни ци и на бро ду, рад ну и тех но ло шку 
ди сци пли ну, сред ства и ме ре за шти те на ра ду и њи хо ву при ме ну.

Прак тич ни рад уче ни ка мо ра би ти осми шљен, а сва ка ак тив
ност ра зу мљи ва. Ти ме се под сти че мо ти ви са ност за рад и ства ра
лач ке спо соб но сти уче ни ка, оства ру је ефи ка сност и бо љи ква ли
тет ра да. Да би се то по сти гло прак ти чан рад мо ра би ти, у свим 
сво јим фа за ма, ана ли зи ран и раз ја шњен. Не по сред ној из вр ши лач
кој ак тив но сти – де мон стра ци ји на став ни ка или но вој ве жби уче
ни ка, мо ра да прет хо де (у за ви сно сти од ка рак те ра и сло же но сти 
рад ног по ступ ка и сред ста ва ра да) об ја шње ње тех нич котех но ло
шких по сту па ка увек тре ба ин си сти ра ти на по што ва њу про пи са о 
за шти ти на ра ду, на при ме ни ме ра штед ње енер ги је, ма те ри ја ла, 
ала та, при бо ра и ма ши на.

Про грам прак тич не на ста ве мо же да се оства ру је при ме ном 
про из вод них ди дак тич ких ве жби у це ли ни или укљу чи ва њем у про
из вод ни рад у по је ди ним сег мен ти ма про гра ма. У сва ком слу ча ју на
став ник вр ши ди дак тич ку раз ра ду за хва та и опе ра ци ја до сло же ни јих 
ра до ва. Пред ви ђа те о риј ску под ло гу и ко ре ла ци ју са са зна њи ма ко ја 
су уче ни ци до не ли из основ не шко ле или их сти чу па ра лел но у окви
ру са др жа ја тех нич ког цр та ња, ма шин ских ма те ри ја ла, ме ха ни ке, фи
зи ке, ма те ма ти ке, а по себ но пред ме та из уже струч ног под руч ја. 

Због то га на став ник мо ра да по зна је са др жа је ових пред ме та и 
да оства ру је стал ну са рад њу са на став ни ци ма струч них пред ме та. 

Са др жа је јед не те мат ске це ли не ни је нео п ход но увек оства ри
ва ти у це ло сти па за тим пре ла зи ти на дру гу. Мо гу ће је у за ви сно
сти од ка рак те ра ве жби или про из вод ног ра да, на ста ву оства ри ва ти 
ком би но ва но са дру гим са др жа ји ма (по ступ ци ма, опе ра ци ја ма) у 
ду жем пе ри о ду. Рад не за дат ке у по гле ду њи хо ве сло же но сти тре ба, 
по мо гућ ству, при ла го ђа ва ти ни воу оспо со бље но сти уче ни ка.

Прак тич ну на ста ву, тре ба ор га ни зо ва ти у школ ској ра ди о ни
ци за пр ви раз ред.

Блок на ста ва у тре ћем раз ре ду се ор га ни зу је у спе ци ја ли зо ва
ном ка би не ту за елек тро тех ни ку.

Ра ди што ефи ка сни јег оства ри ва ња про гра ма сва ки уче ник 
мо ра има ти сво је рад но ме сто и од го ва ра ју ћи алат и при бор.

При оце ни ра да уче ни ка па жњу тре ба обра ти ти на: тач ност из
ра де, ква ли тет об ра де, уред но одр жа ва ње рад ног ме ста, ра ци о нал
но ко ри шће ње ма те ри ја ла и енер ги је, чу ва ње ала та, при бо ра, уре
ђа ја и ма ши на и пра вил но ко ри шће ње сред ста ва за шти те на ра ду.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

Образовни профил: БРО ДО МА ШИН СКИ ТЕХ НИ ЧАР

ПО ДЕ ЛА ОДЕ ЉЕ ЊА НА ГРУ ПЕ

Оде ље ње се де ли на две гру пе (од 12 до 16 уче ни ка у гру пи) 
при ре а ли за ци ји ве жби из сле де ћих пред ме та:

Брод ски мо то ри;
Брод ске по моћ не ма ши не и уре ђа ји;
Брод ска пар на по стро је ња;
Брод ска ауто ма ти за ци ја;
Прак тич на на ста ва у пр вом раз ре ду.
Оде ље ње се де ли на три гру пе (од 8 до 12 уче ни ка у гру пи) 

при ре а ли за ци ји на ста ве сле де ћих пред ме та:
Прак тич на на ста ва у дру гом, тре ћем и че твр том раз ре ду;
Прак тич на на ста ва (блок).



ПОЗНАВАЊЕ БРОДА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ пред ме та по зна ва ње бро да је сти ца ње еле мен тар них 
зна ња о бро ду, као осно ве за да ље про у ча ва ње дру гих струч них са
др жа ја.

Задаци пред ме та по зна ва ње бро да су:
– сти ца ње зна ња о ти по ви ма бро до ва и њи хо вим ка рак те ри

сти ка ма;
– сти ца ње зна ња о осно ва ма брод ске фор ме, усло ви ма плов

но сти и от по ра брод ске фор ме;
– сти ца ње зна ња о град њи бро да и о ор га ни за ци ји бро до гра

ди ли шта.

ПР ВИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (3)

Упо зна ва ње уче ни ка са са др жа јем на став ног пред ме та и по
треб ном струч ном ли те ра ту ром. Раз вој бро до град ње. Бро до гра ди
ли шта.

2. БРОД (8)

Де фи ни ци ја бро да. Осо би не бро да. Де ло ви че лич ног бро да. 
По де ла бро до ва пре ма: ве ли чи ни, на ме ни, обла сти пло вид бе, ма те
ри ја лу град ње, вр сти про пул зо ра и из во ђе њу над град ње.

3. БРО ДО ГРА ДИ ЛИ ШТА (3)

По де ла бро до гра ди ли шта. Бро до гра ди ли шта у Ср би ји. Опре
ма бро до гра ди ли шта.

4. БРОД СКА ФОР МА (10)

Пред ста вља ње брод ске фор ме. Глав не ди мен зи је бро да. Де
пла сман бро да. Те жи на бро да. Но си вост бро да. За пре ми на бро да.

5. ХИ ДРО СТА ТИ КА БРО ДА (8)

Плов ност бро да. Усло ви плов но сти бро да. Ста би ли тет бро да. 
Не про пу сност бро да.

6. ХИ ДРО ДИ НА МИ КА БРО ДА (8)

От пор бро да. Од ре ђи ва ње от по ра бро да. Про пул зи ја бро да. 
Усмер љи вост бро да. Брод ске по гон ске ма ши не.

7. ЕЛЕ МЕН ТИ БРО ДА (15)

Опла та бро да. Ко би ли ца. Прам ча на и кр ме на ста тва. Оре бре
ње, вр сте оре бре ња. Еле мен ти оре бре ња: ре бра, ре бре ни це, спо не. 
Еле мен ти уз ду жног оре бре ња. Брод ске пре гра де. Над гра ђе бро да.

8. ОПРЕ МА БРО ДА (8)

Опре ма за си дре ње бро да. Опре ма за вез бро да. Опре ма за 
уто вар и ис то вар те ре та. Опре ма за спа са ва ње. Опре ма брод ских 
па лу ба, над гра ђа и брод ских пре гра да. Опре ма за на ви га ци ју.

9. ГРАД ЊА БРО ДА (9)

Ма те ри јал за град њу бро да. При прем ни ра до ви за град
њу бро да. Об ра да еле ме на та бро да. Пред мон та жа брод ског тру
па. Мон та жа брод ског тру па. По ри ну ће бро да. Опре ма ње бро да. 
Проб на во жња. При мо пре да ја бро да.

НА ЧИН ИЗ ВР ША ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

Про гра мом је пред ви ђе но да уче ник на по чет ку шко ло ва ња 
са гле да брод као це ли ну. На став ник тре ба да пра ти све но ви не у 
бро до град њи и по мор ству и да их по по тре би укљу чу је у про грам. 

Та ко ђе, на ста ву тре ба обо га ти ти ма ке та ма и фо то гра фи ја ма ра зних 
ти по ва бро до ва, еле ме на та кон струк ци је, де ло ви ма опре ме бро да и 
бро до гра ди ли шта у све ту и код нас. Пре ма мо гућ но сти ма, уче ни ке 
тре ба од ве сти у при ста ни ште, ма ри ну, зи мов ник бро до ва.

Про грам се мо ра оства ри ти на та квом ни воу да уче ник мо
же да пре по зна од ре ђе не ти по ве бро до ва и пре ма њи хо вој фор ми 
и пре ма њи хо вој на ме ни, а и да зна нај ва жни је кон струк тив не еле
мен те бро да и де ло ве стан дард не опре ме бро да. Због то га је по
треб но да на став ник овим те ма ма по све ти на ро чи ту па жњу, јер се 
обе те ме об ра ђу ју са мо у овом пред ме ту, а ва жан су део бро да и 
по треб не су за упо зна ва ње бро да као це ли не.

Ма њи део фон да по све ћен је и из ра ди брод ског тру па и бро
до гра ди ли шти ма. Са овим зна њи ма уче ник упо зна је део при вре де 
са ко јом ће са ра ђи ва ти у то ку оба вља ња по сло ва бро до ма шин ског 
тех ни ча ра, и за то је нео п ход но да се и овим те ма ма по све ти од ре
ђе на па жња, а тре ба ло би и ор га ни зо ва ти по се ту бро до гра ди ли шту.

Пред мет је пр ви су срет са бро дом и пре да ва ња на став ни ка 
тре ба обо га ти ти за ни мљи вим те ма ма из исто ри је по мор ства, реч не 
пло вид бе и бро до град ње. Не тре ба ин си сти ра ти на пам ће њу обра
за ца, али тре ба сва ки уче ник да на у чи шта је то де пла сман бро да, 
но си вост бро да, усло ви плов но сти, ста би ли тет.

БРОДСКА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на став ног пред ме та брод ска елек тро тех ни ка је сте да 
уче ни ци овла да ју по треб ним зна њем из обла сти елек тро тех ни ке и 
елек трич них ма ши на и ру ко ва њем елек трич ним ма ши на ма.

Задаци пред ме та брод ска елек тро тех ни ка су:
– сти ца ње зна ња о основ ним за ко ни ма у елек тро тех ни ци;
– оспо со бља ва ње уче ни ка за ре ша ва ње елек трич них ко ла и 

упо зна ва ње са основ ним еле мен ти ма елек трич них ко ла;
– сти ца ње зна ња о прин ци пи ма ра да основ них еле ме на та брод

ског елек тро е нер гет ског си сте ма, из во ри, раз во ђе ње и по тро ша чи;
– про на ла же ње и от кла ња ње сит них ква ро ва као и фор ми ра

ње струј ног ко ла брод ске ин ста ла ци је;
– упо зна ва ње струч не тер ми но ло ги је.

ДРУ ГИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. ЕЛЕК ТРО СТА ТИ КА (8)

Основ ни пој мо ви о струк ту ри ма те ри је. Про вод ни ци, по лу
про вод ни ци и изо ла то ри и при ме на у елек тро тех ни ци. Ку ло нов за
кон. Елек тро ста тич ко по ље у ва ку у му. Ли ни је по ља. Про вод ни ци и 
изо ла то ри у елек тро ста тич ком по љу. По тен ци јал и на пон. Кон ден
за то ри и ка па ци тет кон ден за то ра. Енер ги ја елек тро ста тич ког по ља.

2. ЈЕД НО СМЕР НЕ СТРУ ЈЕ (19)

Елек трич на стру ја, ја чи на и смер. Деј ство елек трич не стру је. 
Омов за кон. Ме ре ње на по на. Елек трич на от пор ност и про вод ност. 
Су пер про вод ност. От пор ни ци, ве зи ва ње от пор ни ка. Ме ре ње от пор
но сти. Џу лов за кон. Елек трич ни рад и сна га. При ме на. Елек трич ни 
ге не ра то ри. Про ста елек трич на ко ла. Пр ви и дру ги Кир хо фов за кон. 
Ре ша ва ње сло же них ко ла. Про ра чун пре се ка ка бло ва с об зи ром на 
до зво ље ни пад на по на и гу бит ке. Брод ски ка бло ви. Аку му ла то ри: 
олов ни и че лич ни. Пу ње ње, пра жње ње и одр жа ва ње аку му ла то ра.

Тер мо е лек трич не и фо то е лек трич не по ја ве.

3. ЕЛЕК ТРО МАГ НЕ ТИ ЗАМ (14)

Маг нет но по ље стал ног маг не та и про вод ни ка са стру јом. 
Уза јам но деј ство про вод ни ка са стру јом. Елек тро маг нет на си ла. 
Ам пе ров за кон. По де ла ма те ри ја ла пре ма маг нет ним свој стви ма. 
При ме на фе ро маг не ти ка. Елек тро маг не ти.

Маг нет ни флукс. Маг нет но ко ло. Хи сте ре зис. Гу би ци услед 
хи сте ре зи са.



Фа ра де јев за кон елек тро маг нет не ин дук ци је. Са мо ин дук ци ја 
и ме ђу соб на ин дук ци ја. Вр тло жне стру је и скин ефе кат.

4. НА ИЗ МЕ НИЧ НЕ СТРУ ЈЕ (13)

Про из вод ња на из ме нич не стру је. Основ ни пој мо ви и ве ли
чи не. Тре нут на, мак си мал на и ефек тив на вред ност. Уче ста ност и 
фа зни став. От по ри у ко лу на из ме нич не стру је (тер мо ге на, ин дук
тив на и ка па ци тив на от пор ност). Ред на ве за ак тив ног и ре ак тив ног 
от по ра. Им пе дан са. При вид ни от пор. РЛЦко ло.

Сна ге у ко лу на из ме нич не стру је: тре нут на, ак тив на, ре ак тив на 
и при вид на сна га. Фак тор сна ге. Про из вод ња тро фа зне на из ме нич не 
стру је. Ве за на мо та ја у зве зду и тро у гао. Сна га тро фа зног ко ла.

5. ЕЛЕК ТРИЧ НА МЕ РЕ ЊА (9)

Елек трич ни мер ни ин стру мен ти: вр сте и озна ке у ше ма ма. 
Кла са тач но сти Ме ре ња, мер но под руч је. Мер ни си стем ин стру
ме на та. Ме ре ње стру је и про ши ре ње мер ног оп се га ам пер ме тра. 
Ме ре ње на по на и про ши ре ње мер ног оп се га волт ме тра. Ме ре ње 
сна ге ват ме тром и УИ ме то дом. Ме ре ње от по ра. Ви сто нов мост. 
Ом ме тар. Ме ре ње от по ра изо ла ци је. Ме ре ње фре квен ци је.

6. ЕЛЕК ТРИЧ НА РА СВЕ ТА (6)

При ро да све тло сти. Све тло сне ве ли чи не и је ди ни це. Све тло
сни из во ри ко ји се ко ри сте на бро ду. Про пи си за брод ску ра све ту. 
Ну жна ра све та. Одр жа ва ње ра све те на бро ду.

7. ОЗНА КЕ У ЕЛЕК ТРИЧ НИМ ШЕ МА МА (3)

Пре глед озна ка у елек трич ним ше ма ма.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. ПО ДЕ ЛА ЕЛЕК ТРИЧ НИХ МА ШИ НА (1)

2. ТРАН СФОР МА ТО РИ (10)

Кон струк ци ја тран сфор ма то ра. Прин цип ра да јед но фа зног 
тран сфор ма то ра.

Основ ни ре жи ми ра да: пра зан ход, кра так спој, оп те ре ће ње. 
Гу би ци у гво жђу и ба кру. Мер ни тран сфор ма то ри. Ауто тран сфор
ма то ри. Тран сфор ма то ри за за ва ри ва ње. Тро фа зни тран сфор ма то
ри. Спо је ви на мо та у зве зду, тро у гао и цикцак. Сте пен ко ри сног 
деј ства тран сфор ма то ра. При ме на на бро ду.

3. АСИН ХРО НЕ МА ШИ НЕ (12)

Кон струк ци ја асин хро них мо то ра. Прин цип ра да тро фа зног 
асин хро ног мо то ра. Ре гу ла ци ја бр зи не. По кре та ње. Про ме на сме ра 
обр та ња и ко че ње. Јед но фа зни асин хро ни мо тор. При ме на асин
хро них мо то ра на бро ду: за уре ђа је на па лу би и за уре ђа је под па
лу бом. Еме ве зи ва ња. Одр жа ва ње и ква ро ви. От кла ња ње ква ро ва.

4. СИН ХРО НЕ МА ШИ НЕ (10)

Кон струк ци ја син хро них ма ши на. Прин цип ра да јед но фа зног 
син хро ног ге не ра то ра са са мо по бу ђи ва њем. Прин цип ра да тро
фа зног син хро ног ге не ра то ра. Ре гу ла ци ја на по на и фре квен ци је. 
Па ра ле лан рад син хро ног ге не ра то ра. Про ве ра по сти за ња син хро
ни зма. Син хро ни мо то ри и ком пен за то ри. Одр жа ва ње, ква ро ви и 
от кла ња ње ква ро ва.

5. МА ШИ НЕ ЈЕД НО СМЕР НЕ СТРУ ЈЕ (12)

Кон струк ци ја ма ши на јед но смер не стру је. Прин ци пи ра да 
ге не ра то ра јед но смер не стру је и основ на јед на чи на. Ре гу ла ци ја 
на по на и про ме на по ла ри те та. По де ла ге не ра то ра пре ма по буд
ном на мо та ју. Па ра ле лан рад ге не ра то ра јед но смер не стру је на 
бро ду. Прин цип ра да мо то ра јед но смер не стру је. Пу шта ње у рад. 

Основ на јед на чи на и по де ла мо то ра јед но смер не стру је. Ре гу ла ци
ја бр зи не и про ме на сме ра обр та ња. При ме на мо то ра јед но смер не 
стру је на бро ду. Ше ме спа ја ња мо то ра и ге не ра то ра на бро ду: елек
трич но кор ми ло. Ква ро ви и одр жа ва ње.

6. БРОД КАО ЕЛЕК ТРО Е НЕР ГЕТ СКИ СИ СТЕМ (20)

Брод као елек тро е нер гет ски си стем. Брод ски агре га ти: ди зел, 
осо вин ски, пар ни.

Осо бе ност ру ко ва ња. При кљу чак са коп на. Аку му ла тор ска 
ста ни ца. Прин цип ра да олов них и че лич них аку му ла то ра. Пу ње ње, 
пра жње ње, екс пло а та ци ја, одр жа ва ње аку му ла то ра. Глав на раз
вод на та бла: еле мен ти, по де ла на по ља. Брод ска мре жа. Ка бло ви, 
про ра чун пре се ка ка бло ва. Оси гу ра чи: то пљи ви и ауто мат ски. Би
ме тал на за шти та. Пре ки да чи: обич ни и ауто мат ски. Ре ле ји: мак си
мал не и ми ни мал не стру је. Вре мен ски ре ле ји. Та сте ри. По тро ша чи 
на бро ду: пум пе, ви тла, вен ти ла ци о ни и рас хлад ни уре ђа ји, осве
тље ње, по тро ша чи на ко манд ном мо сту, ма ње ва жни по тро ша чи.

7. ЗА ШТИ ТА ЕЛЕК ТРИЧ НИХ УРЕ ЂА ЈА НА БРО ДУ (6)

Ме ха нич ка за шти та уре ђа ја. За шти та ге не ра то ра од крат ког 
спо ја, пре оп те ре ће ња и па да на по на. За шти та мо то ра од крат ког 
спо ја, пре оп те ре ће ња и па да на по на. Тех нич ка за шти та. Елек трич
на за шти та брод ске мре же. Се лек тив ност.

8. ЗА ШТИ ТА ОД ШТЕТ НОГ ДЕЈ СТВА ЕЛЕК ТРИЧ НЕ  
СТРУ ЈЕ (2)

Деј ство елек трич не стру је на чо ве ка. За шти та. Ну ло ва ње и 
узе мље ње. Пр ва по моћ.

НА ЧИН ИЗ ВР ША ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

Нео п ход но је ча со ве др жа ти у ком плет но опре мље ном ка би
не ту за елек тро тех ни ку. При оства ри ва њу про гра ма осла ња ти се 
на прет ход но сте че на зна ња из фи зи ке. По себ но тре ба обра ти ти 
па жњу на де ло ве про гра ма ко ји су по треб ни за раз у ме ва ње уже
струч них пред ме та.

Основ не за ко не у елек тро тех ни ци при ка за ти у ма те ма тич ком 
об ли ку. Ука за ти на ва жност тач ног озна ча ва ња елек трич них ве ли
чи на као и на од нос ме ђу њи ма и од го ва ра ју ћих је ди ни ца. Уве жба
ва ње вр ши ти да ва њем број ча них при ме ра.

У елек тро ста ти ци, об ра ђу ју ћи кон ден за тор, на гла си ти ути
цај ди е лек три ка на ка па ци тет. При об ра ди ред не и па ра лел не ве зе 
кон ден за то ра уче ни ци тре ба да пре по зна ју ко ји еле мен ти су ве за ни 
ред но, а ко ји па ра лел но.

При про у ча ва њу јед но смер них стру ја обра ти ти па жњу на 
Омов за кон, от пор ни ке и њи хо во ве зи ва ње, као и на елек трич ни 
рад и сна гу. Ура ди ти што ви ше за да та ка. За ре ша ва ње сло же них 
ко ла пред ло же на је ме то да Кир хо фо вих за ко на, што не ис кљу чу је 
мо гућ ност об ра де још не ке од ме то да.

