
Правилник о наставном плану и програму за стицање
специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у

стручној школи за образовне профиле у подручју рада
машинство и обрада метала

Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 7/97 и 10/2009.

Члан 1.

Овим правилником утврђује се наставни план и програм за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем
трајању у стручној школи за образовне профиле у подручју рада машинство и обрада метала.

Наставни план и програм из става 1. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Просветном гласнику", а примењиваће се почев
од школске 1997/98 године.

Подручје рада: МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
Образовање у трајању од годину дана - специјализација

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ
1. Металостругар - специјалиста
2. Металоглодач - специјалиста
3. Металобушач - специјалиста
4. Металобрусач - специјалиста
5. Обрађивач метала на НУ машинама - специјалиста
6. Подешавач алатних машина - специјалиста
7. Бравар - специјалиста
8. Аутолимар - специјалиста
9. Алатничар - специјалиста
10. Инсталатер грејања и климатизације - специјалиста
11. Механичар алатних машина - специјалиста
12. Аутомеханичар - специјалиста
13. Ваздухопловни механичар - специјалиста
14. Механичар термоенергетских постројења - специјалиста
15. Механичар хидроенергетских постројења - специјалиста
16. Механичар гасо и пнеумоенергетских постројења - специјалиста
17. Механичар хидраулике и пнеуматике - специјалиста
18. Заваривач - специјалиста
19. Механичар шинских возила - специјалиста
20. Механичар мотора дизел локомотива - специјалиста
21. Прецизни механичар - специјалиста
22. Бродомонтер - специјалиста
23. Бродотрасер - специјалиста
24. Бродомеханичар - специјалиста
25. Машиниста унутрашње пловидбе - специјалиста
26. Механичар оружар - специјалиста
27. Оптичар - оптометриста

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ (И ОБУХВАЋЕНА ЗАНИМАЊА)

1. Металостругар специјалиста (занимање: металостругар специјалиста)
2. Металоглодач специјалиста (занимање: металоглодач специјалиста)
3. Металобушач специјалиста (занимања: металобушач специјалиста, металобушач - глодач специјалиста)
4. Обрађивач метала на НУ машинама специјалиста (занимање: оператер обраде метала на машинама с

нумеричким управљањем специјалиста)
5. Подешавач алатних машина, специјалиста (занимања: подешавач машина за обраду метала резањем, подешавач

машина за обраду метала деформисањем и одвајањем)
6. Металобрусач специјалиста (занимања: металобрусач специјалиста, оштрач алата специјалиста)

javascript:void(0)
javascript:void(0)


7. Бравар специјалиста (занимање: бравар специјалиста)
8. Аутолимар специјалиста (занимање: аутолимар специјалиста)
9. Алатничар специјалиста (занимања: алатничар специјалиста за резне алате, алатничар специјалиста за стезне

приборе, алатничар специјалиста за алате у обради деформисањем, одвајањем и ливењем)
10. Заваривач специјалиста (занимања: електрозаваривач специјалиста, заваривач гасом специјалиста)
11. Инсталатер грејања и климатизације специјалиста (занимања: инсталатер грејања специјалиста, инсталатер

климатизације специјалиста)
12. Механичар алатних машина специјалиста (занимање: механичар алатних машина специјалиста)
13. Аутомеханичар специјалиста (занимања: аутомеханичар путничких возила специјалиста, аутомеханичар

привредних возила специјалиста)
14. Механичар шинских возила специјалиста (занимање: механичар уређаја и механизама шинских возила

специјалиста)
15. Механичар мотора дизел локомотива специјалиста (занимање: механичар мотора и агрегата шинских возила

специјалиста)
16. Ваздухопловни механичар специјалиста (занимање: ваздухопловни механичар моторних система специјалиста)
17. Прецизни механичар специјалиста (занимање: прецизни механичар специјалиста)
18. Механичар термоенергетских постројења специјалиста (занимања: механичар термоенергетских постројења

специјалиста, монтер термоенергетских постројења специјалиста)
19. Механичар хидроенергетских постројења специјалиста (занимања: механичар хидроенергетских постројења