По себ но обра ти ти па жњу на област елек тро маг не ти зма, ко ја 
је ве о ма бит на за са др жа је пред ме та ко је слу ша ју у тре ћем раз ре ду. 
На ро чи то обра ти ти па жњу на на став не је ди ни це: до би ја ње маг нет
ног по ља, при ме на фе ро маг нет ских ма те ри ја ла, са мо ин дук ци ја и 
ин дук ци ја, Фа ра де јев за кон елек тро маг нет не ин дук ци је.

За про у ча ва ње на из ме нич них стру ја по треб но је зна ње из 
три го но ме триј ских функ ци ја. За ову област тре ба при пре ми ти уче
ни ке у са рад њи са на став ни ци ма из ма те ма ти ке. Уче ни ци тре ба да 
схва те ка ко се по на ша ју по је ди ни еле мен ти у ко ли ма на из ме нич не 
стру је и сте че но зна ње да при ме не за ком би но ва ње еле ме на та.

Уче ни ци тре ба да овла да ју по треб ним зна њем у обла сти ме
ре ња. Мо ра ју се упо зна ти са мер ним ин стру мен ти ма и на чи ни ма 
ме ре ња по је ди них ве ли чи на, као и при ме ном мер них ин стру ме на
та на бро ду.

Уче ни ци мо ра ју да овла да ју по треб ним зна њем за чи та ње 
елек трич них ше ма.

Са др жај про гра ма у тре ћем раз ре ду је ве о ма оби ман и осла ња 
се на зна ње сте че но у прет ход ној го ди ни уче ња. Нео п ход но је ча со
ве др жа ти у ка би не ту и у ма шин ском про сто ру на бро ду. По себ ну 



па жњу обра ти ти на кон струк ци ју и прин цип ра да елек трич них ма
ши на, као и на мо гу ће ква ро ве ко ји мо гу на ста ти. Упу ти ти уче ни
ке у мо гућ но сти от кла ња ња ква ро ва. По себ но ва жна по гла вља су 
асин хро ни мо то ри, син хро ни ге не ра тор, тран сфор ма то ри.

У де лу гра ди ва ко ји се ба ви брод ским елек тро е нер гет ским 
си сте мом, ука за ти на спе ци фич но сти тог си сте ма. Ко ри сти ти по
сто је ће пла но ве бро до ва и пред ви де ти по се ту бро ду.

Ука за ти на по тре бе за шти те уре ђа ја. При ка за ти при ме ну за
шти те на бро ду.

ТЕРМОДИНАМИКА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве тер мо ди на ми ка је сти ца ње зна ња из при род но
ма те ма тич ке ди сци пли не. Тер мо ди на ми ка тре ба да омо гу ћи раз ма
тра ње уну тра шње енер ги је, а за тим и ен тро пи је, чи ме се де фи ни
шу усло ви и ре ал не мо гућ но сти за оства ри ва ње тер мо ди на мич ких 
про це са.

Задаци пред ме та тер мо ди на ми ка су:
– упо зна ва ње зна ча ја тер мо ди на ми ке и ње ног ме ста у си сте

му на уч них зна ња;
– упо зна ва ње мо гу ћих вр ста тер мо ди на мич ких си сте ма и си

стем ских при ла за у из у ча ва њу ове про бле ма ти ке;
– упо зна ва ње ми кро скоп ских ве ли чи на ко је де фи ни шу ста ње 

си сте ма (рад ног те ла) и вр ста спољ них ути ца ја ко ји мо гу да ме ња
ју ста ње си сте ма;

– упо зна ва ње иде а ли зо ва них про це са при ко ји ма је мо гућ на 
нај е фи ка сни ја тран сфор ма ци ја раз ли чи тих об ли ка енер ги је и раз
ло га због ко јих до ла зи до од сту па ња ре ал них про це са од иде а ли
зо ва них;

– упо зна ва ње на чи на од ре ђи ва ња по је ди них ка рак те ри сти ка 
рад них те ла, ко ри шће ња ма те ма тич ких за ви сно сти, та бе ла и ди ја
гра ма;

– упо зна ва ње пој ма сте пе на ко ри сно сти и на чи на ње го вог по
ве ћа ња;

– упо зна ва ње основ них на чи на про сти ра ња то пло те и прин
ци па про ра чу на из ме њи ва ча то пло те;

– упо зна ва ње прин ци па и на чи на ор га ни за ци је про це са у ре
ал ним по стро је њи ма ма ле и ве ли ке енер ге ти ке, као и аспек та ра
ци о нал не по тро шње енер ги је.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (2)

Основ ни пој мо ви. Основ не ве ли чи не ста ња. Јед на чи на ста ња.

2. ИДЕ А ЛАН ГАС (4)

Јед на чи на ста ња. Ме ша ви на иде ал ни га со ва.

3. ПР ВИ ЗА КОН ТЕР МО ДИ НА МИ КЕ (4)

Фор му ла ци ја. Ен тал пи ја.

4. ТЕР МО ДИ НА МИЧ КИ ПРО ЦЕ СИ И СТА ЊА (4)

По врат ни и не по врат ни про це си. Изо хор ска, изо бар ска, изо
терм ска и ади ја бат ска про ме на ста ња. По ли троп ске про ме не ста ња.

5. ДРУ ГИ ЗА КОН ТЕР МО ДИ НА МИ КЕ (8)

Зна чај и фор му ла ци ја. Сте пен ко ри сног деј ства. Кар но ов кру
жни про цес. Ен тро пи ја. Тс ди ја грам. Ото ов и Ди зе лов кру жни 
про цес.

6. ВО ДЕ НА ПА РА (7)

Во де на па ра као рад но те ло. Про цес на ста ја ња во де не па ре. 
Ве ли чи не ста ња и ди ја грам ста ња во де не па ре.

7. МЕ ША ВИ НА ПА РЕ И ИДЕ АЛ НОГ ГА СА (5)

Вла жан ва здух. Про ме на ста ња вла жног ва зду ха.

8. ПРО СТИ РА ЊЕ ТО ПЛО ТЕ (8)

Основ ни пој мо ви и на чи ни пре но ше ња то пло те: про во ђе ње, 
пре лаз и про лаз то пло те. Зра че ње то пло те. Из ме њи ва чи то пло те. 
Ле во крет ни кру жни про це си.

9. СА ГО РЕ ВА ЊЕ (4)

Основ ни пој мо ви. Основ не вр сте и ка рак те ри сти ке го ри ва. 
Про дук ти са го ре ва ња и еко ло ги ја. То плот ни би ланс.

10. ОСНО ВИ ТЕХ НИ КЕ ГРЕ ЈА ЊА, ХЛА ЂЕ ЊА  
И ГА СИ ФИ КА ЦИ ЈЕ (14)

Оп шти пој мо ви. То плот ни гу би ци. Вр сте гре ја ња. Еле мен ти 
по стро је ња за гре ја ње, хла ђе ње и га си фи ка ци ју.

11. ТО ПЛОТ НЕ ТУР БО МА ШИ НЕ (6)

Прин цип ра да. По де ла. Ше ма тур бо по стро је ња. Тран сфор
ма ци ја енер ги је у рад ном ко лу тур би не. Сте пен ис ко ри шће ња.

12. МО ТО РИ СУС (4)

Зна чај и по де ла. Сте пен ком пре си је. Сте пен ис ко ри шће ња. 
Ото и ди зел мо то ри.

13. МЛА ЗНИ МО ТО РИ (2)

Опис ра да и под руч је при ме не.

НА ЧИН ИЗ ВР ША ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

Са др жај на став ног пред ме та за сни ва се на основ ним за ко ни
ма фи зи ке, ко је су уче ни ци упо зна ли. Нео п ход но је да на став ник 
из вр ши по ве зи ва ње ових ди сци пли на, уз утвр ђи ва ње и осве жа ва
ње ра ни је сте че них зна ња.

Уво ђе ње ни за но вих пој мо ва (ен тал пи ја, ен тро пи ја, ек сер ги
ја) зах те ва од на став ни ка бри жљи во при пре мље но ауто ри та тив но 
обра зла га ње, по себ но у ве зи са су же ном ма те ма тич ком оспо со
бље но шћу уче ни ка. Због то га по себ на па жња тре ба да бу де по кло
ње на фи зи кал ном осми шља ва њу по ме ну тих пој мо ва и на ла же њу 
по год них при ме ра за њи хо ву илу стра ци ју. По себ но је зна чај но да 
се уче ни ци ма ука же на раз ли чи те кон цеп ци је, као и на по тре бу за 
раз гра ни ча ва њи ма на при ме ри ма: ве ли чи не ста ња – ве ли чи не про
це са (спољ ни ути цај); иде а лан гас – ре а лан гас; за тво ре ни си стем 
– отво ре ни си стем; за пре мин ски рад – тех нич ки рад, итд.

Нео п ход но је пре вла да ва ње пси хо ло шке инер ци је код на став
ник ка да су у пи та њу од ре ђе не ме то до ло шке про ме не у про гра му, 
ко је исто вре ме но зна че оса вре ме њи ва ње и олак ша ва ње усва ја ња 
ма те ри је. Тер мо ди на ми ка, као и оста ле на уч не ди сци пли не под ле же 
уса вр ша ва њи ма, због че га на ста ва и на раз ма тра ном ни воу тре ба да 
пра ти ове про ме не. У ово ме тре ба зна чај ну уло гу да од и гра ко ри
шће ње уџ бе ни ка, чи ји ква ли те ти тре ба да омо гу ће на став ни ку да се 
де ли мич но осло ни и на са мо стал но са вла ђи ва ње гра ди ва уче ни ка.

Иако су у окви ру тер мо ди на ми ке по треб ни углав ном ин те лек
ту ал ни на по ри да се схва ти упра во оно што ни је мо гућ но да се на
цр та, у усва ја њу ма те ри је мо гу до пун ски да по мог ну ди ја гра ми и 
схе мат ски при ка зи, сли ке и фо то гра фи је, по себ но ка да су у пи та њу 
тер мо тех нич ка по стро је ња у ко ји ма се од ви ја ју ка рак те ри стич не 
тер мо ди на мич ки про це си. Због то га ова ква по моћ на на ста ва сред
ста ва тре ба да бу ду ко ри шће на у сва кој мо гу ћој при ли ци.

БРОДСКИМОТОРИ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на став ног пред ме та брод ски мо то ри је сти ца ње зна ња 
по треб них за оспо со бља ва ње за ру ко ва ње и пра ће ње ра да брод ског 
мо то ра.



Задаци на ста ве брод ски мо то ри су:
– сти ца ње зна ња о прин ци пи ма ра да мо то ра;
– сти ца ње зна ња о глав ним де ло ви ма мо то ра, њи хо вом одр

жа ва њу и от кла ња њу сит ни јих ква ро ва у то ку екс пло а та ци је мо
то ра;

– сти ца ње зна ња о зна чај ним ка рак те ри сти ка ма брод ског мо
то ра;

– сти ца ње зна ња о глав ним си сте ми ма брод ског мо то ра, њи
хо во оп слу жи ва ње и одр жа ва ње;

– сти ца ње основ них зна ња о га сним тур би на ма;
– сти ца ње зна ња о вра тил ном во ду бро да;
– сти ца ње зна ња о оп слу жи ва њу и кон тро ли мо тор ног по

стро је ња у по го ну и ван по го на.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 108 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (1)

Упо зна ва ње уче ни ка са са др жа јем на став ног пред ме та и по
треб ном струч ном ли те ра ту ром.

2. ОП ШТЕ О МО ТО РИ МА СА УНУ ТРА ШЊИМ  
СА ГО РЕ ВА ЊЕМ (3)

Пре тва ра ње јед ног об ли ка енер ги је у дру ги. Де фи ни ци ја то
плот них мо то ра: мо то ра са спољ ним са го ре ва њем, мо то ра са уну
тра шњим са го ре ва њем. Основ не пред но сти и не до ста ци мо то ра 
СУС. Исто риј ски раз вој мо то ра СУС. Про из вод ња мо то ра СУС у 
све ту и у на шој зе мљи.

3. ГЛАВ НИ СА СТАВ НИ ДЕ ЛО ВИ МО ТО РА СУС (3)

Ше мат ски при каз, опис и функ ци ја: не по крет них де ло ва, по
крет них де ло ва и си сте ма и уре ђа ја мо то ра. Де фи ни ци ја ка рак те
ри стич них пој мо ва: мр тве тач ке, ход кли па, ра да за пре ми на ци лин
дра, укуп на за пре ми на ци лин дра, сте пен ком пре си је.

4. ПО ДЕ ЛА МО ТО РА СУС (4)

По де ла мо то ра СУС пре ма: вр сти го ри ва, на чи ну упа ље ња 
сме ше, прин ци пу ра да, кон струк тив ним осо би на ма, бро ју и рас по
ре ду ци лин да ра, на чи ну хла ђе ња, на чи ну пу ње ња ци лин да ра, на
ме ни, сме ру обр та ња ко ле на стог вра ти ла, мо гућ но сти по кре та ња, 
бр зо ход но сти, на чи ну деј ства кли па.

При ме на мо то ра СУС на бро до ви ма.

5. ПРИН ЦИП РА ДА МО ТО РА СУС (4)

Прин цип ра да че тво ро такт них ото и ди зел мо то ра. Прин цип 
ра да дво такт них ото и ди зел мо то ра. Пред са би ја ње мо то ра. Упо
ред не осо би не мо то ра пре ма прин ци пу ра да.

6. КРУ ЖНИ ПРО ЦЕ СИ МО ТО РА СУС (6)

Оп ште о кру жним про це си ма. Те о рет ски ци клус ди зел мо то
ра. Те о рет ски ци клус ото мо то ра. Те о рет ски ком би но ва ни ци клус 
(Са бат хе). Упо ред на ана ли за те о рет ских ци клу са мо то ра.

Ствар ни про це си че тво ро такт них ото и ди зел мо то ра: такт уси
са ва ња, такт ком пре си је, такт са го ре ва ња и екс пан зи је (са го ре ва ње 
код ото мо то ра, са го ре ва ње код ди зел мо то ра), такт из ду ва ва ња. Раз
вод ни ди ја грам че тво ро такт них мо то ра. Ствар ни про це си дво такт
них ото и ди зел мо то ра. Раз вод ни ди ја грам дво такт них мо то ра.

7. СНА ГА МО ТО РА СУС (4)

Од ре ђи ва ње сна ге по мо ћу про сеч ног при ти ска. Од ре ђи ва ње 
сна ге по мо ћу то пло те го ри ва: сна га ди зел мо то ра, сна га ото мо то ра. 
Ути цај по је ди них фак то ра на сна гу мо то ра: преч ник ци лин дра, ход 
кли па, број обр та ја, број ци лин да ра. За пре мин ска сна га. По ве ћа ње 
за пре мин ске сна ге по ве ћа њем број обр та ја, про сеч ног при ти ска.

8. ИН ДИ КА ТОР СКИ ДИ ЈА ГРАМ И КА РАК ТЕ РИ СТИЧ НИ  
ПА РА МЕ ТРИ (7)

Де ло ви ин ди ка то ра. По сту пак сни ма ња ди ја гра ма. Од ре ђи ва
ње сред њег ин ди ка тор ског при ти ска. П – ме тар. Ин ди ка тор ски сте
пен ко ри сног деј ства, сна га мо то ра, спе ци фич на по тро шња го ри ва. 
Сред њи ефек тив ни при ти сак. Ме ха нич ки сте пен ко ри сног деј ства. 
Ефек тив ни сте пен ко ри сног деј ства, сна га мо то ра, спе ци фич на по
тро шња. Ме ре ње ефек тив не сна ге.

9. ЕНЕР ГЕТ СКИ (ТО ПЛОТ НИ) БИ ЛАНС МО ТО РА (3)

Од ре ђи ва ње, рас по де ла и ис ко ри шће ње енер ги је у мо то ру 
СУС. Упро шће ни гра фич ки при каз рас по де ле енер ги је. Ди ја грам 
за ви сно сти ис ко ри шће ња енер ги је од оп те ре ће ња мо то ра.

10. НЕ ПО КРЕТ НИ ДЕ ЛО ВИ БРОД СКО МО ТО РА СУС (8)

Те мељ на пло ча, те мељ ни ле жа је ви, кар тер. Ци лин дар ски 
блок, ци лин дар ске ко шу љи це. Гла ва ци лин дра, гла ва мо то ра. Спа
ја ње не по крет них де ло ва мо то ра. Ар ма ту ра гла ве ци лин дра одн. 
гла ве мо то ра. Одр жа ва ње не по крет них де ло ва мо то ра: ка рак те ри
стич не не ис прав но сти и оправ ке.

11. ПО КРЕТ НИ ДЕ ЛО ВИ БРОД СКОГ МО ТО РА СУС (10)

Кли по ви мо то ра, кли по ви спо ро ход них мо то ра. Раз ви је ни ин
ди ка тор ски ди ја грам. Си ле у клип ном ме ха ни зму. Клип ни пр сте но
ви, осо ви ни ца кли па, клип ња ча. Клип на по лу га, укр сна гла ва, во ђи це 
укр сне гла ве. Ко ле на сто вра ти ло, за ма јац мо то ра, одр жа ва ње по крет
них де ло ва мо то ра: ка рак те ри стич не не ис прав но сти и оправ ке.

12. РАЗ ВОД НИ МЕ ХА НИ ЗАМ ЧЕ ТВО РО ТАКТ НИХ  
МО ТО РА СУС (10)

Уло га раз вод ног ме ха ни зма, де ло ви и прин цип ра да раз вод
ног ме ха ни зма за раз ли чи те по ло жа је бре га стог вра ти ла (на гла ви 
мо то ра, у бло ку) и вен ти ла (сто је ћи, ви се ћи).

Опис и функ ци ја де ло ва раз вод ног ме ха ни зма: бре га сто вра
ти ло, вен ти ли мо то ра, хла ђе ње вен ти ла, опру ге вен ти ла, во ђи це 
вен ти ла, по ди зач, шип ка по ди за ча, клац ка ли ца. Ре гу ли са ње за зо ра 
у раз вод ном ме ха ни зму. Не ис прав но сти и ква ро ви раз вод ног ме ха
ни зма. Оправ ка и одр жа ва ње де ло ва раз вод ног ме ха ни зма.

13. ИС ПИ РА ЊЕ И ПУ ЊЕ ЊЕ ЦИ ЛИН ДА РА ДВО ТАКТ НИХ  
МО ТО РА СУС (4)

Ка рак те ри стич не про ме не рад не ма те ри је у ци лин дру дво
такт ног мо то ра. На ме на и си сте ми ис пи ра ња: по преч но ис пи ра ње, 
по врат но ис пи ра ње, исто смер но ис пи ра ње. Пум пе за ис пи ра ње.

14. ПРЕД СА БИ ЈА ЊЕ МО ТО РА СУС (4)

Пред са би ја ње че тво ро такт них мо то ра. Пред са би ја ње дво
такт них мо то ра. Тур бо ком пре со ри.

15. ГО РИ ВА ЗА МО ТО РЕ СУС (6)

Вр сте го ри ва: теч на, га со ви та, чвр ста. Де ри ва ти наф те. Фи
зич ке осо би не го ри ва, хе миј ски са став го ри ва, при ме се у го ри ву. 
Са го ре ва ње го ри ва: де то на ци ја у ото мо то ру, ок тан ски број, де то
на ци ја у ди зел мо то ру, це тан ски број.

Го ри ва за ото мо то ре.
Го ри ва за брод ске ди зел мо то ре: брод ско ди зел го ри во (Ma

ri ne di e sel oil), сред ње те шко ди зел го ри во (In ter me di a te fuel oil), 
те шко ди зел го ри во (high vi sco sity fuel oil).

16. СТВА РА ЊЕ И ПА ЉЕ ЊЕ СМЕ ШЕ У ОТО МО ТО РИ МА,  
СИ СТЕМ ЗА ДО ВОД ГО РИ ВА (8)

На чи ни ства ра ње сме ше: спо ља шње, уну тра шње. Са став сме
ше го ри ва и ва зду ха, јед но став ни кар бу ра тор. Кон струк ци ја кар
бу ра то ра: уре ђа ји за ре гу ли са ње од но са ва здух – го ри во, уре ђа ји 
кар бу ра то ра за пра зан ход, уре ђа ји кар бу ра то ра за стар то ва ње мо
то ра, уре ђа ји кар бу ра то ра за на гло оп те ре ћи ва ње мо то ра. Рас по де
ла сме ше код ви ше ци лин дрич них мо то ра.



Де ло ви си сте ма за па ље ње сме ше, ба те риј ско па ље ње, маг
нет но па ље ње. Ре гу ла ци ја мо мен та па ље ња. Ше мат ски при каз и 
де ло ви си сте ма за до вод го ри ва ото мо то ра. Пре чи ста чи за ва здух. 
Одр жа ва ње си сте ма за до вод го ри ва ото мо то ра.

17. СТВА РА ЊЕ И ПА ЉЕ ЊЕ СМЕ ШЕ КОД ДИ ЗЕЛ МО ТО РА (8)

Са го ре ва ње го ри ва у ци лин дру ди зел мо то ра: ства ра ње ми
кро сме ше, об ли ци и про бој ност мла за, ства ра ње ма кро сме ше. 
Ства ра ње сме ше у јед но ко мор ном про сто ру за са го ре ва ње. Об ли ци 
јед но ко мор них про сто ра за са го ре ва ње. Вр тло же ње у јед но ко мор
ним про сто ри ма. Ви ше ко мор но ства ра ње сме ше: по мо ћу прет ко
мо ре, по мо ћу вр тло жне ко мо ре.