специјалиста, монтер хидроенергетских постројења специјалиста)
20. Механичар гасо и пнеумо енергетских постројења специјалиста (занимања: механичар гасоенергетских и

пнеумоенергетских постројења специјалиста, монтер гасоенергетских и пнеумоенергетских постројења специјалиста)
21. Механичар хидраулике и пнеуматике специјалиста (занимање: механичар за уређаје хидраулике и пнеуматике

специјалиста)
22. Бродомонтер - специјалиста (занимање: бродомонтер - специјалиста)
23. Бродотрасер - специјалиста (занимање: бродотрасер специјалиста)
24. Бродомеханичар специјалиста (занимање: бродомеханичар специјалиста)
25. Машиниста унутрашње пловидбе специјалиста (занимање: официр машине)
26. Механичар - оружар специјалиста (занимање: механичар оружар специјалиста)

УСЛОВИ ЗА УПИС КАНДИДАТА
Специјализацију у подручју рада машинство и обрада метала за образовне профиле: металостругар - специјалиста,

металоглодач - специјалиста, металобушач - специјалиста, обрађивач метала на НУ машинама - специјалиста,
подешавач алатних машина - специјалиста, металобрусач - специјалиста, бравар - специјалиста, алатничар -
специјалиста, механичар алатних машина - специјалиста, могу стицати кандидати са завршеним средњим
образовањем и једним од образовних профила: металостругар, металоглодач, металобрусач, металобушач, бравар,
машинбравар, металостругар за НУ машине, металоглодач за НУ машине у области машинства и обраде метала уз
услов да имају најмање две године радног искуства на одговарајућим пословима и радним задацима.

Специјализацију у подручју рада машинство и обрада метала за образовни профил заваривач - специјалиста, могу
стицати кандидати са завршеним средњим образовањем у области машинства и обраде метала, са положеним
основним испитом за електролучно или гасно заваривање нивоа Е-Б II, Е-Р II или ГР II према стандардима ЈУС ЕН 287-
1 за заваривање конструкционих челика, са радним искуством од две године на заваривачким конструкцијама у ширем
смислу.

Специјализацију у подручју рада машинство и обрада метала за образовне профиле: аутолимар - специјалиста,
инсталатер грејне и расхладне технике - специјалиста, аутомеханичар - специјалиста, механичар шинских возила -
специјалиста, механичар мотора дизел локомотива - специјалиста, ваздухопловни механичар - специјалиста, прецизни
механичар - специјалиста, механичар термоенергетских постројења - специјалиста, механичар гасо и пнеумо
енергетских постројења - специјалиста, механичар хидраулике и пнеуматике - специјалиста, могу стицати кандидати
са завршеним средњим образовањем - одговарајућег образовног профила у области машинства и обраде метала уз
услов да имају најмање две године радног искуства на одговарајућим пословима и радним задацима.

Специјализацију у подручју рада машинство и обрада метала за образовне профиле бродомонтер - специјалиста и
бродотрасер специјалиста могу стицати кандидати са завршеним средњим образовањем - образовног профила
бродоградитељ у области машинства и обраде метала уз услов да имају најмање две године радног искуства на
одговарајућим пословима и радним задацима.

Специјализацију у подручју рада машинство и обрада метала за образовни профил бродомеханичар специјалиста
могу стицати кандидати са завршеним средњим образовањем - образовног профила бродомеханичар или
аутомеханичар у области машинства и обраде метала уз услов да имају најмање две године радног искуства на
одговарајућим пословима и радним задацима.

Специјализацију у подручју рада машинство и обрада метала за образовни профил машиниста унутрашње пловидбе
- специјалиста могу стицати кандидати са завршеним средњим образовањем - образовног профила бродомашински
техничар у области машинства и обраде метала уз услов да имају најмање две године радног искуства на
одговарајућим пословима и радним задацима.

Специјализацију у подручју рада машинство и обрада метала за образовни профил механичар - оружар
специјалиста могу стицати кандидати са завршеним средњим образовањем - образовног профила механичар - оружар
у области машинства и обраде метала уз услов да имају најмање две године радног искуства на одговарајућим
пословима и радним задацима.