18. УБРИ ЗГА ВА ЊЕ ГО РИ ВА КОД ДИ ЗЕЛ МО ТО РА (15)

Уло га и де ло ви уре ђа ја за убри зга ва ње го ри ва. На чи ни убри
зга ва ња го ри ва.

Пум пе за убри зга ва ње го ри ва: уло га, на чин деј ства, вр сте. 
Ли ниј ска пум па ви со ког при ти ска. Ре гу ли са ње ко ли чи не убри зга
ног го ри ва: про ме ном хо да кли па, по мо ћу пре лив ног вен ти ла, по
мо ћу за крет ног кли па пум пе. Ро та ци о на пум па ви со ког при ти ска.

Бри згаљ ке го ри ва: уло га, прин цип ра да, по де ла. Отво ре ни тип 
бри згаљ ки, за тво ре ни тип бри згаљ ки, пум па – бри згаљ ка (ин јек тор).

Це во вод ви со ког при ти ска.
Ре гу ла то ри: уло га, вр сте. Ре гу ла тор бро ја обр та ја: јед но ре

жим ски, све ре жим ски. Гра нич ни (си гур но сни) ре гу ла тор. Опис 
кон струк ци је ре гу ла то ра. Ин ди рект на ре гу ла ци ја.

Ква ро ви и не ис прав но сти у ра ду пум пи ви со ког при ти ска: ва
здух у си сте му, ме ха нич ки ква ро ви. Ис пи ти ва ње и одр жа ва ње пум
пи за убри зга ва ње. Не ис прав но сти и оправ ка бри згаљ ки. Ис пи ти
ва ње и одр жа ва ње бри згаљ ки.

ЧЕ ТВР ТИ РАЗРЕД 
(3 + 1 час не дељ но, 96 + 32 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (1)

Упо зна ва ње уче ни ка са са др жа јем на став ног пред ме та и по
треб ном струч ном ли те ра ту ром.

2. СИ СТЕ МИ ЗА НА ПА ЈА ЊЕ ГО РИ ВОМ БРОД СКИХ  
ДИ ЗЕЛ МО ТО РА (8)

Си стем за на па ја ње ла ким ди зел го ри вом. Си стем за на па ја ње 
те шким ди зел го ри вом. Ком би но ва ни си стем на па ја ња ла ко – те
шко го ри во.

Пре чи ста чи го ри ва: уло га, вр сте. Гру би пре чи ста чи: жи ча ни, 
мре жа сти, та ло жни ци. Фи ни пре чи ста чи. Се па ра то ри го ри ва: пу
ри фи ка то ри, кла ри фи ка то ри.

Ме ре ње по тро шње го ри ва. Одр жа ва ње си сте ма за на па ја ње 
го ри вом.

3. МО ТОР НА УЉА (5)

Тре ње: де фи ни ци ја, вр сте, ко е фи ци јент тре ња, штет ни ути
цај тре ња, сма ње ње тре ња. Три бо ло ги ја, под ма зи ва ње: хи дро ди на
мич ко, ела сто ди на мич ко, хи дро ста тич ко.

Осо би не и са став уља за под ма зи ва ње, про дук ци ја и опле ме
њи ва ње уља. Фи зич кохе миј ска свој ства уља. Кла си фи ка ци ја мо
тор них уља: SAE, API, ACEA. Вр сте и спе ци фич но сти уља за под
ма зи ва ње брод ских ди зел мо то ра.

4. ПОД МА ЗИ ВА ЊЕ БРОД СКИХ ДИ ЗЕЛ МО ТО РА (9)

Уло га и де ло ви си сте ма за под ма зи ва ње. Спе ци фич но сти 
под ма зи ва ња брод ских ди зел мо то ра. При пре ма и кон тро ла уља 
за под ма зи ва ње. Си сте ми за под ма зи ва ње брод ских ди зел мо то ра: 
под ма зи ва ње сме шом, под ма зи ва ње за пљу ски ва њем, под ма зи ва
ње под при ти ском, лу бри ка то ри. Кру жно под ма зи ва ње под при ти
ском: си стем са мо крим кар те ром, си стем са су вим кар те ром, си
стем са тан ком уља за под ма зи ва ње.

Пре чи ста чи у си сте му за под ма зи ва ње: за гру бо пре чи шћа ва
ње, за фи но пре чи шћа ва ње, цен три фу гал ни пре чи ста чи.

По тро шња уља за под ма зи ва њем.
Кон тро ла ра да си сте ма за под ма зи ва ње, кон тро ла ко ли чи не 

уља, при ти ска у си сте му, тем пе ра ту ре уља.

5. ХЛА ЂЕ ЊЕ БРОД СКИХ ДИ ЗЕЛ МО ТО РА (6)

Уло га и на чи ни хла ђе ња мо то ра. Спе ци фич но сти хла ђе ња 
брод ских ди зел мо то ра. Отво ре ни си стем хла ђе ња. За тво ре ни си
стем хла ђе ња. Тер мо ре гу ла то ри. Кон тро ла ра да си сте ма хла ђе ње.

6. СТАР ТО ВА ЊЕ БРОД СКИХ МО ТО РА (9)

Ка рак те ри сти ке ре жи ма пу шта ња у рад брод ског мо то ра. Си
сте ми за стар то ва ње: руч но, елек трич но, пне у мат ско.

Елек тро стар те ри, пне у мат ски по кре тач.
Стар то ва ње мо то ра ком при мо ва ним ва зду хом. Ком пре сор ско 

по стро је ње, при ве ша ни ком пре сор ски си сте ми. Ре дук ци о ни вен
тил, се па ра то ри за ва здух. Де ло ви си сте ма за стар то ва ње ком при мо
ва ним ва зду хом: старт ни вен тил, пи лот вен тил, раз вод ник ва зду ха, 
глав ни старт ни вен тил. Одр жа ва ње си сте ма за стар то ва ње, ка рак те
ри сти ке ре жи ма стар то ва ња, за гре ва ње мо то ра по сле стар то ва ња.

7. КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ ДИ ЗЕЛ МО ТО РА И РЕ ЖИ МИ РА ДА (9)

Ка рак те ри стич ни па ра ме три ра да ди зел мо то ра. Бр зин ске ка
рак те ри сти ке: спољ не ка рак те ри сти ке: но ми нал на (пу на) сна га, 
мак си мал на сна га, екс пло а та ци о на сна га, еко ном ска сна га, ми ни
мал на сна га. Про пе лер ске ка рак те ри сти ке, ста бил ност ра да ди зел 
мо то ра, ка рак те ри сти ке оп те ре ће ња.

Ре жи ми ра да на про пе лер ском вра ти лу при про мен љи вим 
спо ља шњим усло ви ма: рад у ве зу, пло вид ба са ви ше мо тор ним 
по стро је њем, пло вид ба при те гље њу, пло вид ба кр мом, за кре та ње 
бро да, пло вид ба у плит кој во ди, пло вид ба у олуј ним при ли ка ма, 
ре жим ра да при ма лом бро ју обр та ја, ре жим ра да при стар то ва њу.

8. ГА СНЕ ТУР БИ НЕ (11)

На ме на, по де ла и ка рак те ри сти ке га сних тур би на. Прин цип 
ра да: га сна тур би на отво ре ног ти па, за тво ре ни про цес по стро је ња 
са га сном тур би ном, га сна тур би на са ге не ра то ром га са са сло бод
ним кли по ви ма (Пе ска ров агре гат). Те о рет ски и ствар ни про це си 
га сних тур би на. Ре ла тив на ко ри сна сна га га сне тур би не.

Кон струк ци ја га сних тур би на: мла знич ки апа рат, ро тор тур
би не, ком пре со ри, ле жа ји, зап тив ке, ко мо ре за са го ре ва ње. Ма те
ри јал за из ра ду де ло ва из ло же них ви со ким тем пе ра ту ра ма.

Го ри во за брод ске га сне тур би не.
Ру ко ва ње брод ским га сним тур би на ма у по го ну.

9. УРЕ ЂА ЈИ ЗА ПРО МЕ НУ СМЕ РА ОКРЕ ТА ЊА ВРА ТИ ЛА 
ПРО ПЕ ЛЕ РА (6)

Уре ђа ји код пре крет них мо то ра. Пре кре та ње дво такт них мо
то ра. Пре кре та ње че тво ро такт них мо то ра. Брод ске коп че: уло га, 
по де ла. Прин цип ра да брод ских коп чи: са ци лин дрич ним зуп ча ни
ци ма, ме ха нич ко пне у мат ске коп че.

10. БРОД СКЕ СПОЈ НИ ЦЕ (5)

Спе ци фич но сти ре жи ма ра да брод ских спој ни ца. Ме ха нич
ке спој ни це, хи дро ди на мич ке спој ни це, елек тро маг нет не спој ни
це, пне у мат ске фрик ци о не спој ни це. Брод ске ме ха нич ке спој ни це: 
кру те, ела стич не.

11. ПРЕ НОС СНА ГЕ ОД ПО ГОН СКЕ МА ШИ НЕ  
ДО ПРО ПУЛ ЗО РА (9)

Ме ха нич ки пре нос сна ге: ди рект на ве за, ве за пре ко коп че и 
ре дук то ра.

Вра тил ни вод: де фи ни ци ја, де ло ви. Вра ти ло про пе ле ра, ста
тве на цев, ме ђу вра ти ло, по ти сно вра ти ло, ра ди јал ни ле жа је ви, 
ра ди јал ноак си јал ни ле жа је ви, под ма зи ва ње ле жа ја, коч ни ца вра
тил ног во да. Оп слу жи ва ње вра тил ног во да: кон тро ла ра да ле жа ја, 



при те за ње и за ме на зап ти ва ча ста тве не це ви, цен три ра ње вра тил
ног во да, основ на пра ви ла си гур но сти на ра ду.

Пре нос сна ге пре тва ра њем енер ги је: елек трич ни пре нос сна
ге, хи дра у лич ки пре нос сна ге.

Про пул зи ја уре ђа јем: Schot tel.

12. КОН ТРО ЛА РА ДА БРОД СКОГ ДИ ЗЕЛ МО ТО РА (5)

Кон тро ла ра да си сте ма за под ма зи ва ње. Кон тро ла ра да си сте
ма за на па ја ње го ри вом. Кон тро ла ра да си сте ма за хла ђе ње. Кон
тро ла оп те ре ће ња брод ског мо то ра.

За у ста вља ње брод ског мо то ра.
Ка рак те ри стич не не ис прав но сти у ра ду брод ског ди зел мо то

ра: лу па ње у ци лин дри ма мо то ра, мо тор ди ми, на ру ше ни то плот ни 
ре жим мо то ра.

Основ не ме ре за шти те на ра ду.

13. ОП СЛУ ЖИ ВА ЊЕ И КОН ТРО ЛА РА ДА МО ТОР НОГ  
ПО СТРО ЈЕ ЊА У ПО ГО НУ (9)

Основ ни фак то ри ри зи ка от ка за ра да брод ског мо то ра. Ка рак
те ри стич не не ис прав но сти: за ри ба ва ње кли па, ки да ње за врт ња на 
клип ња чи, пре бег (раз ле та ње) мо то ра, то пље ње кли зних ле жа је
ва, оште ће ње ко шу љи це ци лин дра, оште ће ње на гла ви ци лин дра. 
Спре ча ва ње ха ва ри је мо то ра.

Основ но одр жа ва ње брод ског мо то ра у по го ну. Основ но одр
жа ва ње: си сте ма за хла ђе ње, си сте ма за под ма зи ва ње, си сте ма за 
на па ја ње го ри вом.

14. ОДР ЖА ВА ЊЕ, ОП СЛУ ЖИ ВА ЊЕ И ПРЕ ГЛЕД  
БРОД СКОГ ДИ ЗЕЛ МО ТО РА ВАН ПО ГО НА (4)

Основ но одр жа ва ње брод ског мо то ра ван по го на. При пре ма 
брод ског мо то ра за ста ја ње на ду жи вре мен ски пе ри од. Ро ко ви пе
ри о дич них пре гле да брод ског мо то ра.

15. ВЕ ЖБЕ (32)

1. Стар то ва ње брод ског мо то ра.
2. Кон тро ла и пра ће ње си сте ма за под ма зи ва ње.
3. Кон тро ла и пра ће ње си сте ма за хла ђе ње.
4. Кон тро ла и пра ће ње си сте ма за на па ја ње го ри вом.
5. Сни ма ње ин ди ка тор ског ди ја гра ма.
6. Кон тро ла и пра ће ње ра да раз вод ног ме ха ни зма.
7. Кон тро ла и пра ће ње ре гу ла то ра бро ја обр та ја.
8. Ре жи ми ра да мо то ра при про мен љи вим спо ља шњим усло

ви ма.

НА ЧИН ИЗ ВР ША ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

У пр вој го ди ни уче ња про грам је те о рет ски и кроз ње га уче
ник се упо зна је са мо то ром и ње го вим де ло ви ма. Са др жа ји пред
ме та су осно ва за оспо со бља ва ње уче ни ка за по сло ве бро до ма
шин ског тех ни ча ра. За то је ва жно да се уче ник на по чет ку на ста ве 
упо зна са гла вим са став ним де ло ви ма мо то ра, тер ми но ло ги јом 
уоби ча је ној у овој обла сти, прин ци пи ма ра да мо то ра и те о рет ским 
про це си ма у мо то ру. Ве о ма је ва жно де таљ но об ра ди ти те ме: сна га 
мо то ра и сни ма ње ин ди ка тор ског ди ја гра ма. При ли ком об ра де по
крет них и не по крет них де ло ва по тру ди ти се да сви уче ни ци на у че 
из глед тих де ло ва и да схва те уло гу тих де ло ва у ра ду мо то ра. Овај 
про грам тре ба да пра ти про грам прак тич не на ста ве ко ји об ра ђу је 
прак тич ни део про гра ма – де мон та жу, оправ ку и мон та жу де ло ва 
мо то ра, за ре а ли за ци ју про гра ма ко ри сти ти спе ци ја ли зо ван ка би
нет за мо то ре, ко ји мо ра има ти по је ди нач не де ло ве мо то ра за очи
глед ну на ста ву, као и ка та ло ге брод ских мо то ра и пре се ке ра зних 
ти по ва брод ских мо то ра ко ји ће по мо ћи да уче ник уочи ме сто и 
уло гу по је ди нач ног еле мен та мо то ра у мо то ру као це ли ни.

У дру гој го ди ни уче ња про грам има те о рет ски и прак тич ни део 
ре а ли зо ван кроз ве жбе. Про грам у овој го ди ни ве ли ку па жњу по све
ћу је си сте ми ма брод ског мо то ра. По жељ но је да спе ци ја ли зо ва на 
учи о ни ца има ше ме ових си сте ма, ко је ће по мо ћи да уче ник схва ти 
функ ци о ни са ње ових си сте ма. Тре ба во ди ти ра чу на да се об ра ђу ју 

си сте ми брод ских мо то ра и не тре ба их за ме њи ва ти си сте ми ма ко
ји функ ци о ни шу у оста лим тран спорт ним сред стви ма. На ро чи то је 
ва жно да уче ник на у чи да пра ти рад си сте ма и да на у чи да ре а гу је 
при уоча ва њу не пра вил но сти у ра ду. Увек тре ба има ти на уму да од 
функ ци о ни са ња мо то ра за ви си це ло куп но функ ци о ни са ње бро да. 
За то бро до ма шин ски тех ни чар че сто мо ра да бу де и бро до ме ха ни
чар. Он мо ра не са мо да уочи гре шку, већ и да зна да је от кло ни.

Пред ви ђе не ве жбе се од но се на ре до ван рад око брод ског мо то ра 
у по го ну. Ти ча со ви мо гу би ти ор га ни зо ва ни и као блок на ста ва на кра
ју или у то ку школ ске го ди не, са укр ца ва њем уче ни ка на бро до ве где 
би се мо гли ре а ли зо ва ти ови са др жа ји. Ако шко ла има фи нан сиј ских 
мо гућ но сти по треб но је на ба ви ти си му ла то ре ра да брод ског мо тор ног 
по стро је ња, ко ји у пот пу но сти мо гу за ме ни ти бо ра вак на бро ду.

БРОДСКЕ ПОМОЋНЕМАШИНЕ И УРЕЂАЈИ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на став ног пред ме та брод ске по моћ не ма ши не и уре ђа ји 
је сти ца ње зна ња, ве шти на и уме ња ко ја су по треб на при ра ду у 
брод ском по стро је њу.

Задаци на ста ве брод ских по моћ них ма ши на и уре ђа ја су:
– сти ца ње ве шти не ра да са брод ским пум па ма;
– сти ца ње ве шти не ра да са ком пре со ри ма и вен ти ла то ри ма на 

бро ду;
– сти ца ње зна ња о ра ду са брод ским це во во ди ма;
– сти ца ње зна ња о вен ти ла ци ји, гре ја њу и кли ма ти за ци ји на 

бро ду;
– сти ца ње ве шти не ра да са па луб ним уре ђа ји ма, кор ми лар

ским уре ђа јем и сред стви ма ве зе на бро ду;
– сти ца ње зна ња о брод ским про пул зо ри ма.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(3 + 1 час не дељ но, 108 + 36 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (1)

Упо зна ва ње уче ни ка са са др жа јем на став ног пред ме та и по
треб ном струч ном ли те ра ту ром.

2. ОП ШТЕ О ПУМ ПА МА (6)

Де фи ни ци ја и по де ла пум пи.
Прин цип ра да пум пи.
Основ не ка рак те ри стич не ве ли чи не пум пи: ка па ци тет, на пор, 

сна га, уку пан ко е фи ци јент ко ри сног деј ства, број обр та ја.

3. КЛИП НЕ ПУМ ПЕ (22)

На ме на и по де ла клип них пум пи.
Прин цип ра да клип них пум пи – јед но рад них, дво рад них, ви

ше стру ког деј ства, ди фе рен ци јал них.
Ва зду шне ко мо ре.
Клип не пар не пра во деј ству ју ће пум пе: Wort hing ton, Du plex, 

Ka me ron, Sim plex.
Мо кро ва зду шне клип не пум пе: Едвард со ва пум па.
Пум па са про пу сним кли пом, ВирДу ал пум па.
Руч не клип не пум пе.
Вен тил ска ку ти ја.
Вен ти ли: по ди жу ћи, пре клоп ни, груп ни, пр сте на сти, ви ше

спрат ни.
Кли по ви и зап ти ва чи код клип них пум пи.
Ин ди ка тор ски ди ја грам клип них пум пи.
Оп ште осо би не клип них пум пи.
Одр жа ва ње у по го ну клип них пум пи и њи хо ве нај че шће не

ис прав но сти.

4. ЦЕН ТРИ ФУ ГАЛ НЕ ПУМ ПЕ (6)

Де ло ви, прин цип ра да, ка рак те ри сти ке цен три фу гал них пум пи.
Урав но те же ње ак си јал не си ле.
Уре ђа ји за по чет но уси са ва ње код цен три фу гал них пум пи.



Ле жа ји и зап тив ке цен три фу гал них пум пи.
Оп ште осо би не цен три фу гал них пум пи.
Одр жа ва ње цен три фу гал них пум пи и њи хо ве нај че шће не ис

прав но сти.

5. РО ТА ЦИ О НЕ ПУМ ПЕ (13)

Зуп ча сте пум пе: де ло ви, при ме на, прин цип ра да, кон струк
тив на из во ђе ња зуп ча стих пум пи, одр жа ва ње зуп ча стих пум пи и 
нај че шће не ис прав но сти, оп ште ка рак те ри сти ке зуп ча стих пум пи.

Виј ча не пум пе: де ло ви, при ме на, прин цип ра да, кон струк
тив на из во ђе ња виј ча них пум пи, оп ште ка рак те ри сти ке виј ча них 
пум пи.

Крил не пум пе: де ло ви, при ме на, прин цип ра да, оп ште ка рак
те ри сти ке крил них пум пи.

Пум пе са во де ним пр сте ном: прин цип ра да.
Струј не пум пе: де ло ви, прин цип ра да, при ме на, оп ште ка рак

те ри сти ке.

6. КОМ ПРЕ СО РИ И ВЕН ТИ ЛА ТО РИ (16)

Де фи ни ци ја и по де ла ком пре со ра.
Прин цип ра да ком пре со ра.
Клип ни ком пре со ри: де ло ви, прин цип ра да, ви ше сте пе ни 

клип ни ком пре со ри, хла ђе ње ком пре со ра, не ис прав но сти у ра ду 
клип них ком пре со ра.

Ро та ци о ни ком пре со ри: ком пре со ри са виј ци ма, ком пре со ри 
са крил ци ма, ко ло врт ни ком пре со ри.

Тур бо ком пре со ри.
Под ма зи ва ње ком пре со ра.
Уре ђа ји за до ста ву ком при мо ва ног ва зду ха.
Вен ти ла то ри: де фи ни ци ја, на ме на, по де ла.
Цен три фу гал ни вен ти ла то ри: прин цип ра да, кон струк тив на 

из во ђе ња.
Ак си јал ни вен ти ла то ри: прин цип ра да, кон струк тив на из во

ђе ња. 
Сна га вен ти ла то ра.
Из бор и ре гу ла ци ја вен ти ла то ра.

7. БРОД СКИ ЦЕ ВО ВО ДИ (30)

По де ла це во во да на бро ду.
Еле мен ти це во во да: це ви, цев ни спо је ви, цев ни еле мен ти.
За тва рач коре гу ла ци о на цев на ар ма ту ра: сла ви не, вен ти ли 

(за тва рач ки, јед но смер ни, си гур но сни, при гу шни, ре дук ци о ни), 
вен тил ска ку ти ја, за су ни, за клоп ке.

Спе ци јал на за тва рач коре гу ла ци о на ар ма ту ра: раз вод но за
тва рач ки вен тил, Кинг стон вен тил, из лив ни вен тил.

Да љин ско упра вља ње: вра тил но, елек трич но, хи дра у лич но, 
пне у мат ско, тер мо стат ско.

Ка љу жни си стем.
Ха ва риј ски си стем.
Ба ласт ни си стем.
Си стем во де за пра ње и уми ва ње.
Од вод ни са ни тар ни си стем.
Си сте ми на тан ке ри ма: за те рет, за пра ње тан ко ва, за вен ти ла

ци ју, за гре ја ње те ре та.
Мер но кон трол на ар ма ту ра: тер мо ме три, ма но ме три, ме ра чи 

про то ка, ме ра чи ни воа, гле даљ ке.

8. УРЕ ЂА ЈИ ЗА ГА ШЕ ЊЕ ПО ЖА РА (14)

Узро ци по жа ра и ме ре пре до стро жно сти на бро ду.
Па сив на про тив по жар на за шти та.
Ак тив на про тив по жар на за шти та.
По жар на сиг на ли за ци ја: руч на, ауто мат ска (тем пе ра тур на, 

дим на).
Га ше ње по жа ра ја ким во де ним мла зом.
Га ше ње по жа ра рас пр ше ном во дом.
Га ше ње по жа ра пе ном.
Га ше ње по жа ра инерт ним га со ви ма.
Пре вен тив на за шти та од по жа ра на тан ке ри ма.

9. ВЕ ЖБЕ (36)

1. Ка љу жи ра ње брод ских про сто ра.
2. Ба ла сти ра ње бро да.
3. Укр цај и ис кр цај те ре та на тан ке ри ма.
4. Про ба про тив по жар ног си сте ма.
5. Кон тро ла и пра ће ње ра да пум пи брод ских си сте ма у стал

ном по го ну.

ЧЕ ТВР ТИ РАЗРЕД 
(2 + 1 час не дељ но, 64 + 32 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (1)

Упо зна ва ње уче ни ка са са др жа јем на став ног пред ме та и по
треб ном струч ном ли те ра ту ром.

2. ВЕН ТИ ЛА ЦИ ЈА, ГРЕ ЈА ЊЕ И КЛИ МА ТИ ЗА ЦИ ЈА (6)

Вен ти ла ци ја: де фи ни ци ја, на ме на, вр сте.
Вен ти ла ци о ни во до ви.
Вен ти ла ци ја скла ди шта те ре та.
Вен ти ла ци ја ко тлов нома шин ских про сто ри ја.
Вен ти ла ци ја про сто ри ја за по са ду и пут ни ке.
Гре ја ње: на ме на, на чи ни.
Пар но гре ја ње, гре ја ње во дом, ва зду шно гре ја ње, елек трич но 

гре ја ње.
Кли ма ти за ци ја ва зду ха.

3. ИЗ МЕ ЊИ ВА ЧИ ТО ПЛО ТЕ (10)

На ме на и вр сте из ме њи ва ча то пло те.
Са став ни де ло ви из ме њи ва ча то пло те.
Рас хлад ни ци: рас хлад ни ци уља, рас хлад ни ци во де.
Гре ја чи: гре ја чи во де, гре ја чи го ри ва и уља, гре ја чи мор ске 

во де за пра ње тан ко ва.
Кон ден за то ри. 
Ис па ри ва чи и де сти ла то ри.

4. РАС ХЛАД НИ УРЕ ЂА ЈИ (9)

На ме на хла ђе ња.
Основ ни рас хлад ни про це си.
Рас хлад на сред ства.
Де ло ви рас хлад ног уре ђа ја: ком пре сор, кон ден за тор, ре гу ла

ци о ни уре ђа ји.
Пре у зи ма ње и скла ди ште ње те ре та.
Кон тро ла ра да рас хлад них уре ђа ја.
Пу ње ње и пра жње ње рас хлад ног сред ства.
Не ис прав но сти у ра ду рас хлад них уре ђа ја.

5. ПА ЛУБ НИ УРЕ ЂА ЈИ (10)

Вр сте и на ме на па луб них уре ђа ја.
Те рет на ви тла. По гон те рет ног ви тла.
При те зна ви тла.
Си дре на ви тла. По гон си дре ног ви тла.
Брод ске са ма ри це, брод ске ди за ли це,
Ди за ли ца у ма шин ском про сто ру.
Уре ђа ји за ву чу: вуч не ку ке, вуч на ви тла.
Со хе.

6. УРЕ ЂА ЈИ ЗА КОР МИ ЛА РЕ ЊЕ (8)

На ме на и де ло ви кор ми лар ског уре ђа ја.
Лист кор ми ла. 
Ме ха нич ки кор ми лар ски уре ђај.
Елек трич ни кор ми лар ски уре ђај.
Хи дра у лич ни кор ми лар ски уре ђај.
Елек тро хи дра у лич ни кор ми лар ски уре ђај.
Одр жа ва ње кор ми лар ских си сте ма.



7. СРЕД СТВА ВЕ ЗЕ НА БРО ДУ (5)

Вр сте и на ме на.
До гла сне це ви.
Ма шин ски те ле граф.
Аларм по гре шно из вр ше ног на ре ђе ња.
Те ле фон и раз гла си.

8. БРОД СКИ ПРО ПУЛ ЗО РИ (12)

Де фи ни ци ја и по де ла брод ских про пул зо ра.
Брод ски то чак.
Про пе лер: ка рак те ри сти ке, ма те ри јал.
Ка рак те ри стич не ве ли чи не про пе ле ра и њи хо во од ре ђи ва ње: 

преч ник, успон, број кри ла, слип.
Одр жа ва ње про пе ле ра.
Спе ци јал на из во ђе ња про пе ле ра: про пе лер у сап ни ци, про пе

лер са пре крет ним кри ли ма, тан дем про пе ле ри, ко ак си јал ни кон
тра ро ти ра ју ћи про пе лер.

ФојтШнај де ров про пе лер.
Мла зни про пул зор.

9. СИ СТЕ МИ МЕ РА (3)

СИ си стем ме ра.
Ан гло а ме рич ки си стем ме ра.

10. ВЕ ЖБЕ (32)

1. Кон тро ла и пра ће ње ра да рас хлад ног си сте ма.
2. Кон тро ла и пра ће ње ра да вен ти ла ци о ног си сте ма.
3. Си дре ње и ве зи ва ње бро да.
4. Ве жбе с со ха ма.
5. Ве жба – ко му ни ка ци ја на бро ду.
6. При мер из бо ра ка рак те ри стич них ве ли чи на про пе ле ра.

НА ЧИН ИЗ ВР ША ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

Про грам је за ми шљен та ко да на у чи бу ду ћег бро до ма шин ског 
тех ни ча ра о бро до ма шин ским уре ђа ји ма и брод ским си сте ми ма 
ко ји се на ла зе на мо дер ним бро до ви ма свих ти по ва.

По себ ну па жњу тре ба обра ти ти це во вод ним си сте ми ма и 
свим уре ђа ји ма ко ји су у тим си сте ми ма. Са др жа је тре ба обо га
ти ти сли ка ма, та бли ца ма, ди ја гра ми ма, прак тич ним по да ци ма, као 
и те о рет ским из ра зи ма и јед на чи на ма. У по је ди ним те ма ма ко ри
сти ти и зах те ве пра ви ла кла си фи ка ци о них за во да за бро до ве, као и 
ин фор ма ци је по зна тих про из во ђа ча брод ске опре ме.

Ве жбе су за ми шље не та ко да се одр же на бро ду у по го ну, та ко 
да мо гу би ти ре а ли зо ва не и као блок или у вре ме укр ца ња на про
фе си о нал ној прак си.

У про грам је уве ден и СИ ме ђу на род ни си стем је ди ни ца, а 
уче ни ке тре ба упо зна ти са ра ни је ко ри шће ним си сте ми ма мер них 
је ди ни ца или си сте ми ма ко ји се још увек ко ри сте у по је ди ним зе
мља ма са по мор ском тра ди ци јом. Уче ни ке тре ба на у чи ти да ко ри
сте раз не си сте ме и да пре тва ра ју ве ли чи не и пре ла зе из јед ног си
сте ма у дру ги.

БРОДСКА ПАРНА ПОСТРОЈЕЊА

ЧЕ ТВР ТИ РАЗРЕД 
(3+1 час не дељ но, 96+32 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (1)

Упо зна ва ње уче ни ка са са др жа јем на став ног пред ме та и по
треб ном струч ном ли те ра ту ром.

2. ПАР НЕ МА ШИ НЕ (2)

При ме на и ка рак те ри сти ке ра да пар ног по го на бро да.
Исто риј ски раз вој пар них ма ши на.

3. ОП ШТЕ О ПАР НИМ КО ТЛО ВИ МА (10)

По јам и на ме на пар ног ко тла.
Ства ра ње во де не па ре у пар ном ко тлу.
Про сти ра ње то пло те код пар ног ко тла: спро во ђе њем (кон дук

ци јом), стру ја њем флу и да (кон век ци јом), зра че њем (ра ди ја ци јом).
Цир ку ла ци о ни си сте ми ко тло ва: си стем при род не цир ку ла ци

је, си стем дво стру ке при род не цир ку ла ци је, си стем при нуд не цир
ку ла ци је ти па La Mont.

По де ла пар них ко тло ва на бро ду.

4. ГО РИ ВА (6)

Оп шти пој мо ви о го ри ву, ин ду стриј ско го ри во.
На ста нак и по де ла го ри ва. 
Пред но сти теч них го ри ва за упо тре бу на бро ду.
Са стој ци го ри ва: са го ри ви, не са го ри ви.
Са го ре ва ње го ри ва: пот пу но, не пот пу но.
Тем пе ра ту ра па ље ња го ри ва.
По треб на ко ли чи на ва зду ха.
То плот на моћ го ри ва.

5. ВО ДА ЗА НА ПА ЈА ЊЕ ПАР НОГ КО ТЛА (3)

Са став во де за на па ја ње пар ног ко тла.
Пре чи шћа ва ње во де за на па ја ње ко тло ва.
Од стра њи ва ње ме ха нич ких и ко ло ид них при ме са.
Од стра њи ва ње рас твор љи вих при ме са.
За гре ва ње, де сти ла ци ја, хе миј ско омек ша ва ње.

6. ПРО МА ЈА КОД ПАР НОГ КО ТЛА (2)

Про ма ја код пар ног ко тла.
При род на про ма ја.
Ве штач ка про ма ја, до ња про ма ја, про ма ја по мо ћу уси сних 

вен ти ла то ра.

7. ГЛАВ НИ ДЕ ЛО ВИ ПАР НОГ КО ТЛА И ЊЕ ГО ВО  
ФУНК ЦИ О НИ СА ЊЕ (2)

Глав ни де ло ви ко тлов ског по стро је ња.
Опис ра да ко тлов ског по стро је ња.

8. ГЛАВ НЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ ПАР НОГ КО ТЛА (1)

Сте пен ис ко ри шће ња пар ног ко тла.
То плот но ис ко ри шће ње ло жи шног про сто ра.
Спе ци фич на про из вод ња во де не па ре.
Ко тлов ски при ти сак.

9. ЛО ЖИ ШТА ЗА ТЕЧ НА ГО РИ ВА (3)

Рас пр ши ва ње го ри ва: па ром из ко тла, ком при мо ва ним ва зду
хом, под при ти ском теч ног го ри ва.

Кон струк тив на ре ше ња и прин цип ра да го ри о ни ка (на при ти
сак го ри ва, на при ти сак па ре, ро та ци о ног, са ре гу ла ци јом ва зду ха).

Ини ци јал но са го ре ва ње.

10. ДЕ ЛО ВИ КО ТЛОВ СКОГ АГРЕ ГА ТА (3)

Пре гре јач па ре, гре јач на пој не во де (еко но мај зер), гре јач ва
зду ха.

11. КО ТЛОВ СКА АР МА ТУ РА (3)

Си гур но сни вен тил: са не по сред ним деј ством, са по сред ним 
деј ством.

Ме ра чи ни воа во де: по ка зи вач са ре флек сним ста клом, да
љин ски по ка зи вач, аларм ни ског ни воа во де са пре ки дом ло же ња.

Ма но ме три и вен ти ли (на пој ни вен тил, вен тил за пра жње ње 
пар ног ко тла).

12. КОН СТРУК ТИВ НА РЕ ШЕ ЊА БРОД СКИХ КО ТЛО ВА (6)

Хо ри зон тал ни ци лин дрич ни ко тло ви.
Вер ти кал ни во до цев ни ко тло ви.
Сек циј ски во до цев ни ко тло ви.



Во до цев ни ин те грал ко тао.
Дво при ти сни ко тло ви фир ме Fo ster Whe e ler.

13. КО ТЛО ВИ УТИ ЛИ ЗА ТО РИ (8)

По јам и на ме на ко тло ва ути ли за то ра.
Ком би но ва ни ко тло ви: ло же ни и на из дув не га со ве.
Ком би но ва ни ко тао ти па Coc hran.
Вер ти кал ни ко тао ути ли за тор.
Ко тао ути ли за тор са хо ри зон тал ним це ви ма.
Ко тао ути ли за тор ти па La Mont.
По ве зи ва ње ло же них ко тло ва са ути ли за то ром.
Ре гу ла ци ја про из вод ње па ре код ко тло ва ути ли за то ра.

14. УГРАД ЊА, ОДР ЖА ВА ЊЕ И ПРЕ ГЛЕД БРОД СКИХ ПАР
НИХ КО ТЛО ВА (4)

Уград ња ко тло ва на бро ду.
Одр жа ва ње ко тла у по го ну и ван по го на.
Ка рак те ри стич не не ис прав но сти у ра ду пар ног ко тла.
Про пи си кла си фи ка ци о них дру шта ва о брод ским ко тло ви ма.

15. НУ КЛЕ АР НИ ПО ГОН БРО ДА (2)

Прин цип ра да, де ло ви и по де ла ре ак то ра.
Укљу чи ва ње ре ак то ра у брод ска енер гет ска по стро је ња.

16. ОП ШТЕ О ПАР НИМ ТУР БИ НА МА (3)

Ка рак те ри сти ке и пре ме на пар них тур би на, као по гон ских 
ма ши на на бро ду.

Опис ра да пар не тур би не.
Опис де ло ва пар не тур би не.
Ше мат ски при каз по стро је ња са пар ном тур би ном.
По де ла брод ских пар них тур би на.

17. ТЕ О РИ ЈА ТО ПЛОТ НОГ ЕНЕР ГЕТ СКОГ МЛА ЗА (4)

Обра зо ва ње мла за, енер ги ја пар ног мла за.
Про ра чун бр зи не и ис ти ца ње па ре.
Те жи на па ре при ис ти ца њу.
Кри ти чан при ти сак, кри тич на бр зи на.
Стру ја ње па ре кроз мла зни ке.

18. ПРИН ЦИП АК ЦИ ЈЕ И РЕ АК ЦИ ЈЕ (3)

Ак циј ско и ре ак циј ско деј ство па ре.
Кон струк ци ја ди ја гра ма бр зи на на рад ном ко лу тур би не.
Прин цип ра да ак циј ске тур би не.
Прин цип ра да ре ак циј ске тур би не.

19. АК ЦИ О НЕ ТУР БИ НЕ (3)

Сте пе но ва ње при ти ска и бр зи не.
Ак ци о не тур би не са сте пе но ва ном бр зи ном: Ла ва ло ва тур би на. 
Ак ци о не тур би не са сте пе но ва ним при ти ском: Ra te au тур би

на, Zo elly тур би на.
Ак ци о не тур би не са сте пе но ва ним при ти ском и бр зи ном: Cu

tis тур би не.

20. РЕ АК ЦИ О НЕ ТУР БИ НЕ (4)

Опис ра да ре ак ци о не тур би не.
Ком би но ва не ак ци о норе ак ци о не тур би не.
Тур би не ви со ког при ти ска.
Кон ден за ци о не тур би не.
Тур би не са про тив при ти ском.

21. ЕНЕР ГЕТ СКИ ПРО РА ЧУН ПАР НЕ ТУР БИ НЕ (4)

Гу би ци у пар ној тур би ни: по јам и по де ла.
Уну тра шњи гу би ци: у мла зни ку, у ло па ти ца ма, на из ла зу, у 

тре њу, услед вен ти ла ци је, у про це пи ма и ла ви рин ти ма.
Спо ља шњи гу би ци: ме ха нич ки, зра че ње то пло те.
Сте пен ко ри сног деј ства, сна га пар не тур би не, по тро шња го

ри ва, по тро шња па ре, по тро шња то пло те.

22. КОН СТРУК ТИВ НИ ЕЛЕ МЕН ТИ ПАР НЕ ТУР БИ НЕ (8)

Спро вод ни апа рат прет ко ла.
Рад не и спро вод не ло па ти це.
Ди ја граг ме.
Рад на ко ла ак ци о них и ре ак ци о них тур би на.
Вра ти ла и ро то ри.
Зап ти ва чи.
Ле жи шта, под ма зи ва ње ле жи шта.
Ку ћи шта, те мељ не пло че.

23. РЕ ГУ ЛИ СА ЊЕ И РЕ ГУ ЛА ТО РИ ЗА ПАР НЕ ТУР БИ НЕ (8)

Свр ха ре гу ли са ња код пар них тур бо ма ши на.
Уло га ре гу ла то ра и ме то де ре гу ли са ња.
Цен три фу гал ни вр зин ски ре гу ла то ри, бр зин ски ре гу ла тор са 

опру га ма, вра тил ни бр зин ски ре гу ла тор.
Ре гу ла тор при ти ска.
Ре гу ли са ње глав них ти по ва пар них тур би на.
Ре гу ла то ри си гур но сти.

24. ОДР ЖА ВА ЊЕ ПАР НИХ ТУР БИ НА (3)

При пре ме за пу шта ње тур би не у рад.
Ква ро ви код пар них тур би на.
За у ста вља ње тур би на.

25. ВЕ ЖБЕ (32)

Глав ни де ло ви брод ског ко тла.
Пу шта ње ко тла у рад.
Кон тро ла и пра ће ње ра да брод ског ко тла.
Сни ма ње не ис прав но сти у ра ду брод ског ко тла и њи хо во от

кла ња ње.
Пу шта ње тур би не у рад.
За у ста вља ње тур би на.

НА ЧИН ИЗ ВР ША ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

Про грам се слу ша у за вр шној го ди ни уче ња и тре ба да се 
осла ња на сте че на зна ња из фи зи ке, тер мо ди на ми ке и на сте че на 
зна ња из бро до ма шин ства.

Пр ви део про гра ма об ра ђу је пар не ко тло ве. На да на шњим мо
тор ним бро до ви ма ко тло ви слу же за про из вод њу па ре за по гон по
моћ них брод ских уре ђа ја, као и за гре ја ње го ри ва, уља или во де. У 
об ра ди те ма из ко тло ва нај ве ћу па жњу тре ба обра ти ти на слу жбу 
ко тло ва на бро ду, као и на кон струк ци о на ре ше ња ко ја се на бро
до ви ма нај ви ше при ме њу ју. По што да нас у тр го вач кој мор на ри ци 
нај ви ше пло ве мо тор ни бро до ви, ве ли ку па жњу тре ба по све ти ти 
ко тло ви ма ути ли за то ри ма и ко тло ви ма са ком би но ва ним ло жи
штем. Не тре ба се зна чај но упу шта ти у те о рет ске про бле ме пар них 
ко тло ва. Уче ни ке тре ба на у чи ти основ ним ка рак те ри сти ка ма ко
тло ва, кон струк ци о ним ре ше њи ма, оп слу жи ва њу и кон тро ли ра да 
ко тла. По жељ но је да пре да вач при пре ми го то ве цр те же ко тло ва, 
или ка та ло ге про из во ђа ча ко тло ва. У то ку го ди не до бро је да уче
ни ци оби ђу не ко су во зем но ко тлов ско по стро је ње у гра ду. Нај бо ље 
ре ше ње је на бав ка си му ла то ра ма шин ског бро да, у окви ру ко га се 
на ла зе и ко тло ви и на ко јем је нај бо ље ор га ни зо ва ти ве жбе. Уко
ли ко мо гућ но сти до пу шта ју ве жбе се мо гу ре а ли зо ва ти и у то ку 
бло ка прак тич не на ста ве, за ко је је пред ви ђен ви ше днев ни бо ра вак 
уче ни ка на бро ду.

Дру ги део про гра ма об ра ђу је пар не тур би не, ко је се на бро
до ви ма ко ри сте за по гон бро да. Овај по гон је ка рак те ри сти чан за 
ве ли ке бро до ве, тр го вач ке и рат не мор на ри це, од но сно за бро до ве 
ко ји тра же ве ли ку сна гу по гон ског по стро је ња. Тре ба се за др жа ти 
на прин ци пу ра да пар них тур би на и то под јед на ко и за ак ци о не 
и ре ак ци о не тур би не. При ли ком об ра де кон струк ци о них про бле
ма тур би не, ви ше се тре ба за др жа ти на ви ше сте пе ним тур би на ма. 
Зна чај но је да се уче ни ци на у че ка ко се ре гу ли ше рад тур би на и 
као се пра ти и кон тро ли ше њи хов рад.