Специјализацију за образовни профил оптичар - оптометриста може да стиче лице које има средње образовање за
образовне профиле: техничар оптике, оптичар или механичар оптике и које има две године радног искуства на
одговарајућим пословима.



Рангирање кандидата за упис у школу врши се на основу успеха постигнутог у претходном образовању и из
предмета: Оптика, Оптичка мерења и Оптички инструменти.

ЦИЉ ОБРАЗОВАЊА
Циљ остваривања плана и програма специјализације у подручју рада машинство и обрада метала је стицање ширих

и продубљених знања, умења и вештина из одређених ужих области металопрерађивачке индустрије, машиноградње,
бродоградње, машинске енергетике, експлоатације и одржавања средстава рада, машина, постројења и уређаја,
оперативног организовања процеса производње и прихватања и упућивања у рад нових радника одговарајућих
занимања.

Специјализација, такође, треба да омогући овладавање сложенијим пословима у непосредној производњи и
припреми рада, разноврсним операцијама различитим средствима рада, а нарочито пословима регулације и надзора
високомеханизованих и аутоматизованих уређаја у машинству. Она треба да омогући оспособљеност за
прилагођавање новим радним условима који настају сталним напретком науке и усавршавањем одређених посебних
технологија у машинској струци.

ГРУПЕ ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА
Образовни профил: МЕТАЛОСТРУГАР СПЕЦИЈАЛИСТА

ГРУПЕ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА - КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОСЛОВИ И РАДНИ ЗАДАЦИ
Обрађивање специјалних делова сложеним поступцима: - пријем и проучавање радне и техничке документације; -

подешавање универзалних и специјалних стругова са опремом; - припремање и отпремање резног алата; специјалних
ножева за резање навоја и резне профиле, бургија, брусних плоча и др.; - обликовање делова стругањем и брушењем
уз ручно подешавање са прецизним мерама и толеранцијама као што су: осовине, вратила, навојна вретена и други
делови са навојем, тела зупчаника, главчина, точкова, ременица, лежаја, контролних алата и прибора и других
делова где се јављају комбинације за разне облике, као што су: радијуси, конуси, сферне површине, дубоки отвори
разноврсних толерисаних пречника, конфигурације чеоних површина, дугачки предмети малих пречника, стругање и
брушење профилисаних површина у спирали за више елементарних комбинација уз пасовање налегања између делова
који се склапају и други сложени стругарски послови карактеристични за појединачну и малосеријску производњу, као
што је случај код освајања нових производа, одржавања машина и алата, специјалне и хитне поруџбине где
претходно није у потпуности дефинисана технолошка документација већ се ради помоћу конструкционих цртежа и
скица или узорака делова и склопова уз стално подешавање и контролисање мера и облика разноврсним мерилима
велике тачности и фине обраде.

Подешавање универзалних и специјалних стругова: припрема алата и прибора за стругове према технолошкој
документацији, подешавање стругова и опреме, израда првих комада уз проверу параметара битних за рад
упућивањем руковаоца машинама за рад, а све у случајевима када се ради о изради мање сложених и средње
сложених делова у малосеријској и серијској производњи; - контролисање тачности и квалитета рада и отклањање
поремећаја на машинама.

Контролисање квалитета обраде производа: - контролисање тачности димензија и квалитета обрађених површина
помоћу контролних прибора и алата код толерисаних димензија од ИТ-7 до ИТ-9 са дозвољеним одступањем
параметара изнад ± 2-5 одсто и помоћу еталона за квалитет храпавости површина до 9 контролисаних величина и до
7 параметара контролисања, при чему одлуку о извршеној контроли доноси самостално; - вођење контроле техничке
документације; - испитивање и подешавање инструмената и прибора које користи као што су помична мерила,
микрометарска мерила и др.