БРОДСКА АУТОМАТИЗАЦИЈА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на став ног пред ме та брод ска ауто ма ти за ци ја је да уче ни
ци стек ну зна ња, уме ња и ве шти не за ру ко ва ње ауто ма ти зо ва ним 
брод ским си сте мом.

Задаци на ста ве брод ске ауто ма ти за ци је су:
– сти ца ње зна ња о основ ним за ко ни ма у елек тро ни ци и ауто

ма ти за ци ји;
– упо зна ва ње са елек трон ским уре ђа ји ма на бро ду;
– оспо со бља ва ње уче ни ка за рад у ауто ма ти зо ва ном брод ском 

си сте му;
– оспо со бља ва ње уче ни ка за ре ша ва ње мо гу ћих про бле ма у 

ауто ма ти зо ва ном си сте му.

ЧЕ ТВР ТИ РАЗРЕД 
(2+1 час не дељ но, 64+32 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (1)

Упо зна ва ње уче ни ка са са др жа јем на став ног пред ме та и по
треб ном струч ном ли те ра ту ром.

2. ОСНОВ НИ ЕЛЕ МЕН ТИ ЕЛЕК ТРОН СКИХ КО ЛА (7)

Елек трон ске ва ку ум ске це ви. Ка тод на цев. По лу про вод нич ки 
ма те ри ја ли. Ди о де. Тран зи сто ри. Би по лар ни и уни по лар ни тран зи
сто ри. Ти ри сто ри. Ис пра вља чи. Елек трон ски по ја чи ва чи.

3. ОСНОВ НИ ЕЛЕ МЕН ТИ ТЕ ЛЕ КО МУ НИ КА ЦИ О НЕ  
ТЕХ НИ КЕ (8)

Елек тро маг нет ни та ла си – при ро да, вр сте. Про сти ра ње. 
Осци ла тор на ко ла – за тво ре но и отво ре но. Ан те не. Мо ду ла ци ја и 
де мо ду ла ци ја. Брод ске ра дио ста ни це. Ра дар – де ло ви, на чин функ
ци о ни са ња. Ин тер фон. Ду би но мер. Жи ро скоп.

4. УОП ШТЕ НО О АУТО МА ТИ ЗА ЦИ ЈИ (1)

Ауто ма ти зо ва ни си сте ми.

5. СИ СТЕ МИ АУТО МАТ СКОГ УПРА ВЉА ЊА (4)

Блок ди ја грам, ула зне и из ла зне ве ли чи не, по ре ме ћај. Отво
ре ни и за тво ре ни САУ.

6. ЕЛЕ МЕН ТИ РЕ ГУ ЛА ЦИ О НОГ КРУ ГА (5)

Мер ни пре тва ра чи. По ја чи ва чи. Из вр шни ор га низ. – елек
трич ни, хи дра у лич ни и пне у мат ски. Ре гу ла то ри.

7. ПРИ МЕ НА ПРО СТИХ РЕ ГУ ЛА ЦИ О НИХ КРУ ГО ВА (6)

Ре гу ла ци ја тем пе ра ту ре. Ре гу ла ци ја при ти ска. Ре гу ла ци ја 
про то ка. Ре гу ла ци ја ни воа теч но сти. Ре гу ла ци ја бро ја обр та ја.

8. СЛО ЖЕ НИ РЕ ГУ ЛА ЦИ О НИ КРУ ГО ВИ (3)

Ре гу ла ци ја ра да ге не ра то ра и мо то ра. Да љин ско ко ман до ва ње.

9. АУТО МА ТИ ЗА ЦИ ЈА БРОД СКОГ ПО ГО НА (4)

Раз вој ауто ма ти за ци је бро да. Ауто мат ско кор ми ло.

10. ДИ ГИ ТАЛ НА ЕЛЕК ТРО НИ КА (10)

Основ на ло гич ка ко ла. I, ILI, NE, NI, NI LI. Бу ло ва ал ге бра. 
Флип фло по ви. Ре ги стри и бро ја чи. Ме мо ри је. Ми кро про це со ри. 
При ме на. 

11. УЛО ГА РА ЧУ НА РА У САУ (3)

Про гра ми за пра ће ње глав ног мо то ра и брод ских си сте ма.

12. АУТО МА ТИ ЗА ЦИ ЈА РА ДА ГЛАВ НОГ ПО ГО НА (12)

Ауто ма ти за ци ја ра да по моћ них мо то ра. Да љин ско ко ман до ва
ње глав ним мо то ром. Ауто ма ти за ци ја ра да ко тла. Ауто ма ти за ци ја 
рас хлад них уре ђа ја. Ауто ма ти за ци ја ра да се па ра то ра уља и го ри ва. 
Ауто ма ти за ци ја ра да кор ми лар ског уре ђа ја. Кон трол не ка би не.

13. ВЕ ЖБЕ (32)

1. Ре гу ла ци ја тем пе ра ту ре.
2. Ре гу ла ци ја при ти ска.
3. Ре гу ла ци ја про то ка.
4. Ре гу ла ци ја ни воа теч но сти.
5. Ре гу ла ци ја бро ја обр та ја.
6. Ре гу ла ци ја ра да ге не ра то ра.
7. Ауто ма ти за ци ја ра да по моћ них мо то ра.
8. Да љин ско ко ман до ва ње глав ним мо то ром.
9. Ауто ма ти за ци ја ра да ко тла.
10. Ауто ма ти за ци ја рас хлад них уре ђа ја.
11. Ауто ма ти за ци ја ра да се па ра то ра уља и го ри ва.
12. Ауто ма ти за ци ја ра да кор ми лар ског уре ђа ја.
13. Кон трол не ка би не.
14. Рад на кон трол ном пул ту ма шин ског ком плек са.

НА ЧИН ИЗ ВР ША ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

На ста ва овог пред ме та из во ди се у ка би не ту за елек тро тех ни
ку и на бро ду у ма шин ском ком плек су ко ји има еле мен те ауто ма
ти за ци је.

Про грам овог пред ме та пред ста вља над град њу пред ме та 
брод ска елек тро тех ни ка, про ши ру је се на чи тав брод ски елек тро е
нер гет ски си стем.

Део про грам ко ји се од но си на основ не еле мен те елек тро
тех ни ке, те ле ко му ни ка циј ске и на ви га циј ске уре ђа је ту ма чи ти на 
нај јед но став ни ји на чин, об ја шња ва ју ћи еле мен тар не прин ци пе на 
ко ји ма се за сни ва њи хо ва функ ци ја.

Део про гра ма ко ји се ба ви ауто ма ти за ци јом те жи ште да ти 
упра вљач ким и кон трол ним ко ли ма ко ја пра те и од ре ђу ју рад мо
то ра и ге не ра то ра, при че му прет ход на об ја шње ња тре ба све сти на 
нео п ход ну те о риј ску под ло гу. По себ но про у чи ти еле мен те за шти
те и упра вља ња као и њи хо ву ве зу. Ова зна ња тре ба про ши ри ти на 
ауто ма ти зо ва ни брод ски си стем.

Обра ти ти по себ ну па жњу на ди ги тал ну елек тро ни ку и при
ме ну ди ги тал них уре ђа ја у ауто ма ти за ци ји на бро ду. На ро чи то на 
уло гу ком пју те ра у ауто ма ти зо ва ном брод ском си сте му.

Ве жбе тре ба оба вља ти на бро ду ко ји има ауто ма ти зо ван си
стем.

ПОМОРСКО ПРАВО

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на став ног пред ме та по мор ско пра во је упо зна ва ње уче
ни ка са основ ним пој мо ви ма о пра ву у по мор ском са о бра ћа ју ра ди 
ко ри шће ња истих у не по сред ној прак си.

Задаци на ста ве пред ме та по мор ско пра ву су:
– упо зна ти уче ни ка са осно ва ма управ ног пра ва, а са тим у 

ве зи и са ње го вим пра ви ма и оба ве за ма на бро ду;
– упо зна ти уче ни ке са осно ва ма уго во ра о пре во зу, уго во ра о 

оси гу ра њу и уго во ра о спа ша ва њу, као и оба ве зи спа ша ва ња љу ди 
и имо ви не на мо ру.

ЧЕ ТВР ТИ РАЗРЕД 
(1 час не дељ но, 32 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (1)

Упо зна ва ње уче ни ка са са др жа јем на став ног пред ме та и по
треб ном струч ном ли те ра ту ром.



2. ПО ЈАМ БРО ДА (2)

Прав ни по јам бро да и вр сте бро до ва. Еле мен ти за ин ди ви ду а
ли за ци ју бро да. Упис бро да.

3. МЕ ЂУ НА РОД НО ПРА ВО МО РА (7)

Уну тра шње мор ске во де. Те ри то ри јал но мо ре. Еко ном ска зо на. 
Отво ре но мо ре. Ме ђу на род но пра во мо ра у ра ту. Рат на бло ка да. Рат
ни и по мор ски плен на мо ру. Не у трал ност. Спре ча ва ње за га ђи ва ња 
мо ра. Ди пло мат ске и кон зу лар не слу жбе и њи хов зна чај у по мор ству.

4. ПО МОР СКО УПРАВ НО ПРА ВО (6)

По са да бро да – пра ва и ду жно сти. За по вед ник бро да и ње го
ви по сло ви. Сти ца ње зва ња за оба вља ње по сло ва на бро ду. По мор
ска овла шће ња. Луч ке ка пе та ни је. Ин спек циј ски над зор над бро
до ви ма ра ди утвр ђи ва ња спо соб но сти бро да за пло вид бу. Брод ске 
књи ге и ис пра ве. Лу ке и рад и си гур ност у лу ци.

5. ПО МОР СКО ИМО ВИН СКО ПРА ВО (6)

Брод ски уго во ри. Те рет ни ца. Во за ри на. Од го вор ност бро да ра 
за ште те на те ре ту. Пре воз пут ни ка и пр тља га.

6. ПЛО ВИД БЕ НЕ НЕ ЗГО ДЕ (2)

Су дар бро до ва. Спа са ва ње.

7. ПО МОР СКЕ ХА ВА РИ ЈЕ (4)

По јам ха ва ри је. Ге не рал не ха ва ри је. Ти пич ни слу ча је ви ге не
рал не ха ва ри је. Пар ти ку лар на ха ва ри ја.

8. ПО МОР СКО ОСИ ГУ РА ЊЕ (4)

Вр сте оси гу ра ња. Пред мет оси гу ра ња. Ри зик. По ли са оси гу
ра ња. На кна да ште те на бро ду, стро је ви ма и опре ми. Ште те иза
зва не за га ђе њем. Да ва ње из ја ве у ве зи са ште том на бро ду и ште та
ма ко је су на ста ле тре ћим ли ци ма.

НА ЧИН ИЗ ВР ША ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

Ко ри сти ти све рас по ло жи во вре ме за упо зна ва ње ових пој мо ва 
и ства ри ко је су што бли же бро ду. Ко ри сти ти све до ступ не тип ске 
фор му ла ре, ка ко за скла па ње уго во ра о пре во зу, та ко и све оста ле ко
ји тре ти ра ју го ре на ве де не те ме. По се ти ти луч ку ка пе та ни ју, по мор
ска пред у зе ћа и лу ку ра ди упо зна ва ња про бле ма ти ке на ли цу ме ста.

МЕДИЦИНА ЗА ПОМОРЦЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на став ног пред ме та ме ди ци на за по мор це је да уче ни ке 
оспо со би за пру жа ње пр ве по мо ћи у усло ви ма по мор ског са о бра ћа ја. 

Задаци на ста ве ме ди ци не за по мор це су:
– сти ца ње основ них зна ња из по мор ске ме ди ци не;
– сти ца ње основ них пој мо ва о пру жа њу пр ве по мо ћи и ко ри

шће ње брод ске апо те ке;
– упо зна ва ње уче ни ка са по мор ским здрав стве ним про пи си

ма и по треб ном здрав стве ном до ку мен та ци јом;
– оспо со бља ва ње уче ни ка за пру жа ње по мо ћи ли ци ма за ра

же них од ин фек тив них бо ле сти.

ДРУ ГИ РАЗРЕД 
(1 час не дељ но, 36 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (1)

По мор ска ме ди ци на и њен зна чај за здра вље по мо ра ца.

2. ПО МОР СКИ ЗДРАВ СТВЕ НИ ПРО ПИ СИ И ДО КУ МЕН ТИ (8)

Ме ђу на род ни по мор ски здрав стве ни про пи си и до ку мен ти 
(ме ђу на род ни са ни тар ни пра вил ник, про пи си о тра же њу ме ди цин
ске по мо ћи ра дио пу тем – Ra dio Me di cal Ser vi ce).

Здрав стве на до ку мен та ци ја и ад ми ни стра ци ја, здрав стве на 
из ја ва, здрав стве ни днев ник, здрав стве на књи жи ца. Здрав стве ни 
пре гле ди по мо ра ца.

Здрав стве ни про пи си и до ку мен та о хлад ња ча ма на бро ду, 
брод ској бол ни ци и апо те ци.

Здрав стве ни и хи ги јен ски тех нич ки про пи си о уто ва ру, чу ва
њу и одр жа ва њу хи ги јен ске ис прав но сти пит ке во де.

Здрав стве ни про пи си о утвр ђи ва њу смр ти на бро ду, о пре во зу 
умр лих и ду шев но бо ле сних. Здрав стве ни про пи си при по ро ђа ју 
на бро ду и у слу ча ју на ла же ња на пу ште ног но во ро ђен че та.

3. ПРЕ ХРА НА НА БРО ДУ (2)

По тре бе људ ског ор га ни зма и са став хра не, по себ но у те
шким усло ви ма за рад, чу ва ње, за шти та, ква ре ње и тро ва ње хра
ном, пит ка во да, чу ва ње, сме штај и мо гућ ност за ра зе.

4. БРОД СКА АПО ТЕ КА И БОЛ НИ ЦА (5)

Про пи си и опре ма: ле ко ви, њи хо во на ру чи ва ње, упо тре ба и 
за шти та, сме штај бол ни це на бро ду.

Дез ин фек ци ја, дез ин сек ци ја и де ра ти за ци ја на бро ду.
Основ ни еле мен ти и на чи ни, по ступ ци, опа сност по љу де.

5. ИН ФЕК ТИВ НЕ БО ЛЕ СТИ (5)

За ра зне бо ле сти. По јам, вр сте, пре вен ти ва, ка рак те ри сти ке, 
ле че ње, изо ла ци ја и из ве штај о по ја ви за ра зних бо ле сти. Тр бу шни 
ти фус. Ди зен те ри ја. Пол не за ра зне бо ле сти. Троп ске бо ле сти. Вр
сте, симп то ми, пре вен ти ва и на чин ле че ња.

Дез ин фек ци ја, дез ин сек ци ја и де ра ти за ци ја бро да.

6. ПР ВА ПО МОЋ НА БРО ДУ (15)

Бо ле сти ко је зах те ва ју хит ну хи рур шку ин тер вен ци ју. Чир на 
же лу цу и два на е сто па лач ном цре ву, сле по цре во, сплет цре ва, бу
бре жни и жуч ни ка ме нац.

По ро ђај на бро ду. Опе ко ти не. Де ло ва ње ни ске тем пе ра ту ре. 
Шок. Пр ва по моћ при кр ва ре њу. Пр ва по моћ при пре ло му, иш ча
ше њу и уга ну ћу. Пр ва по моћ при при вид ној смр ти, ожи вља ва ње 
озле ђе ног (ре а ни ма ци ја). Стра но те ло у ждре лу, гу ше ње. Ме ха нич
ке по вре де ока. Пр ва по моћ при тро ва њу отров ним га со ви ма. Дро
ге, нар ко ма ни ја. 

Да ва ње ин јек ци ја. Са став ле ко ва у брод ској апо те ци.

НА ЧИН ИЗ ВР ША ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

Про грам пред ме та ме ди ци на за по мор це кон ци пи ран је та ко 
да уче ни ци ма омо гу ћи основ на зна ња ко ја ће им омо гу ћи ти да у 
окви ру свог бу ду ћег за ни ма ња мо гу да пре по зна ју и за шти те осо
бље од ин фек тив них бо ле сти, ко је се на ла зе на по пи су Свет ске 
здрав стве не ор га ни за ци је. По себ но је на гла ше на спе ци фич ност 
усло ва жи во та и ра да на тр го вач ким бро до ви ма. Са др жа ји об у хва
ће ни овим про гра мом ло гич ки су по ве за ни и об у хва та ју све фа зе 
– од уоча ва ња бо ле сти до ин тер вен ци је. О ле ко ви ма и сред стви
ма ко ји се на ла зе у брод ској апо те ци уче ни ци ма тре ба об ја сни ти 
њи хо во по зи тив но и не га тив но деј ство. По себ но тре ба об ја сни ти 
опа сно сти без раз ло жног или не а де кват ног узи ма ња или да ва ња 
дру гом ли цу не а де кват них ле ко ва у би ло ком об ли ку. Та ко ђе тре ба 
скре ну ти па жњу на деј ства по је ди них ле ко ва на ор га ни зам чо ве ка, 
спо соб ност кон цен тра ци је при ра ду, ути цај на нер вни си стем, кар
ди о ва ску лар ни си стем про бав ни си стем. Та ко ђе, тре ба об ја сни ти 
ко ри шће ње, у раз не свр хе, по је ди них про из во да ко ји се мо гу на ћи 
на бро ду, као што су: ал ко хол, ки се ли не, со ли, екс пло зив, за ра зне и 
отров не ма те ри је.

Уче ни ци тре ба да упо зна ју при ме ну сред ста ва за шти те на ра
ду, ме ђу на род не стан дар де и про пи се у овој обла сти. Пред ви ђе ни 
број ча со ва ни је до во љан за прак тич ну де мон стра ци ју пру жа ња 
пр ве по мо ћи, па би тре ба ло на ћи на чин да се уче ни ци ма омо гу ћи 
по се та ме ди цин ским уста но ва ма или да ан га жу је струч но, ме ди
цин ско осо бље за прак тич но из во ђе ње пр ве по мо ћи.



СИГУРНОСТ ПЛОВИДБЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та си гур ност пло вид бе је сти ца ње основ
них зна ња о ра ду на си гу ран на чин на бро ду.

Задаци на ста ве си гур но сти пло вид бе су:
– упо зна ва ње са по тре бом спро во ђе ња по сту па ка за шти те на 

ра ду;
– упо зна ва ње са пра ви ли ма и ду жно сти ма у окви ру за шти те 

на ра ду;
– упо зна ва ње са осно ва ма про тив по жар не за шти те;
– сти ца ње зна ња о по ступ ци ма при ли ком на пу шта ња бро да;
– упо зна ва ње са опре мом за спа ша ва ње;
– упо зна ва ње са при ме ном Кон вен ци је о тра га њу и спа ша ва

њу на мо ру.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
1. УВОД (1)

Упо зна ва ње уче ни ка са са др жа јем на став ног пред ме та и по
тре бом струч ном ли те ра ту ром.

2. ОСНО ВЕ ЗА ШТИ ТЕ НА РА ДУ (4)

Уло га и зна чај за шти те на ра ду. Про пи си о за шти ти на ра ду. 
Пра ва и од го вор но сти при пред у зи ма њу ме ра за шти те. Вр сте опа
сно сти и њи хо во от кла ња ње.

3. ЗА ШТИ ТА НА РАД НОМ МЕ СТУ (12)

Ме ха нич ки из во ри опа сно сти. За штит не ме ре на при ла зи ма бро
ду и про ла зи ма на бро ду. За штит не ме ре од ра да на брод ским ди за ли
ца ма и при укр ца ју и ис кр ца ју те ре та. За штит не ме ре за вре ме ра да 
на спољ ној опла ти бро да и ви си на ма. За штит не ме ре то ком опе ра ци је 
ве зи ва ња од но сно од ве зи ва ња бро да. За штит не ме ре од елек трич не 
стру је. За штит не ме ре од отров них ма те ри ја и га со ва. За штит не ме ре 
код ра да у тан ко ви ма. За штит не ме ре у лу ка ма и до ко ви ма. За шти та 
на мир ни ца, во де и љу ди. Опа сност од бу ке и ви бра ци ја. 

Ра ди о ло шко хе миј ско би о ло шка за шти та – РХБ за шти та.
Уред бе SO LAS кон вен ци је (In ter na ti o nal con fe ren ce on sa fety 

of li fe at sea) ма шин ских и елек трич них уре ђа ја.

4. ЛИЧ НА СИ ГУР НОСТ И ДРУ ШТВЕ НА ОД ГО ВОР НОСТ (3)

Увод, оп шти аспек ти ме ђу људ ских од но са, ме ђу људ ски од
но си и мул ти на ци о нал ност на бро ду. Спо ра зу ме ва ње, дру штве на 
и рад на сре ди на.

5. ПРО ТИВ ПО ЖАР НА ЗА ШТИ ТА НА БРО ДУ (18)

Опа сност од по жа ра и екс пло зи ја. Уред бе SO LAS кон вен ци је 
о про тив по жар ној за шти ти. Пре вен тив не ме ре за шти те од по жа ра: 
про пи си у по гле ду кон струк ци је, по де ла бро да на про тив по жар не 
зо не, сме штај за па љи вог ма те ри ја ла. Уре ђа ји за от кри ва ње и до
ја ву по жа ра. Пум пе, це во во ди спољ не во де, хи дран ти и ела стич
не про тив по жар не це ви, мла зни це, ме ђу на род на при кључ ни ца са 
коп ном. Апа ра ти за га ше ње по жа ра. Га ше ње по жа ра инерт ним га
со ви ма или па ром у ма шин ском про сто ру и у скла ди шту те ре та. 
Ауто мат ски уре ђај за га ше ње пр ска њем на пут нич ким бро до ви ма. 
Га ше ње по жа ра пе ном. Опре ма ва тро га са ца. Сред ства за на пу шта
ње про сто ри ја. Сред ства за за у ста вља ње уре ђа ја и за за тва ра ње це
во во да го ри ва. План га ше ња и на пу шта ња бро да.