Вођење послова стругарске обраде: - проучавање радне и техничке документације, распоређивање послова на
машине и извршиоце; упућивање извршилаца у рад и контрола рада са упућивањем и инструирањем; - вођење смена
и распоређивање радника; - старање о примопредаји материјала, документације, алата и производа и обезбеђивање
примене средстава за заштиту на раду.

Увођење у рад и обука кадрова: - учествовање у програмирању и организовању увођења у рад и обуке; -
непосредно инструирање и обука металостругара; - учествовање у провери практичне стручне оспособљености за
послове металостругара.

 Образовни профил: МЕТАЛОГЛОДАЧ СПЕЦИЈАЛИСТА
ГРУПЕ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА - КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОСЛОВИ И РАДНИ ЗАДАЦИ

Обрађивање специјалних делова сложеним поступцима: - пријем и проучавање радне и техничке документације; -
подешавање универзалних и специјалних глодалица са опремом и приборима; - одабирање, припрема и постављање
разног алата: разних глодала, бургија и ножева на разноврсне обраде; - обликовање машинских делова на
глодалицама уз ручно подешавање режима обраде као што је случај код израде делова велике тачности и
разноврсност облика и профила као што су: глодање жљебова, канала разних профила под угловима у односу на све
три координантне равни без дефинисаних специјалних стезних алата; - глодање завојних жљебова сложених профила,
са променљивим корацима и разних гравура на профилисаним површинама са више прелазних облика; - израда зубаца
зупчаника помоћу подеоног апарата и завојних и других зубаца на универзалним и специјалним глодалицама без
дефинисане технолошке документације а помоћу конструкционих цртежа, скица или узорака у условима појединачне
и малосеријске производње, као што је случај код освајања нових производа, специјалне поруџбине, оправке машина и
алата и др. уз потпуно самостално подешавање машина, алата и уређаја и самосталну контролу тачности мера и
квалитета обрађених површина помоћу разноврсних контролника инструмената и прибора.

Подешавање универзалних и специјалних глодалица: - припремање машина, прибора и алата према техничкој
документацији и њихово подешавање за малосеријску и серијску производњу; - израђивање првих комада уз проверу
тачности и квалитета обраде; упућивање руковаоца машина и контролисање тачности и квалитета рада глодалица и
отклањање насталих поремећаја.

Контролисање квалитета обраде: - контролисање тачности димензија и квалитета обрађених површина помоћу
разноврсних контролника прибора и инструмената где се тражи већа тачност од ИТ-7 до ИТ-9 са дозвољеним
одступањем параметара ± 2-5 одсто до 9 контролисаних величина и до 7 параметара контролисања уз самостално



доношење одлуке о извршеној контроли; - вођење контролне техничке документације; - испитивање и подешавање
прибора и инструмената које користи, као што су помична мерила, микрометарска мерила и др.

Вођење послова обраде метала глодањем: - проучавање радне и техничке документације, распоређивање послова
на машини и извршиоце, упућивање извршилаца у рад и контрола рада уз упућивање и инструктажу, вођење смене и
распоређивање радника, старање о примопредаји материјала, документације, алата и производа, обезбеђивање
примене средстава за заштиту на раду.

Увођење у рад и обука кадрова: - учествовање у програмирању и организовању увођења у рад и обуке; -
непосредна обука и инструктажа металоглодача; - учествовање у провери практичне стручне оспособљености за
послове металоглодача.

Образовни профил: МЕТАЛОБУШАЧ СПЕЦИЈАЛИСТА
ГРУПЕ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА - КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОСЛОВИ И РАДНИ ЗАДАЦИ

Бушење и глодање специјалних делова сложеним поступцима: - пријем и проучавање радне и техничке
документације, избор прибора и алата за стезање и обраду; - подешавање разноврсних бушилица као што су:
хоризонталне и специјалне бушилице; - обрада на бушилицама разноврсним поступцима: бушењем, глодањем,
стругањем, разврставањем и сл. делова сложених облика и велике тачности на више координантних радњи у
појединачној и малосеријској производњи, као што је глодање површина и отвора строго међусобно повезаних углова,
стругање и проширивање на координате, хоризонталној и ерозионој бушилици са електродама и простору и у више
равни; - електроерозионо бушење, сечење и проширивање пролазних и непролазних отвора, правилних и неправилних
геометријских облика; - резање навоја разноврсним алатима, хоновање и др. у појединачној и малосеријској
производњи код освајања нових производа специјалних поруџбина и код оправки сложених делова машина и алата уз
самостално руковање, подешавање и контролисање димензија и квалитета, оштрење алата и без потпуно дефинисане
технолошке документације.

Подешавање универзалних, хоризонталних и специјалних бушилица: - проучавање радне и техничке документације,
одабирање алата и прибора, подешавање машина, алата и предмета обраде, израђивање првог комада уз проверу
тачности и квалитета; - упућивање руковаоца машина и контролисање рада и отклањање насталих поремећаја.

Контролисање квалитета обраде: - контролисање тачности, димензија и квалитета обрађених површина помоћу
разноврсних контролника, прибора и инструмената, као што су помична и микрометарска мерила и др., где се тражи
тачност испод ИТ-6 са дозвољеним одступањем испод 2 одсто и преко 9 контролисаних величина и 7 параметара
контролисања уз самостално доношење одлуке о извршеној контроли и самостално испитивање и подешавање
контролних инструмената и прибора; - вођење контролне, техничке и радне документације.

Вођење послова обраде на бушилицама: - проучавање радне и техничке документације, распоређивање послова на
машине и извршиоце, упућивање извршилаца у рад и контрола рада уз упућивање и инструктажу, вођење смена и
распоређивање радника, старање о примопредаји материјала, документације, алата и производа, обезбеђивање
примене средстава за заштиту на раду.

Увођење у рад и обука кадрова: - учествовање у програмирању и у организовању увођења у рад и обуке; -
непосредна обука и инструктажа металобрусача; - учествовање у провери практичне стручне оспособљености
металобушача.

Образовни профил: МЕТАЛОБРУСАЧ СПЕЦИЈАЛИСТА
ГРУПЕ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА - КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОСЛОВИ И РАДНИ ЗАДАЦИ

Брушење специјалних делова сложеним поступцима: - пријем и проучавање радне и техничке документације, избор
прибора и тоцила за брушење, подешавањем универзалних и специјалних брусилица; - брушење разноврсних облика и
профила велике тачности и финоће обраде са толеранцијама ИТ-5 и ИТ-6 као што су спиралне површине, сферне
површине, уклапање два или више елемената разних профила, брушење и пасовање цилиндричних и конусних
површина, брушење жљебова, канала, призми и сл. под угловима у односу на све три координантне равни, клизних
површина машина, алатки, брушење зупчаника са правим и косим зупцима са подешавањем профила упаривање
зупчаника брушењем и леповањем, брушење профила навоја са једним или више почетака у условима појединачне
или малосеријске производње без потпуно дефинисане технолошке документације и самостално подешавање режима
и обраде и самосталну контролу тачности и квалитета обраде.

Подешавање универзалних и специјалних брусилица: - проучавање радне и техничке документације, припрема
машина са приборима за рад и контролу и њихово подешавање за малосеријску или серијску производњу; -
израђивање првих комада уз проверу тачности и квалитета обраде - упућивање руковаоца машина и контролисање
тачности и квалитета рада; - отклањање насталих поремећаја на машинама.

Контролисање квалитета обраде: - контролисање тачности, димензија и квалитета обрађених површина помоћу
разноврсних контролника прибора и инструмената где се тражи тачност испод ИТ-7 са дозвољеним одступањима
параметара до 2 одсто до 9 контролисаних величина и 7 параметара контролисаних уз самостално доношење одлука о
извршеној контроли и самостално испитивање и подешавање прибора и инструмената за контролу; - вођење
контролне, техничке и радне документације.