6. ЗА ШТИ ТА ОД ПРО ДО РА ВО ДЕ У БРОД (20)

Уред бе SO LAS кон вен ци је о про до ру во де на брод. Кон струк
ци ја, ка па ци тет и но си вост ча ма ца за спа ша ва ње. Мо тор ни ча мац 
за спа ша ва ње. Опре ма ча ма ца за спа ша ва ње. Со хе и уре ђа ји за спу
шта ње ча ма ца у во ду. Спла во ви за спа ша ва ње: чвр сти и пне у мат ски. 
Ка па ци тет спла во ва за спа ша ва ње. Опре ма спла во ва за спа ша ва ње. 

Укр ца ва ње у чам це и спла во ве за спа ша ва ње. По ја се ви и пр слу ци за 
спа ша ва ње. Уре ђај за из ба ци ва ње ко но па. Брод ски сиг на ли о на пу
шта њу бро да. Рас по ред за уз бу ну и по сту пак у слу ча ју ну жде.

7. СИ ГУР НОСТ ПЛО ВИД БЕ (8)

Уред бе SO LAS кон вен ци је о си гур но сти пло вид бе. Оба ве
ште ња о опа сно сти. Ме те о ро ло шка слу жба бро да. Слу жба осма
тра ња ле да. Оба ве ште ња о по ги бе љи. Сиг на ли за спа ша ва ње. 
Тра га ње и спа ша ва ње на мо ру. При руч ник о тра га њу за тр го вач ке 
бро до ве (MER SAR).

8. СИ ГУР НОСТ РА ДА НА ТАН КЕ РИ МА (6)

Си гур ност тан ке ра за пре воз уља, ка рак те ри сти ке теч них го
ри ва, опа сност ми не рал них уља. Кон тро ла и ру ко ва ње њи ма. Си
гур но сна опре ма и за шти та осо бља, спре ча ва ње за га ђе ња мо ра и 
за шти та око ли не.

НА ЧИН ИЗ ВР ША ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

Са др жај на ста ве си гур ност пло вид бе од но си се пре све га на 
упо зна ва ње уче ни ка са ме ђу на род ним про пи си ма у ве зи са за шти
том на ра ду о мо гу ћим опа сно сти ма по брод, а та ко ђе про у ча ва 
и по на ша ње по са де у слу ча ју опа сно сти, као и ре а го ва ње по са де 
ка да је не ки брод у бли зи ни у опа сно сти. Ова по на ша ња су у по
мор ском са о бра ћа ју стро го де фи ни са на и сва ко ко се на ђе на мо ру 
мо ра да по шту је та пра ви ла. То се мо ра уче ни ци ма та ко и пре зен
то ва ти. Ве ћи на ових пра ви ла про пи са на је SO LAS кон вен ци јом – 
кон вен ци ја о за шти ти људ ских жи во та на мо ру. За то је нео п ход но 
да на став ник до бро упо зна пра ви ла ове кон вен ци је и да их на при
го дан и за ни мљив на чин пред ста ви уче ни ци ма. Би ло би ко ри сно 
да на став ник уче ни ци ма по ка же што ви ше уре ђа ја на бро ду ко ји 
слу же за си гур ност на ра ду. По себ ну па жњу код ре а ли за ци је са
др жа ја тре ба обра ти ти про тив по жар ној за шти ти, јер нај ве ћи број 
по мор ских не сре ћа иза зва но је упра во по жа ром.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ прак тич не на ста ве је сти ца ње зна ња, рад них ве шти на и 
на ви ка по треб них за оба вља ње по сло ва и са мо ста лан рад бро до ма
шин ског тех ни ча ра.

Задаци прак тич не на ста ве су:
– упо зна ва ње са ала том и при бо ром;
– оспо со бља ва ње уче ни ка за еко но мич но ко ри шће ње ма те ри

ја ла, чу ва ње ала та, при бо ра, ма ши на и дру ге опре ме;
– овла да ва ње основ ним ве шти на ма руч не об ра де и ма шин ске 

об ра де;
– овла да ва ње тех но ло шким по ступ ци ма и ме то да ма ра ста

вља ња и са ста вља ња под скло по ва, скло по ва и си сте ма мо то ра, 
елек трич них и дру гих ма ши на и уре ђа ја;

– оспо со бља ва ње за пра вил ну упо тре бу, при ме ну и одр жа ва
ње сред ста ва ра да, њи хо во ра ци о нал но и еко но мич но ко ри шће ње;

– при ме на зна ња о пра вил ном по ста вља њу ди јаг но зе ква ро ва 
и не до ста та ка у функ ци о ни са њу брод ских си сте ма;

– сти ца ње зна ња и ве шти на у по де ша ва њу и ис пи ти ва њу ра да 
глав ног по гон ског мо то ра;

– сти ца ње прак тич них зна ња и уме ња у ме ре њу и кон тро ли
са њу де ло ва у про це су ра да;

– сти ца ње на ви ка за при ме ну ме ра за шти те на ра ду и ко ри
шће ња за штит них сред ста ва.

ПР ВИ РАЗРЕД 
(0 + 4 ча са не дељ но, 144 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (2)

За да так и зна чај прак тич не на ста ве. Упо зна ва ње ра ди о ни це и 
рад них ме ста за прак тич ну на ста ву. Рас по ре ђи ва ње на рад но ме сто 



уз по треб на сред ства ра да и за шти те на ра ду. Пра вил но ко ри шће
ње и чу ва ње сред ства ра да. Упо зна ва ње сред ста ва за шти те на ра ду. 
Чи шће ње и одр жа ва ње рад ног ме ста.

2. МЕ РЕ ЊЕ И КОН ТРО ЛИ СА ЊЕ (12)

За да так и зна чај ме ре ња и кон тро ли са ња. Вр сте мер них је ди
ни ца SI си сте ма. Ме то де и гре шке ме ре ња. По де ла ме ри ла. Ме ри
ла за кон тро лу и ме ре ње ду жи на: раз мер ни ци (мер не тра ке, мер ни 
ле њи ри и мер не ле тве), ше ста ри за ме ре ње, по мич на ме ри ла, ду
би но ме ри и ви си но ме ри. Ме ри ла за кон тро лу ме ре ња угло ва: уга
о ни ци, угло ме ри (пре клоп ни, обич ни ме ха нич ки, уни вер зал ни) и 
ша бло ни. Ме ри ла за кон тро лу рав но сти по вр ши на, ме ри ла за за зо
ре и за о бље ња. Чу ва ње и одр жа ва ње мер них и кон трол них ала та.

3. ПРИ БО РИ ЗА СТЕ ЗА ЊЕ И ПРИ ДР ЖА ВА ЊЕ (3)

За да так и зна чај сте за ња и при др жа ва ња при об ра ди ма те ри
ја ла. Пра ви ла сте за ња. По де ла при бо ра за сте за ње. Уни вер зал ни 
при бо ри за сте за ње (сте га, ша пе, сте зне гла ве и маг не ти).

4. ОЦР ТА ВА ЊЕ И ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ (6)

За да так и зна чај оцр та ва ња и обе ле жа ва ња. Алат и при бор за оцр
та ва ње и обе ле жа ва ње (рад ни сто, пло ча за оцр та ва ње, при зме, игле, 
па ра лел на цр та ла, обе ле жа чи, ше ста ри, сло ва, бро је ви и ша бло ни).

При пре ма по вр ши не за оцр та ва ње. По сту пак оцр та ва ња и 
обе ле жа ва ња (оцр та ва ње и обе ле жа ва ње цр те жа, оцр та ва ње по мо ћу 
ша бло на и по узор ку). Оштре ње ала та за оцр та ва ње и обе ле жа ва ње.

5. ТУР ПИ ЈА ЊЕ (8)

При ме на по сту па ка. Вр сте и об ли ци тур пи ја ња (по де ла тур
пи ја пре ма на ме ни, об ли ку пре се ка и се чи ву и пре ма бро ју на се ка). 
На са ђи ва ње тур пи ја. Тех ни ка ра да при тур пи ја њу (тур пи ја ње рав
них и об лих по вр ши на, тур пи ја ње отво ра и жље бо ва, тур пи ја ње 
ли мо ва и ски да ње иви ца). Одр жа ва ње тур пи ја. Ма ши не за тур пи ја
ње (глав ни де ло ви и по сту пак ра да).

6. ОДВА ЈА ЊЕ СЕ ЧЕ ЊЕМ И ОД СЕ ЦА ЊЕМ (8)

За да так и вр сте се че ња и од се ца ња. Рад че ки ћем и се ка чем (вр
ста че ки ћа, на са ђи ва ње, др жа ње че ки ћа и ру ко ва ње че ки ћем. Тех ни ка 
ра да се ка чем. Оштре ње се ка ча). Се че ње ма ка за ма. Од се ца ње те сте
ром: од се ца ње руч ном те сте ром. Вр сте лу ко ва и ли сто ва. Тех ни ка ра
да и по сту пак те сти ра ња пло ча стих обра да ка, ли мо ва, це ви и ра зних 
про фи ла. Од се ца ње ма шин ском оквир ном те сте ром (прин цип ра да и 
ру ко ва ње). Одр жа ва ње сред ста ва ра да, под ма зи ва ње и чи шће ње.

Ме ре за шти те при се че њу и од се ца њу.

7. ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ ЛИ МА И ПРО ФИ ЛА (7)

Зна чај и при ме на по ступ ка. Ис пра вља ње ма те ри ја ла (тех ни ка 
руч ног ис пра вља ња тра ка, ли мо ва, осо ви на и оста лог. Ма шин ско 
ис пра вља ње). Са ви ја ње и об ли ко ва ње ма те ри ја ла (ли мо ва, жи це, 
це ви, про фи ла и опру га).

Ме ре за шти те на ра ду.

8. СПА ЈА ЊЕ (12)

За да так спа ја ња, кла си фи ка ци ја ме то да и по сту па ка. Спа ја ње 
за ки ва њем (вр сте за ко ви ца и са ста ва ка. Алат и по сту пак руч ног за
ки ва ња). Спа ја ње ле мље њем (вр сте ле мо ва, сред ства за чи шће ње 
и за гре ва ње. По сту пак ме ког и твр дог ле мље ња). Елек тро луч но 
за ва ри ва ње (уре ђа ји и при бор за елек тро луч но за ва ри ва ње). Елек
тро де и вр сте за ва ра при елек тро луч ном за ва ри ва њу. Тех ни ка ра да 
при елек тро луч ном за ва ри ва њу. Сред ства за шти те на ра ду.

9. БУ ШЕ ЊЕ, УПУ ШТА ЊЕ И РЕ ЗА ЊЕ НА ВО ЈА (10)

По јам и свр ха бу ше ња и упу шта ња. Ала ти за бу ше ње и упу та ње. 
Бу ши ли це (сто не и сту бе). При бор за сте за ње ала та и обрат ка. Рад ни 
по ступ ци при бу ше њу и упу шта њу. Оштре ње спи рал них бур ги ја. Ре
за ње на во ја (алат и при бор за руч но ре за ње на во ја). По сту пак ре за ња 
уну тра шњих и спо ља шњих на во ја. Одр жа ва ње бу ши ли ца.

Ме ре за шти те на ра ду.

10. РЕН ДИ СА ЊЕ (4)

При ме на по сту па ка, по де ла рен ди саљ ки и њи хо ве ка рак те ри
сти ке. Прин цип ра да крат ко ход не рен ди саљ ке. Ала ти за рен ди са
ње. Из бор ре жи ма об ра де (v, n, s) у за ви сно сти од вр сте но жа и 
ма те ри ја ла обрат ка. При пре ма ма ши не за рад (по сту пак сте за ња 
обрат ка и но жа и по де ша ва ње ма ши не за рад). По сту пак рен ди
са ња хо ри зон тал них, вер ти кал них и ко сих по вр ши на. Одр жа ва ње 
рен ди саљ ки (чи шће ње и под ма зи ва ње).

11. СТРУ ГА ЊЕ (12)

При ме на по сту па ка, по де ла стру го ва и њи хо ве ка рак те ри
сти ке. Опис де ло ва и прин цип ра да уни вер зал ног стру га. Ала ти за 
стру гар ску об ра ду – но же ви. При пре ма ма ши не за рад (по сту пак 
по ста вља ња и сте за ња обрат ка и но жа, из бор ре жи ма об ра де и по
де ша ва ње ма ши не за рад). Об ра да раз ли чи тих про фи ла на стру гу 
(ци лин дрич них и че о них по вр ши на, за бу ши ва ње и бу ше ње, стру га
ње ко нич них по вр ши на, спо ља шњих жље бо ва и од се ца ње на стру
гу). Хла ђе ње ала та при стру га њу. Чи шће ње и одр жа ва ње стру га.

Ме ре за шти те на ра ду при стру га њу.

12. ГЛО ДА ЊЕ (13)

При пре ма по ступ ка, по де ла гло да ли це и њи хо ве ка рак те ри
сти ке. Опис де ло ва и прин цип ра да уни вер зал не хо ри зон тал не гло
да ли це. Ала ти за гло да ње – гло да ло. При пре ма гло да ли це за рад 
(по сту пак по ста вља ња и сте за ња обрат ка и гло да ла, из бор ре жи ма 
об ра де и по де ша ва ње ма ши не за рад). Об ра да по вр ши на гло да њем 
(рав них хо ри зон тал них по вр ши на, по вр ши на под углом и про фи
ли са них по вр ши на). Из ра да жље бо ва. Хла ђе ње ала та при гло да њу. 
Чи шће ње и одр жа ва ње гло да ли це.

Ме ре за шти те на ра ду при бу ше њу.

13. БРУ ШЕ ЊЕ (13)

При пре ма по ступ ка, по де ла бру си ли ца и њи хо ве ка рак те ри
сти ке. Опис де ло ва и прин цип ра да бру си ли це за рав но бру ше ње. 
Ала ти за бру ше ње – то ци ла. При пре ма бру си ли це за рад (по сту пак 
по ста вља ња и сте за ња обрат ка и то ци ла, из бор ре жи ма об ра де и 
по де ша ва ње ма ши не за рад). По сту пак бру ше ња рав них по вр ши
на. Хла ђе ње ала та при гло да њу. Чи шће ње и одр жа ва ње бру си ли це.

Ме ре за шти те на ра ду при бру ше њу.

14. ПО ВР ШИН СКА ЗА ШТИ ТА (6)

По јам и вр ста ко ро зи ја. На чин за шти те пре вла че њем.
Ме ре за шти те на ра ду на по вр шин ској за шти ти.

15. УПО ЗНА ВА ЊЕ МА ШИ НА И ЊИ ХО ВИХ ФУНК ЦИ ЈА (10)

Кла си фи ка ци ја ма ши на: по гон ске и рад не ма ши не, тран спорт
не ма ши не и уре ђа ји, са о бра ћај не ма ши не (ка рак те ри сти ке, на ме
на и одр жа ва ње). Опис и прин цип ра да тур би на, клип них ма ши на, 
ком пре со ра, вен ти ла то ра, пум пи, ди за ли ца и пре но си ли ца, тран
спор те ра и еле ва то ра (функ ци о ни са ње ма ши на и кон тро ла ра да).

16. СА СТА ВЉА ЊЕ И РА СТА ВЉА ЊЕ МА ШИ НА И ЊИ ХО ВИХ 
ДЕ ЛО ВА (10)

Са ста вља ње ма ши на као по сту пак до би ја ња но вог про из во да 
(мон та жа). Ра ста вља ње и са ста вља ње ма ши на и њи хо вих де ло ва 
у окви ру одр жа ва ња ма ши на у екс пло а та ци ји. Зна чај одр жа ва ња, 
тре ње и ха ба ње кон такт них по вр ши на. По јам и вр сте скло по
ва. Спа ја ње раз дво ји вим ве за ма. Алат и при бор за са ста вља ње и 
ра ста вља ње (кљу че ви, уви ја чи, кле шта, из би јач, свла ка чи). Тех
но ло шки по сту пак ра ста вља ња и са ста вља ња (пре глед уре ђа ја, 
ра ста вља ње и озна ча ва ње де ло ва, пра ње и под ма зи ва ње де ло ва, 
кон тро ла ис прав но сти, за ме на и са ста вља ње).

17. ТЕР МИЧ КА И ТЕР МО ХЕ МИЈ СКА ОБ РА ДА (8)

За да так и зна чај тер мич ке и тер мо хе миј ске об ра де. Основ ни 
пој мо ви о жа ре њу, ка ље њу, от пу шта њу, це мен та ци ји и ни три ра њу. 
Ка ље ње јед но став них руч них ала та у во ди и уљу.



ДРУ ГИ РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 108 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (2)

Упо зна ва ње на став ног про гра ма и пла на ре а ли за ци је про гра
ма, уџ бе ни ка и дру гих сред ста ва за на ста ву, рад ног ме ста и сред
ста ва за шти те на ра ду.

2. МЕ РЕ ЊЕ И КОН ТРО ЛИ СА ЊЕ (5)

Об на вља ње гра ди ва пр вог раз ре да: гре шке ме ре ња, ме ри ла за 
за зо ре, по мич на ме ри ла и ша бло ни.

Ме ри ла за ме ре ње и кон тро лу ду жи на: ми кро ме три за спољ
но и уну тра шње ме ре ње, гра нич на ме ри ла за осо ви не и ру пе (ра
чве и че по ви), гра нич на ме ри ла за на вој и ко нус и ком па ра то ри 
(ме ха нич ки, оп тич ки и елек трич ни).

Ме ри ла за ме ре ње и кон тро лу угло ва: уни вер зал ни, ме ха нич
ки и оп тич ки угло ме ри и ли бе ле.

Чу ва ње и одр жа ва ње мер них и кон трол них ала та.

3. АЛА ТИ ЗА РЕ МОНТ МО ТО РА (12)

Кљу че ви, од ви ја чи, кле шта, се ка чи, стру га чи: вр сте и упо тре
ба. Хи дра у лич ни и пне у мат ски алат за ре монт мо то ра. Пне у мат ски 
кљу че ви. Хи дра у лич ни алат за од вр та ње ма ти ца гла ва ци лин да ра, 
ле те ћих и те мељ них ле жа ја.

4. АЛА ТИ ЗА БУ ШЕ ЊЕ (5)

Ка рак те ри сти ке об ра де бу ше њем, опе ра ци је и за хва ти. Ала
ти и при бо ри за об ра ду ру па и отво ра (упу шта чи, бур ги је, про
ши ри ва чи). Спи рал на бур ги ја: еле мен ти бур ги је, основ ни угло ви, 
оштре ње бур ги је.

5. АЛА ТИ ЗА ГЛО ДА ЊЕ (3)

Ка рак те ри сти ке об ра де гло да њем. Гло да ла за об ра ду се ди шта 
вен ти ла, раз вр та чи, вр сте и упо тре ба.

6. ИЗ РА ДА НА ВО ЈА (6)

Ала ти за из ра ду на во ја (уре зни це, на ре зни це), из ра да на во ја 
на стру гу, из ра да на во ја на бу ши ли ци, гло да ли ци и об ра да на во ја 
на бру си ли ци. Из ра да на во ја руч ним ала том.

7. МЕ РЕ ЊЕ ТЕМ ПЕ РА ТУ РЕ И ПРИ ТИ СКА (6)

Тер мо ме три, вр сте, упо тре ба. Ма но ме три, вр сте, упо тре ба. 
Пи ро ме три, упо тре ба.

8. ТЕР МИЧ КА ОБ РА ДА МА ШИН СКИХ ДЕ ЛО ВА (9)

Вр сте и по ступ ци тер мич ке об ра де. При пре ма де ло ва за тер
мич ку об ра ду. Сред ства и по ступ ци из во ђе ња тер мич ке об ра де. Кон
тро ла ис прав но сти де ло ва на кон из вр ше не тер мич ке об ра де. По ступ
ци тер мо хе миј ске об ра де. За шти та на ра ду при тер мич кој об ра ди.

9. ЗА ШТИ ТА МА ТЕ РИ ЈА ЛА (3)

Зна чај за шти те и узро ци ко ро зи је. По ступ ци за шти те: не ме
тал не за штит не пре вла ке, хе миј ске за штит не пре вла ке. По сту пак 
из во ђе ња по вр шин ске за шти те ма те ри ја ла. Ба ра ри са ње, хро мо ва
ње, ни кло ва ње, од ма шћи ва ње ма шин ских де ло ва и кон зер ви ра ње.

10. ОБ РА ДА СПА ЈА ЊЕМ (9)

По ступ ци спа ја ња де ло ва и кон струк ци ја.
Спа ја ње ле мље њем. Основ ни пој мо ви о ле мље њу. Вр ста ле ма 

за ме ко и твр до ле мље ње. При бор за ле мље ње. По сту пак из во ђе ња 
ме ког и твр дог ле мље ња.

Спа ја ње ле пље њем. Сред ства и по сту пак ле пље ња.
Спа ја ње за ва ри ва њем. По јам, ка рак те ри сти ке и вр сте за ва ри

ва ња.