Оштрење специјалних алата: - пријем и проучавање радне и техничке документације, избор прибора и тоцила за
оштрење и подешавање параметара и режима оштрења на универзалним и специјалним машинама за оштрење
алата; - оштрење разноврсних алата, као што су: вишестепене бургије са 6рушењем међупречника на меру по целој
дужини резног дела бургије, оштрење профилних глодала по копиру, развртача и проширивача алата за унутрашње
озубљење и израда жљебова провлачењем, разноврсних глодала, орезница и нарезница за резање навоја, кружних
тестера и специјалних радних глава са више ножева и сл. код којих се тражи висока тачност а није дефинисана
технолошка документација и где је неопходно самостално подешавање и кориговање машине и уређаја у току рада уз
самосталну контролу тачности квалитета, а, по правилу, код производње појединачних алата и малих специјалних
серија или по специјалним поруџбеницама, за нове производе и оправке.

Вођење послова обраде брушењем: - проучавање радне и техничке документације, распоређивање послова на
машине и извршиоце, упућивање извршилаца у рад и контрола рада уз упућивање и инструктажу, вођење смена и
распоређивање радника и примопредаје материјала, документације, алата и производа; обезбеђивање примене
средстава за заштиту на раду.



Увођење у рад и обука кадрова: - учествовање у програмирању и организованост увођења у рад и обука; -
непосредно обучавање и инструктажа металобрусача; - учествовање у провери практичне стручне оспособљености
металобрусача.

Образовни профил: ПОДЕШАВАЧ АЛАТНИХ МАШИНА СПЕЦИЈАЛИСТА
ГРУПЕ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА - КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОСЛОВИ И РАДНИ ЗАДАЦИ

Подешавање алатних машина за обраду метала и дрвета за серијску и масовну производњу, пријем и проучавање
техничко-технолошке и радне документације за израду појединих делова обликовањем на машинама алаткама
поступцима резања: полуаутоматских, аутоматских и специјалних машина - стругова, глодалица, брусилица,
оштрилица алата, бушилица, машина за озубљење и кројење материјала; - припремање резног, стезног, контролног и
другог алата и прибора потребних за обраду делова; - оштрење стругарских ножева, спиралних бургија (којих нема на
залихама резног алата), освајање производње делова и алата; - подешавање редоследа радних операција, брзина
резања и посмака и других режима обраде и контроле, - извођење технолошких операција на изради првих тачних
комада уз демонстрирање захтева и упућивање непосредних руковаоца машинама; - праћење руковаоца машинама до
овладавања правилним поступцима извршавања радних операција; - праћење рада подешених машина ради уочавања
поремећаја и њиховог отклањања; - комуницирање са службама за обезбеђивање резног алата и других алата и
прибора за обраду и контролу делова и старање о исправности и уредности машина, алата и прибора.

Вођење послова на подешавању машина за обраду резањем: - пријем и проучавање послова и задатака са
документацијом; - распоређивање послова и задатака на машине и на извршиоце; - координирање рада подешивача и
руковаоца на машинама; - старање о обезбеђивању исправности алата и прибора и других средстава за извршавање
послова и задатака; - вођење смена и распоређивање радника; - обезбеђивање прописане заштите на раду.

Подешавање алатних машина за обраду метала деформисањем: - пријем и проучавање техничко-технолошке и
радне документације за израду разноврсних делова обликовањем на машинама за ковање, пресовање, извлачење,
преобликовање лимова, цеви, профила и сл.; - припремање алата и прибора предвиђених за обраду појединих делова;
- постављање делова и прибора на машину; - подешавање редоследа радних операција; припремање и постављање
предмета обраде; - израђивање првог комада уз контролисање мера и других величина по радним операцијама уз
демонстрирање поступака извођења радних операција и упућивање руковаоца машина, руковање и праћење рада
подешених машина и отклањање поремећаја насталих у току рада; - обезбеђивање алата и прибора и старање о
исправности машина, алата и прибора за рад и контрола тачности и квалитета обраде делова.

Вођење послова у радионици са машинама за обраду: - пријем и проучавање послова и задатака са документацијом,
распоређивање послова на машине и извршиоце; - координирање рада подешивача и руковаоца на машинама;
обезбеђивање исправности алата и прибора и других средстава за извршавање послова и задатака; - вођење смена и
распоређивање радника; - обезбеђивање прописане заштите на раду.

Увођење у рад и обучавање кадрова: учествовање у програмирању и организовању обуке и увођења у рад
подешивача машина и руковаоца овим машинама; - непосредно обучавање и инструктажа подешивача и руковаоца
машина за обраду делова; учествовање у провери стручне оспособљености ових радника.

Образовни профил: ОБРАЂИВАЧ МЕТАЛА НА НУ МАШИНАМА СПЕЦИЈАЛИСТА
ГРУПЕ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА - КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОСЛОВИ И РАДНИ ЗАДАЦИ

Руковање машинама: - пријем и проучавање радне и техничке документације, програмирање режима рада машине;
уношење програма у меморију машине са нумеричким управљањем и подешавање референтног положаја алата у
односу на програмом захтевани систем; - пробање функционисања програма на изради узорка или првог комада и
корекција програма; - нумеричко управљање машинама у условима самосталног избора кинематских елемената у
преноснику за главно кретање, када они нису унапред познати и самостално подешавање програма по постојећем
упутству, а, по потреби, измена на програмској траци код производње делова више и средње сложености у мањим
или већим серијама; - подешавање машина са нумеричким управљањем и руковање истим у току процеса обраде уз
корекцију одступања код алата или програма; - контролисање тачности и квалитета израде контролницима, помичним
и микрометарским мерилима, предаја комада у даљи поступак; - превентивно одржавање исправности машина, алата
и прибора у условима серијске и малосеријске производње где се захтева прецизност и толеранција мера.

Програмирање НУ машина (стругања, глодања, бушења). Мерење на НУ мерним координатним машинама.
Вођење послова обраде метала на НУ машинама - проучавање радне и техничке документације, распоређивање

послова на машине и извршиоце, упућивање извршилаца у рад и контрола рада. Вођење смена и распоређивање
радника.

Увођење у рад и обука кадрова.
Образовни профил: БРАВАР СПЕЦИЈАЛИСТА

ГРУПЕ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА - КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОСЛОВИ И РАДНИ ЗАДАЦИ
Израђивање сложених делова и склопова: - проучавање захтева радне и техничке документације; - припремање

алата, материјала и прибора за рад; - обележавање и кројење сложених браварских делова возила, металног
намештаја, столарије и сл. као што су: рамови горњег строја и доњег строја, носачи, врата, прозори и други отвори; -
обликовање делова савијањем у топлом и хладном стању, исправљање и равнање делова спајањем елемената у
склопове гасним заваривањем, електрозаваривањем и закивањем; - монтирање конструкције возила, намештаја,
столарије и сл.; - контролисање и испитивање тачности и сигурности конструкција; - предаја готових делова и
производа контроли, све у условима појединачне производње и освајања нових производа без потпуно дефинисане
технолошке документације.

Израда и монтажа сложених челичних конструкција.
Контролисање квалитета браварских радова: - проучавање захтева радне и техничке документације; - мерење

испитивањем тачности и квалитета извршених радова; - подешавање и испитивање контролних алата и прибора; -
оверавање и предаја контролисаних делова и склопова; вођење радне и техничке документације.

Вођење браварских послова: - пријем и проучавање захтева радне и техничке документације; - организовање и
координирање рада у радионицама за израду делова, монтажу делова склопова и оправке, конструкција друмских и
шинских возила; - вођење смене и распоређивање задатака на извршиоце уз контролу њиховог рада, старање о
обезбеђивању материјала, алата, документације и средстава потребних за рад и обезбеђивање прописане заштите на



раду.
Увођење у рад и обука кадрова: - учествовање у програмирању и организовању обуке и увођења у рад; -

непосредно обучавање и инструктажа бравара; - учествовање у провери стручне оспособљености бравара.
 Образовни профил: АУТОЛИМАР СПЕЦИЈАЛИСТА

ГРУПЕ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА - КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОСЛОВИ И РАДНИ ЗАДАЦИ
Израђивање сложених елемената шкољке и каросерије возила: - проучавање радне и техничке документације; -

припремање материјала, алата и уређаја за рад; - монтирање сложених делова и склопова лимарије возила (уз
пасовање належућих површина) који нису чврсто спојени по кружној линији; - пеглање ситних деформација на
обојеном склопу без оштећења боје; - замењивање детаља и подсклопова на склопу; - извлачење подсклопова у
склопу; - извлачење склопа на хладно са контролом геометрије; - обрађивање сложених елемената прототипа,
униката и преправке са уклапањем старог типа у геометријске облике и мере нових типова које сачињавају спољну
облогу склопа у конкретним условима монтаже.