11. ЕЛЕК ТРО ЛУЧ НО ЗА ВА РИ ВА ЊЕ (24)

Елек тро луч но за ва ри ва ње, основ не ка рак те ри сти ке и по де ла. 
Ства ра ње и одр жа ва ње елек трич ног лу ка. Из во ри стру је и опре ма 
за елек тро луч но за ва ри ва ње. До дат ни ма те ри јал за елек тро луч но 
за ва ри ва ње. Озна ке елек тро да. При пре ма и об лик ша ва. Из во ђе ње 
руч ног елек тро луч ног за ва ри ва ња, из во ђе ње за ва ри ва ња у за шти ти 
угљен ди ок си да, из во ђе ње за ва ри ва ња у за шти ти инерт них га со ва.

За вар љи вост ме та ла. За ва ри ва ње угље нич них че ли ка. За ва
ри ва ње ле ги ра них че ли ка.

Ис пи ти ва ње за ва ре них спо је ва. За шти та на ра ду при за ва ри
ва њу.

12. ГА СНО ЗА ВА РИ ВА ЊЕ (24)

Га сно за ва ри ва ње. Го ри ви га со ви и ки се о ник. Опре ма и при
бор за га сно за ва ри ва ње (бо це, ре дук ци о ни вен ти ли, го ри о ни ци, 
цре ва). До дат ни ма те ри јал за га сно за ва ри ва ње. Вр сте и ка рак те
ри сти ке пла ме на за за ва ри ва ње, зо не тем пе ра ту ре и по де ша ва ње 
пла ме на. При пре ма ша ва и по де ша ва ње пла ме на, др жа ње и во ђе ње 
го ри о ни ка и жи це.

Га сно за ва ри ва ње обо је них ме та ла. При пре ма обо је них ме та
ла за за ва ри ва ње. По сту пак за ва ри ва ња обо је них ме та ла.

ТРЕ ЋИ РАЗРЕД 
(0 + 2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње + 30 ча со ва у бло ку)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УВОД (4)

Упо зна ва ње плов ног објек та, основ ни по да ци о плов ном 
објек ту, на ме ни, ве ли чи ни и угра ђе ној опре ми. Кре та ње на плов
ном објек ту. Упо зна ва ње ма шин ског про сто ра на плов ном објек ту.

2. ОПРЕ МА ЗА СПА СА ВА ЊЕ (6)

SO LAS кон вен ци ја и про пи си о опре ми за спа са ва ње. Сред
ства и опре ма за спа са ва ње: чам ци и спа са ва ње, по ја се ви и пр слу
ци спа са ва ње, пи ро тех нич ки сиг на ли опа сно сти.

За шти та про тив про до ра во де: упо тре ба пум пи, че по ва. По
ступ ци у слу ча ју про до ра во де.

3. ПРО ТИВ ПО ЖАР НА ЗА ШТИ ТА (6)

От кри ва ње по жа ра на бро ду. Ру ко ва ње про тив по жар ним уре
ђа ји ма: га ше ње по жа ра во дом, га ше ње по жа ра угљен ди ок си дом, 
га ше ње по жа ра пе ном. Кон тро ла ис прав но сти про тив по жар ног 
уре ђа ја. Пре вен тив не ме ре про тив по жар не за шти те. По сту па ње у 
слу ча ју по жа ра.

4. ДРЕ НА ЖА (6)

Дре на жа го ри ва, дре на жа уља, дре на жа спољ не и пит ке во де: 
упо зна ва ње са си сте ми ма.

Ка љу жни си стем. При пре ма ње пум пи за рад, стар то ва ње 
пум пи, ре гу ли са ње про то ка и на по ра пум пи, за у ста вља ње пум пи.

Гре ја ње бро да: опис, функ ци ја, кон тро ла и одр жа ва ње.

5. КОР МИ ЛАР СКИ УРЕ ЂА ЈИ (2)

Ме ха нич ки кор ми лар ски уре ђај. Хи дра у лич ки кор ми лар ски 
уре ђај. Елек тро хи дра у лич ки кор ми лар ски уре ђај. Опис си сте ма, 
функ ци ја, кон тро ла и одр жа ва ње уре ђа ја.

6. ВРА ТИ ЛО ПРО ПЕ ЛЕ РА (4)

Упо зна ва ње ме ста уград ње вра ти ла, спој ни ца, уле жи ште ња, 
ма за ли ца, зап ти ва ња вра ти ла, си сте ма под ма зи ва ња и ХТЗ ме ра: 
опис, функ ци ја и кон тро ла са одр жа ва њем.

7. ГЛАВ НИ БРОД СКИ МО ТОР (2)

Упо зна ва ње ти па угра ђе ног мо то ра, ка рак те ри сти ке мо то ра и 
до ку мен та ци ја мо то ра.



8. БРОД СКИ РЕ ДУК ТОР И КОП ЧЕ (2)

Коп че и ре дук то ри: опис, функ ци ја, кон тро ла ра да и одр жа
ва ње.

9. СИ СТЕМ ЗА СТАР ТО ВА ЊЕ МО ТО РА (22)
Брод ски ком пре со ри: при пре ма ње ком пре со ра за рад, стар

то ва ње ком пре со ра, ре гу ли са ње ком пре со ра у ра ду, за у ста вља ње 
ком пре со ра.

Бо це ком при мо ва ног ва зду ха: ме сто и по ло жај уград ње са 
при па да ју ћом ар ма ту ром бо це, од вод ња ва ње бо ца, ква ро ви бо це 
и пре глед зап ти ва ња вен ти ла. Упо зна ва ње пре гле да и ате ста бо ца 
пре ма про пи си ма о су до ви ма под при ти ском.

Еле мен ти си сте ма за стар то ва ње мо то ра са ко манд ног мо ста 
и са са мог мо то ра. Раз вод ни вен ти ли, упут ни вен ти ли и по моћ ни 
ме ха ни зам пум пе ви со ког при ти ска.

Ре до след опе ра ци ја при укљу чи ва њу: ма ни пу ла ци ја ком пре
со ром, бо цом, по ло жа јем ди рект ног и да љин ског стар то ва ња мо то
ра. Про ба стар то ва ња мо то ра. Упо зна ва ње нео п ход них рад њи пре 
стар то ва ња мо то ра. Нео п ход не кон тро ле и ма ни пу ла ци је на пра
зном хо ду мо то ра, при за гре ва њу мо то ра и у то ку ра да.

10. СИ СТЕМ ГО РИ ВА (18)
Струк тур ни тан ко ви го ри ва, днев ни тан ко ви го ри ва, тран

спорт на пум па го ри ва, бр зо за тва ра ју ћи вен ти ли, гру би фил те ри 
го ри ва, фи ни фил те ри го ри ва, до бав на пум па, пум па ви со ког при
ти ска, це во вод и бри зга чи: функ ци ја и ма ни пу ла ци ја уре ђа ја и ре
до след опе ра ци ја при ко ри шће њу (пре стар то ва ња, у то ку ра да и 
по за у ста вља њу мо то ра). Ма ни пу ла ци ја го ри вом, пре та ка ње го ри
ва из тан ка у днев ни танк, од вод ња ва ње днев них тан ко ва. Одр жа
ва ње и пра ње фил те ра за го ри во. 

Пум па ви со ког при ти ска: под ма зи ва ње, нео п ход ни ра до ви и 
кон тро ла. На чин ре гу ли са ња при ти ска екс пан зи је у ци лин дри ма 
пре ко пум пе го ри ва. На чи ни из ме не еле ме на та пум пе и не по врат
ног вен ти ла. Уград ња и ва ђе ње бри згаљ ки.

Ре гу ли са ње при ти ска за убри зга ва ње бри згаљ ки пум пе ви со
ког при ти ска.

БЛОК НА СТА ВА (30)
Ала ти и елек тро тех нич ки ма те ри ја ли: упо зна ва ње ала та (вр

сте, ру ко ва ње, одр жа ва ње), упо зна ва ње ма те ри ја ла (про вод ни ци, 
по лу про вод ни ци, изо ла то ри).

Елек трич но ко ло као ме сто за тран сфор ми са ње енер ги је у 
по го дан об лик: деј ства елек трич не стру је, про ста елек трич на ко ла 
(из во ри, по тро ша чи, пре ки да чи, оси гу ра чи, ин стру мен ти), сло же
ни ја елек трич на ко ла, ме ре ње јед но смер ног на по на стру је. Ме ре
ње от по ра ам пер ме тром и волт ме тром. До ка зи ва ње Омо вог за ко на. 
Ве зи ва ње от пор ни ка, де мон стра ци ја и ме ре ње ефе ка та, ве зи ва ње 
елек трич ног из во ра.

Елек трич на маг нет на ин дук ци ја. Огле ди до би ја ња елек тро
мо тор не си ле. Прин цип ра да елек трич них ге не ра то ра.

Елек тро маг нет на си ла. Огле ди до би ја ња елек тро маг нет не си
ле. Прин цип ра да елек тро мо то ра.

Ме ре ње елек трич не сна ге ам пер ме тром, волт ме тром, ват ме
тром.

Елек трич но по ље, де мон стра ци ја, елек тро маг не ти, со ле но и ди.
Ме ре ње ве ли чи на на из ме нич не стру је. От по ри у ко лу на из ме

нич не стру је. Фор ми ра ње струј них ко ла.
Еле мен ти елек трич них ин ста ла ци ја: оси гу ра чи, пре ки да чи, 

раз вод не ку ти је, ка бло ви. При ме ри струј них ко ла елек трич ног 
осве тље ња. Ин ста ла ци ја елек трич ног зво на. Елек трич но ко ло са 
фо то и тер мо еле мен ти ма. Елек трич но ко ло са ди о да ма за ис пра
вља ње на из ме нич не стру је.

ЧЕ ТВР ТИ РАЗРЕД 
(0 + 3 ча са не дељ но, 96 ча со ва го ди шње + 60 ча со ва у бло ку)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
1. УВОД (1)

Упо зна ва ње на став ног про гра ма и пла на ре а ли за ци је про гра
ма, уџ бе ни ка и дру гих сред ста ва за на ста ву, рад ног ме ста и сред
ста ва за за шти ту на ра ду.

2. СИ СТЕМ ЗА ПОД МА ЗИ ВА ЊЕ ГЛАВ НОГ БРОД СКОГ  
МО ТО РА (15)

Уси сни це во вод, уљ на пум па, не по врат ни вен ти ли, глав на 
уљ на цев, раз вод уља, хлад ња ци уља, ре гу ла ци ја вен ти ла и кон
тро ла мер них уре ђа ја, фил те ра за пре чи шћа ва ње и ре зер вне пум пе.

Упо зна ва ње из ве де не ин ста ла ци је, ма ни пу ла ци је ре зер вном 
уљ ном пум пом и по ди за ње при ти ска уља у мо то ру пре стар то ва ња. 
Кон тро ла уљ ног си сте ма пре стар то ва ња и по сле стар то ва ња. Ре гу
ла ци ја при ти ска уља у то ку ра да мо то ра. Ре гу ла ци ја тем пе ра ту ре 
уља при раз ли чи тим оп те ре ће њи ма мо то ра. На чин одр жа ва ња си
сте ма: из ме на уља и фил те ра, кон тро ла ква ли те та уља, при су ство 
ме тал них опи ља ка.

3. СИ СТЕМ ЗА ХЛА ЂЕ ЊЕ ГЛАВ НОГ БРОД СКОГ МО ТО РА (15)

Ди рект ни и ин ди рект ни си стем за хла ђе ње мо то ра.
Брод ски бу на ри, дре на жа спољ не во де, из ме њи ва чи то пло те, 

цир ку ла ци о на пум па, тер мо стат, екс пан зи о ни тан ко ви, це во во ди и 
при па да ју ћа ар ма ту ра.

Ал тер на тив ни си сте ми за хла ђе ње.
Одр жа ва ње и чи шће ње бу на ра и ре шет ки, чи шће ње фил те ра, 

про ме на вен ти ла на пум па ма, одр жа ва ње тем пе ра тур ног си сте ма и 
кон тро ла у ра ду. Упо тре ба ин хи би то ра ко ро зи је и ка мен ца за ко шу
љи цу, гла ву и блок мо то ра и про ве ра еле ме на та про тив гал ван ских 
стру ја. Мо гу ћи ква ро ви на си сте му, ма ни фе ста ци је по је ди них ква
ро ва, от кла ња ње и нео п ход не кон тро ле.

4. ИЗ ДУВ НИ СИ СТЕМ И ТУР БО КОМ ПРЕ СО РИ (12)

Из дув ни си стем, ди ла та ци о не спој ни це, га сне тур би не, из
дув ни ло нац, уси сне це ви, из дув не це ви.

Кон тро ла тем пе ра ту ре из дув них га со ва, кон тро ла ра да тур би
не, ре гу ла ци ја хла ђе ња тур би не, кон тро ла ра да ком пре со ра, про ме
на уља у тур бин ском и ком пре сор ском де лу, век тра ја ња по је ди них 
де ло ва. Мо гу ћи ква ро ви на си сте му, ма ни фе ста ци је по је ди них ква
ро ва, от кла ња ње и нео п ход не кон тро ле.

5. ГЛА ВА МО ТО РА (18)

Гла ва мо то ра са при па да ју ћим еле мен ти ма. Ски да ње и по ста
вља ње гла ве са при те за њем на ме ру. Из гра ђи ва ње и угра ђи ва ње 
свих еле ме на та са јед не на дру гу гла ву, ре гу ли са ња за зо ра вен ти
ла, про ме на свих зап тив них еле ме на та на гла ви, ре гу ла ци ја тем пе
ра ту ре из ла зне во де и хла ђе ње вен ти ла. Об ра да се ди шта вен ти ла 
руч ним ала том. Утвр ђи ва ње на пр сли на на гла ви у то ку екс пло а
та ци је, утвр ђи ва ње оште ће ња вен ти ла и ма ни фе ста ци је оште ће ња 
при ра ду мо то ра. Утвр ђи ва ње оште ће ња глав ног зап ти ва ча гла ве, 
ин ди ка тор ска сла ви на, вен тил си гур но сти. Мо гу ћи ква ро ви, ма ни
фе ста ци је по је ди них ква ро ва, от кла ња ње и нео п ход не кон тро ле.

6. КЛИП НИ МЕ ХА НИ ЗАМ (18)

Ва ђе ње клип ња че са кли пом, де мон та жа кли па и клип них пр
сте но ва, чи шће ње кли па и по ста вља ње клип них пр сте но ва. Де мон
та жа и мон та жа ле жи шта ма ле пе сни це и спа ја ње кли па са клип ња
чом, оси гу ра ње спо ја. Пре глед ле те ћих ле жа ја и евен ту ал на за ме на, 
уград ња кли па са клип ња чом на вра ти ло и при те за ње ве ли ке пе
сни це на ме ру. Кон тро ла и ме ре ње по је ди них еле ме на та ме ха ни зма 
пре мон та же и по ре ђе ње са по сто је ћом до ку мен та ци јом. Ви зу ел ни 
пре глед кли па и ко шу љи це са стра не про зо ра бло ка ци лин дра.

7. БРОД СКИ КО ТАО (6)

Ис пи ти ва ње ква ли те та на пој не во де. Стар то ва ње ко тла. Рас
пр ши ва ње го ри ва и ре гу ла ци је фрон та го ри ва. Екс пло а та ци ја ко
тлов ског си сте ма. За у ста вља ње ра да ко тла.

8. КОН ТРО ЛА РА ДА МА ШИН СКОГ ПРО СТО РА (3)

Кон тро ла ра да глав ног брод ског мо то ра, по моћ них мо то ра са 
ге не ра то ром, брод ске коп че и вра ти ла про пе ле ра и свих оста лих 
по моћ них уре ђа ја у ма шин ском про сто ру.



9. РАД НА ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈА (8)

Брод ска тех нич ка до ку мен та ци ја и ко ри шће ње до ку мен та ци је, 
чу ва ње тех нич ке до ку мен та ци је, во ђе ње ма шин ског днев ни ка, во
ђе ње књи ге ма те ри јал не по тро шње го ри ва, ма зи ва, ре зер вних де ло
ва (пре ма про пи си ма: Ре ги стра, Lloyd`s Re gi ster, Det Nor ske Ve ri tas).

Еви ден ци ја нор ма ти ва, тех нич ки про спек ти, упут ства, ше ме, 
цр те жи, то ле ран ци ја скло по ва и на ле га ња (пре ма про пи си ма: ре ги
стра, Lloyd`s Re gi ster, Det Nor ske Ve ri tas).

План ски пре вен тив ни си стем одр жа ва ња по стро је ња и го ди
шњи план одр жа ва ња уре ђа ја ма шин ског про сто ра. Во ђе ње до ку
мен та ци је по мо ћу ра чу на ра.

БЛОК НА СТА ВА (60)

1. Елек трич на ме ре ња.
2. Брод ске елек трич не ин ста ла ци је.
3. За штит не ме ре.
4. Из во ри и по тро ша чи елек трич не енер ги је.
5. Ру ко ва ње ма ши на ма јед но смер не стру је.
6. Ру ко ва ње ма ши на ма на из ме нич не стру је.
7. Ру ко ва ње тран сфор ма то ри ма, пре тва ра чи ма и усме ра чи ма.
8. Аку му ла тор ска ба те ри ја.
9. Глав на брод ска раз вод на та бла.
10. Елек трич на ин ста ла ци ја на мо то ри ма.
11. Ауто мат ско и да љин ско упра вља ње.

НА ЧИН ИЗ ВР ША ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

Про грам је са чи њен та ко да уче ни ци стек ну увид у де ло круг 
по сло ва и рад них за да та ка бро до ма шин ског тех ни ча ра.

Прак тич на на ста ва уво ди уче ни ке у сфе ру из вр ши лач ког и 
про из вод ног ра да, у ам би јент ма шин ске ра ди о ни це и ма шин ског 
про сто ра бро да, у ко ји ма се про цес обра зо ва ња од ви ја у дру гим 
усло ви ма и са дру га чи јим ме то да ма и сред стви ма ра да од оних ко је 
су уче ни ци до та да сре та ли. За то у са мом по чет ку уче ни ци тре ба 
да упо зна ју прин ци пе и пра ви ла по на ша ња у ра ди о ни ци и на бро
ду, рад ну и тех но ло шку ди сци пли ну, сред ства и ме ре за шти те на 
ра ду и њи хо ву при ме ну.

Прак тич ни рад уче ни ка мо ра би ти осми шљен, а свак ак тив
ност ра зу мљи ва. Ти ме се под сти че мо ти ви са ност за рад и ства ра лач
ке спо соб но сти уче ни ка, оства ру је ефи ка сност и бои ква ли тет ра да. 
Да бе е то по сти гло прак ти чан рад мо ра би ти, у свим сво јим фа за ма, 
ана ли зи ран и раз ја шњен, не по сред ној из вр ши лач кој ак тив но сти – де
мон стра ци ји на став ни ка или но вој ве жби уче ни ка, мо ра да прет хо де 
(у за ви сно сти од ка рак те ра и сло же но сти рад ног по ступ ка и сред ста
ва ра да) об ја шње ње тех нич котех но ло шких по сту па ка увек тре ба 
ин си сти ра ти на по што ва њу про пи са о за шти ти на ра ду на при ме ни 
ме ра штед ње енер ги је, ма те ри ја ла, ала та, при бо ра и ма ши на.

Про грам прак тич не на ста ве мо же да се оства ру је при ме ном 
про из вод них ди дак тич ких ве жби у це ли ни или укљу чи ва њем у 
про из вод ни рад у по је ди ним сег мен ти ма про гра ма. У сва ком слу
ча ју на став ник вр ши ди дак тич ку раз ра ду за хва та и опе ра ци ја до 
сло же ни јих ра до ва. Пред ви ђа те о риј ску под ло гу и ко ре ла ци ју са 
са зна њи ма ко ја су уче ни ци до не ли из основ не шко ле или их сти чу 
па ра лел но у окви ру са др жа ја тех нич ког цр та ња, ма шин ских ма те
ри ја ла, ме ха ни ке, фи зи ке, ма те ма ти ке, а по себ но пред ме та из уже
струч ног под руч ја. Због то га на став ник мо ра да по зна је са др жа
је ових пред ме та и да оства ру је стал ну са рад њу са на став ни ци ма 
ових струч них пред ме та.

Са др жа је јед не те мат ске це ли не ни је нео п ход но увек оства ри
ва ти у це ло сти па за тим пре ла зи ти на дру гу. Мо гу ће је у за ви сно
сти од ка рак те ра ве жби или про из вод ног ра да, на ста ву оства ри ва ти 
у ду жем пе ри о ду, рад не за дат ке у по гле ду њи хо ве сло же но сти тре
ба, по мо гућ ству, при ла го ђа ва ти ни воу оспо со бље но сти уче ни ка.

Прак тич ну на ста ву, по пра ви лу, тре ба ор га ни зо ва ти у школ
ској ра ди о ни ци за пр ви и дру ги раз ред. У тре ћем и че твр том раз ре
ду прак тич на на ста ва се ор га ни зу је на бро ду.

Блок на ста ва у тре ћем раз ре ду се ор га ни зу је у спе ци ја ли зо ва
ном ка би не ту за елек тро тех ни ку.

Ра ди што ефи ка сни јег оства ри ва ња про гра ма сва ки уче ник 
мо ра има ти сво је рад но ме сто и од го ва ра ју ћи алат и при бор.

При оце ни ра да уче ни ка па жњу тре ба обра ти ти на: тач ност из
ра де, ква ли тет об ра де, уред но одр жа ва ње рад ног ме ста, ра ци о нал
но ко ри шће ње ма те ри ја ла и енер ги је, чу ва ње ала та, при бо ра, уре
ђа ја и ма ши на и пра вил но ко ри шће ње сред ста ва за шти те на ра ду.

МАТУРСКИ ИСПИТ

Ма тур ски ис пит у сред њим струч ним шко ла ма уче ни ци по ла
жу у скла ду са Пра вил ни ком о пла ну и про гра му обра зо ва ња и вас
пи та ња за за јед нич ке пред ме те у струч ним и умет нич ким шко ла ма 
– Са др жај и на чин по ла га ња ма тур ског ис пи та у струч ној и умет
нич кој шко ли („Слу жбе ни гла сник СРС – Про свет ни гла сник”, 
број 6/90 и „Про свет ни гла сник”, бр. 4/91 7/93, 17/93, 1/94, 2/94 
2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 3/05, 6/05, 11/05, 6/06, 
12/06, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09, 5/10 и 8/10).

Ма тур ски ис пит се са сто ји из за јед нич ког и по себ ног де ла.
А. Заједнички део обухвата:
Пред мет ко ји је оба ве зан за ове уче ни ке сред њих струч них 

шко ла, а пре ма про гра му ко ји су оства ри ли у то ку че тво ро го ди
шњег обра зо ва ња:

1. Срп ски је зик и књи жев ност/ма тер њи је зик и књи жев ност 
за уче ни ке ко ји су на ста ву има ли на је зи ку на род но сти (пи сме но).

Б. Посебни део обухвата:
1. Ма тур ски прак тич ни рад са усме ном од бра ном ра да,
2. Усме ни ис пит из из бор ног пред ме та.
Ма тур ски прак тич ни рад про ис ти че из про гра ма уже струч

них пред ме та, а де фи ни ше се из рад них зах те ва ка рак те ри стич них 
за обра зов ни про фил у окви ру на ве де них про грам ских це ли на.

1. МАТУРСКИ ПРАКТИЧНИ РАД

На ма тур ском ис пи ту про ве ра ва се оспо со бље ност кан ди да та 
за оба вља ње по сло ва за ни ма ња об у хва ће них обра зов ним про фи
лом. Са др жај прак тич ног ра да:

1. Образовни профил: Ма шин ски тех ни чар:

ОСНО ВЕ КОН СТРУ И СА ЊА

Кон стру и са ње јед но став ни јег ма шин ског скло па – идеј но ре
ше ње, ана ли тич ки и гра фич ки про ра чу ни и ди мен зи о ни са ње од ре
ђе них кон струк тив них еле ме на та, усва ја ње стан дард них еле ме на
та, цр теж скло па, ра ди о нич ки цр теж де ла (де ло ва) и др.

ТЕХ НО ЛО ШКИ ПО СТУП ЦИ

Из ра да тех но ло шког (по ступ ка ма шин ског де ла сред ње сло
же но сти – ра ди о нич ки цр теж, цр теж при прем ка, апе ра циј ске ли
сте, про ра чун тех но ло шких ме ра, то ле ран ци ја и ре жим об ра де, 
кал ку ла ци ја тро шко ва и др.

КОН СТРУК ЦИ ЈА АЛА ТА И ПРИ БО РА

Кон стру и са ње јед но став ни јег ала та или при бо ра – идеј но 
ре ше ње, про ра чун и ди мен зи о ни са ње од ре ђе них кон струк тив них 
еле ме на та усва ја ње стан дард них еле ме на та, цр теж скло па, ра ди о
нич ки цр теж (нај ма ње две по зи ци је) и др.

2. Образовни профил: Тех ни чар за ком пју тер ско упра вља ње:

Про јек то ва ње тех но ло шког по ступ ка руч но или ауто мат ски.
Об ра да рад ног пред ме та на CNC ма ши на ма (стру гу, гло да ли

ци или бу ши ли ци) пре ма за да том тех нич ком цр те жу, са нај ма ње 
две вр сте об ра де.

Рад об у хва та из ра ду тех но ло шког по ступ ка са свим по треб
ним ре жи ми ма об ра де, из ра ду опе ра ци о ног ли ста, пла на об ра де, 
пла на по де ша ва ња ма ши не, пла на сте за ња, пла на ала та и про гра ма, 
уно ше ње про гра ма у упра вљач ку је ди ни цу ма ши не и са му об ра ду.



3. Образовни профил: По гон ски тех ни чар ма шин ске об ра де:

Об ра да по ступ ци ма стру га ња, гло да ња или бру ше ња (ком би
но ва њем нај ма ње две вр сте об ра де), и то:

а) стру га њем:
– об ра да спо ља шњих и уну тра шњих ци лин дрич них и сте пе

на стих по вр ши на,
– об ра да ко ну сних по вр ши на,
– об ра да за о бље них по вр ши на,
– ре за ње на во ја;
б) гло да њем:
– об ра да рав них по вр ши на и по вр ши на под углом,
– из ра да спољ них и уну тра шњих жле бо ва на рав ним и окру

глим по вр ши на ма,
– из ра да за вој них жле бо ва,
– из ра да озу бље ња;
в) бру ше њем:
– об ра да спо ља шњих и уну тра шњих ци лин дрич них по вр ши на,
– об ра да спо ља шњих и уну тра шњих ко ну сних по вр ши на,
– об ра да че о них и про фил них по вр ши на;
г) об ра да на хо ри зон тал ној бу ши ли ци – гло да ли ци са две и 

ви ше ком би но ва них опе ра ци ја.

4. Образовни профил: По гон ски тех ни чар – ме ха ни чар за рад не 
ма ши не:

По прав ка ви тал них де ло ва алат них ма ши на (во де ће кли зне 
по вр ши не, вра ти ла и осо ви не, кли зни и ко тр ља ју ћи ле жа је ви, пре
но сни ци за шав на и по моћ на кре та ња, хи дра у лич ки уре ђа ји и др.).

Ди јаг но сти ци ра ње ква ро ва, рас кла па ње, за ме на или по прав ка 
де ла, скла па ње и про ве ра функ ци о нал но сти.

5. Образовни профил: Ма шин ски тех ни чар за ком пју тер ско 
кон стру и са ње:

Мо де ли ра ње ма шин ских еле ме на та и кон струк ци ја:
– мо де ли ра ње стан дард них и не стан дард них ма шин ских еле

ме на та и скло по ва уз од го ва ра ју ће про ра чу не и про ве ру оп те ре
ће ња ма шин ских еле ме на та и скло по ва и из ра да ра ди о нич ких и 
склоп них цр те жа из CAD па ке та за мо де ли ра ње.

Кон стру и са ње:
– кон стру и са ње ма шин ских де ло ва и скло по ва, из ра да ра ди

о нич ких и склоп них цр те жа по мо ћу CAD па ке та уз при ме ну кон
стру и са ња;

– про ра чун ма шин ских еле ме на та и скло по ва.

6. Образовни профил: Тех ни чар ма шин ске енер ге ти ке:

а) Екс пло а та ци ја енер гет ског по стро је ња:
– при пре ма и упра вља ње енер гет ским по стро је њем у по го ну,
– ана ли за про це са ра да, утвр ђи ва ње ста ња и тех ноеко ном

ских ка рак те ри сти ка по го на енер гет ског по стро је ња,
– ра чун ско од ре ђи ва ње по је ди них па ра ме та ра си сте ма, ди

мен зи о ни са ње и про јек то ва ње ма ње сло же них еле ме на та си сте ма, 
из бор по је ди них ком по не на та, схе мат ски при каз по стро је ња и др.

б) Одр жа ва ње енер гет ског по стро је ња
– утвр ђи ва ње узро ка не ис прав но сти у ра ду си сте ма, ана ли за 

узро ка, пред лог за от кла ња ње не ис прав но сти,
– раз ра да тех нич котех но ло шке до ку мен та ци је еле ме на та по

треб них за за ме ну или уград њу ра ди от кла ња ња ква ра.

7. Образовни профил: Тех ни чар хи дра у ли ке и пне у ма ти ке:

– При пре ма и мон та жа пне у мат ских уре ђа ја,
– При пре ма и мон та жа хи дра у лич ких уре ђа ја,
– При пре ма и мон та жа хи дра у лич копне у мат ских си сте ма,
– Ис пи ти ва ње уре ђа ја или си сте ма.

8. Образовни профил: Ма шин ски тех ни чар мер не и ре гу ла ци о не 
тех ни ке

Експлоатација енер гет ског по стро је ња:
– при пре ма и упра вља ње енер гет ским по стро је њем у по го ну,
– ана ли за про це са ра да, утвр ђи ва ње ста ња и тех но е ко ном

ских ка рак те ри сти ка по го на енер гет ског по стро је ња,

– ра чун ско од ре ђи ва ње по је ди них па ра ме та ра си сте ма, ди
мен зи о ни са ње и про јек то ва ње ма ње сло же них еле ме на та си сте ма, 

– из бор по је ди них еле ме на та си сте ма упра вља ња и схе мат ски 
при каз по стро је ња.

Одржавање енер гет ског по стро је ња:
– утвр ђи ва ње узро ка не ис прав но сти у ра ду енер гет ског си

сте ма, ана ли за узро ка не ис прав но сти, пред лог за от кла ња ње не ис
прав но сти,

– раз ра да тех нич котех но ло шке до ку мен та ци је еле ме на та по
треб них за за ме ну или уград њу ра ди от кла ња ња ква ра.

9. Образовни профил: Ма шин ски тех ни чар мо тор них во зи ла

МО ТО РИ СУС

Си стем за на па ја ње ОТО мо то ра.
Ба те риј ско па ље ње ОТО мо то ра.
Си стем за убри зга ва ње го ри ва ди зел мо то ра.
Си стем за хла ђе ње мо то ра СУС.
Си стем за под ма зи ва ње.

МО ТОР НА ВО ЗИ ЛА

Спој ни це.
Ме њач ки пре но сник. Коч ни си стем. Упра вљач ки си стем. Си

стем осла ња ња.

ЕКС ПЛО А ТА ЦИ ЈА И ОДР ЖА ВА ЊЕ МО ТОР НИХ ВО ЗИ ЛА

Сер ви сна слу жба.
Ор га ни за ци ја ра да сер ви са.
Уре ђа ји са ваљ ци ма за ме ре ње си ле ко че ња.
По де ша ва ње коч ни ца.
Спе ци јал ни ала ти ко ји се ко ри сте при оп слу жи ва њу и оправ

ка ма.
Уре ђа ји за ис пи ти ва ње мо то ра.

10. Образовни профил: Тех ни чар оп ти ке

ОП ТИ КА НА О ЧА РА:

– На осно ву ура ђе ног ре цеп та од стра не оф тал мо ло га из ра ди
ти на о ча ре.

– Очи та ва ње ле кар ског ре цеп та, на ме шта ње из гра ђе ног ша
бло на за со чи во пре ма об ли ку на о ча ра. Обе ле жа ва ње со чи ва уз 
иви цу ша бло на. Ки да ње ви шка ма те ри ја ла са со чи ва. Бру ше ње со
чи ва на пред бру сној (ди ја мант ској) пло чи. Бру ше ње со чи ва на фи
ној (ке ра мич кој) пло чи. Про ве ри ти цен трич ност со чи ва на окви
ру на о ча ра. По по тре би из вр ши ти ко рек ци ју. Из вр ши ти уград њу 
об ру ше них со чи ва у окви ре од пла стич них ма те ри ја ла уз по моћ 
апа ра та за за гре ва ње окви ра. Об ли ко ва ти оквир пре ма за о бље но
сти со чи ва. Угра ди ти со чи ва у оквир на о ча ра. Угра ди ти со чи ва у 
ме тал не окви ре на о ча ра. Из вр ши ти из бор од го ва ра ју ћег из ви ја ча. 
Ра ста ви ти ме тал ни оквир, об ло жи ти жлеб окви ра пла стич ним уло
шком. На ме сти ти об ру ше но со чи ва у оквир на о ча ра. Из вр ши ти 
спа ја ње окви ра при те за њем за врт ња, оси гу ра ти по мо ћу за врт ња 
или кон тра на врт ком. Рав на ње сред њег де ла окви ра, по де ша ва ње 
угла из ме ђу сред њег де ла и кри ла, по де ша ва ње на клон ског угла из
ме ђу сред њег де ла и кри ла, рав на ње и са ви ја ње кри ла ца, на ме шта
ње па пу чи ца пре ма но су па ци јен та.

11. Образовни профил: Оп шти тех ни чар:

За прак тич ни ма тур ски рад, уче ни ци мо гу иза бра ти пред ме те:
– Ма шин ски еле мен ти и кон струк ци је,
– Елек тро ни ка,
– Ста ти ка кон струк ци ја.

12. Образовни профил: Тех ни чар за ро бо ти ку

– Роботи – из ра да про гра ма за ро бот, уно ше ње про гра ма у 
упра вљач ку је ди ни цу, те сти ра ње про гра ма у функ ци ји са ну ме рич
ки упра вља ним ма ши на ма итд.



– Флексибилни производни системи – об ра да рад ног пред
ме та на ну ме рич ки упра вља ним ма ши на ма пре ма за да том тех нич
ком цр те жу, са нај ма ње две вр сте об ра де, што под ра зу ме ва и из ра ду 
тех но ло шког по ступ ка са пре по ру че ним ре жи ми ма об ра де, из ра ду 
тех нич котех но ло шке до ку мен та ци је (опе ра ци о ни лист, план об ра де, 
план сте за ња, план ала та, про грам, уно ше ње про гра ма у упра вљач ку 
је ди ни цу ма ши не, об ра да и ана ли за про гра ма и из ра ђе ног де ла).

– Програмирање и програмски језици – по ве зи ва ње зна ња 
из тех нич ке ки бер не ти ке са ну ме рич ком ма те ма ти ком, упра вља ње 
и про гра ми ра ње ауто ма ти зо ва них си сте ма, из ра да про гра ма у но
вим про грам ским је ди ни ца ма, ко је се ко ри сте у си сте ми ма са ве
штач ком ин те ли ген ци јом.

13. Образовни профил: Бро до гра ђе вин ски тех ни чар

ТЕ О РИ ЈА БРО ДА

Из ра да скра ће ног ди ја грам ског ли ста. Прак тич ни при ме ри 
при ме не ди ја грам ског ли ста – пре ме штај те ре та. Од ре ђи ва ње по
чет ног по ло жа ја те жи шта бро да. Од ре ђи ва ње кри ве мо мен та ста
би ли те та. Про ра чун ди ја гра ма по ри ну ћа бро да.

КОН СТРУК ЦИ ЈА БРО ДА

Из ра да про ра чу на кон струк ци је дна бро да.
Из ра да про ра чу на кон струк ци је бо ка бро да.
Из ра да про ра чу на кон струк ци је па лу бе бро да.
Из ра да про ра чу на глав ног ре бра бро да.
Из ра да про ра чу на еле ме на та бро до ва од ста кло пла сти ке.

ПРО ЈЕК ТО ВА ЊЕ БРО ДА

Про це на де пла сме на но вог бро да на осно ву про то ти па. 
Из бор глав них ди мен зи ја бро да и ко е фи ци је на та брод ске 

фор ме.
Из ра да брод ских ли ни ја пре ма про то ти пу. 
Из ра да ге не рал ног пла на бро да. 
Ути цај глав них ди мен зи ја на ста би ли тет бро да.
Из бор па луб не опре ме бро да.

14. Образовни профил: Бро до ма шин ски тех ни чар

– Утвр ђи ва ње спрем но сти бро до ма шин ског по стро је ња за 
по гон: мо тор са свим при па да ју ћим еле мен ти ма, по моћ не брод ске 
ма ши не и уре ђа ји, елек трич ни уре ђа ји на бро ду. 

– Стар то ва ње ма шин ског по стро је ња, ру ко ва ње свим уре ђа ји
ма и до во ђе ње у оп ти мал ну фа зу ра да.

– Кон тро ла свих па ра ме та ра ис прав но сти ра да и функ ци о ни
са ња бро до ма шин ског по стро је ња,

– Ин тер вен ци је и от кла ња ња евен ту ал них из во ра не ис прав
но сти ра да уре ђа ја бро до ма шин ског ком плек са.

2. УСМЕНИ ИСПИТ ИЗ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА

У окви ру из бор ног де ла уче ник по ла же је дан пред мет по соп
стве ном из бо ру из гру пе пред ме та зна чај них за зна ња ко ја ће при ме
њи ва ти у сва ко днев ном из вр ша ва њу кон крет них рад них за да та ка из 
под руч ја ра да ма шин ство и об ра да ме та ла, а за обра зов ни про фил.

Из бор ни пред мет ко ји уче ник би ра мо же би ти од зна ча ја за 
да ље обра зо ва ње или за укљу чи ва ње у рад. 

Уче ник би ра је дан пред мет из ме ђу сле де ћих:

1. Образовни профил: Ма шин ски тех ни чар:

– Тех но ло ги ја об ра де,
– Ауто ма ти за ци ја про из вод ње,
– Осно ве кон стру и са ња,
– Тех но ло шки по ступ ци,
– Кон струк ци ја ала та и при бо ра,
– Тех нич ка кон тро ла про из во да.

2. Образовни профил: Тех ни чар за ком пју тер ско упра вља ње

– Тех но ло ги ја за ком пју тер ски упра вља ње ма ши на ма,
– Про гра ми ра ње за ком пју тер ски упра вља ње ма ши на ма,

– Ауто ма ти за ци ја про из вод ње и флек си бил ни про из вод ни си
сте ми,

– Ма те ма ти ка.

3. Образовни профил: По гон ски тех ни чар ма шин ске об ра де:

– Ауто ма ти за ци ја про из вод ње,
– Тех но ло ги ја обра зов ног про фи ла,
– Тех нич ка кон тро ла про из во да,
– Ма те ма ти ка.

4. Образовни профил: По гон ски тех ни чар – ме ха ни чар за рад не 
ма ши не

– Тех но ло ги ја обра зов ног про фи ла,
– Ма шин ске кон струк ци је,
– Ауто ма ти за ци ја про из вод ње,
– Ма те ма ти ка.

5. Образовни профил: Ма шин ски тех ни чар за ком пју тер ско 
кон стру и са ње

– Ма шин ски еле мен ти;
– Кон стру и са ње;
– Ис пи ти ва ње ма шин ских кон струк ци ја;
– Ма те ма ти ка.

6. Образовни профил: Тех ни чар ма шин ске енер ге ти ке

– Ауто ма ти за ци ја по стро је ња,
– Енер гет ска по стро је ња,
– Енер гет ски про це си,
– Осно ве тех ни ке ме ре ња и ауто ма ти за ци је,
– Ма те ма ти ка.

7. Образовни профил: Тех ни чар хи дра у ли ке и пне у ма ти ке

– Хи дра у лич ке ком по нен те и си сте ми,
– Пне у мат ске ком по нен те и си сте ми,
– Еле мен ти ауто ма ти за ци је и ро бо ти ке,
– Осно ве тех ни ке ме ре ња и ауто ма ти за ци је,
– Ма те ма ти ка

8. Образовни профил: Ма шин ски тех ни чар мер не и ре гу ла ци о не 
тех ни ке

– Ауто мат ско упра вља ње,
– Тех ни ка ме ре ња,
– Упра вљач ки си сте ми у тер мо енер ге ти ци,
– Ди ги тал ни си сте ми и про це сни ра чу на ри,
– Тер мо е нер гет ски про це си,
– Ма те ма ти ка

9. Образовни профил: Ма шин ски тех ни чар мо тор них во зи ла

– Мо то ри СУС,
– Мо тор на но зи ла,
– Екс пло а та ци ја и одр жа ва ње мо тор них во зи ла,
– Ме ре ње и кон тро ли са ње,
– Еле мен ти ауто ма ти за ци је мо тор них во зи ла,
– Ма те ма ти ка.

10. Образовни профил: Тех ни чар оп ти ке:

– Оп ти ка,
– Оп тич ки ин стру мен ти,
– Оп ти ка на о ча ра,
– Фо то гра фи ја,
– Ма те ма ти ка.

11. Образовни профил: Оп шти тех ни чар

– Фи зи ка,
– Ра чу на ри и про гра ми ра ње,
– Ме ха ни ка,
– Ма те ма ти ка



12. Образовни профил: Тех ни чар за ро бо ти ку

– Флек си бил ни про из вод ни си сте ми
– Ро бо ти
– Кон стру и са ње при ме ном ра чу на ра
– Про гра ми ра ње и про грам ски је зи ци
– Ма те ма ти ка

13. Образовни профил: Бро до гра ђе вин ски тех ни чар

– Те о ри ја бро да,
– Кон струк ци ја бро да,
– Тра си ра ње бро да,
– Тех но ло ги ја бро до град ње,
– Про јек то ва ње бро да,
– От пор и про пул зи ја бро да,
– Ма те ма ти ка

14. Образовни профил: Бро до ма шин ски тех ни чар

– Брод ски мо то ри,
– По моћ не брод ске ма ши не и уре ђа ји,
– Брод ска елек тро ни ка,
– Брод ска ауто ма ти за ци ја,
– Брод ска пар на по стро је ња,
– Ма те ма ти ка.
Из бор ни пред мет се по ла же пре ма про гра ми ма ко је су уче ни

ци оства ри ли у то ку че тво ро го ди шњег обра зо ва ња.
По сту пак и ор га ни за ци ја ма тур ског ис пи та раз ра ди ће се по

себ ним пра вил ни ком у шко ли, a у скла ду са са др жа јем и на чи ном 
по ла га ња ма тур ског ис пи та у сред њој струч ној шко ли.

    
   

    
   

  
     

  
  

  
  

  
   

     
  

   
  

   
   
 

   
 

  
 

  
 

   
 

   
 

    
     

    