Вођење послова ауто-лимара; - организовање и координирање рада на монтажи лимарије возила и на оправкама
оштећене лимарије возила; - вођење смена радника у монтажи лимарије или у радионицама за одржавање и оправку
лимарије возила, распоређивање послова на извршиоце и контрола њиховог рада, обезбеђивање потребне
документације материјала, алата и прибора и контрола завршних радова; - обезбеђивање примопредаје неисправних и
готових возила и спровођење заштите на раду.

Увођење у рад и обучавање радника: - учествовање у програмирању и организовању обуке и увођење у рад; -
непосредно обучавање и инструктажа аутолимара; - учествовање у провери практичне стручне оспособљености
аутолимара.

Образовни профил: АЛАТНИЧАР СПЕЦИЈАЛИСТА
ГРУПЕ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА - КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОСЛОВИ И РАДНИ ЗАДАЦИ

Израђивање сложених алата: - пријем и проучавање радне и техничке документације, избор алата, прибора и
машина за израду појединих делова и монтажу алата; - израђивање сложених, стандардних и специјалних алата, као
што су: алати за обраду стругањем на струговима, глодала, бургије, развртачи, забушивачи, алати за унутрашње
озубљење зупчаника повлачењем, алати за израду разних навоја и комбиновани разни алати; - израђивање прибора
за стезање алата на машинама алаткама; - склапање и пасовање елемената алата; - пробање алата и прибора на
машинама и отклањање уочених недостатака у условима појединачне и малосеријске производње где се тражи велика
прецизност и квалитет обраде и где није дефинисана технолошка документација а неопходно је самостално
подешавање различитих машина и њихових уређаја за рад и руковање различитим машинама као што су: бушилице,
глодалице и брусилице уз самостално оштрење алата и контролу тачности и квалитета, димензија и одређених
површина.

Испитивање и контролисање алата: - контролисање тачности, димензија и квалитета обрађених површина,
контролисање функционисања алата у раду разним мерилима и контролницима као што је: контрола профила на
екранима пројектора, контрола бушених отвора помоћу оптичких и електронских уређаја, контрола координата,
центричности, углова и положаја, система повезивања и других важнијих елемената алата, испитивање тврдоће
резних плоча алата и механичких особина алата, као што су резни алат, алат за пробијање, просецање и др.; -
испитивање и подешавање контролних алата и прибора; - вођење контролне, радне и техничке документације.

Одржавање алата у експлоатацији: - преглед и испитивање сложених алата и утврђивање неисправних или
оштећених делова, њихова оправка или замена; - израђивање сложених делова код оштећених алата или оправљање
алата.

Стезни прибори
Израђивање сложених алата: - пријем и проучавање радне и техничке документације, избор алата, прибора и

машина за израду појединих делова и монтажу алата; - израђивање сложених, стандардних и специјалних алата као
што су: алати за стезање стругарских ножева, бургија, развртача, за стезање материјала и алата на глодалицама,
бушилицама, брусилицама и рендисаљкама, алати за монтажу и демонтажу лежајева и комбинованих алата; -
израђивање прибора за стезање на машинама алаткама; - склапање и пасовање елемената алата; - испробавање
алата и прибора на машинама и отклањање уочених недостатака у условима појединачне и малосеријске производње
где се тражи велика прецизност и квалитет обраде и где није дефинисана технолошка документација а неопходно је
самостално подешавање различитих машина и њихових уређаја за рад и руковање различитим машинама, као што су:
бушилице, глодалице и брусилице уз самостално оштрење алата и контролу тачности квалитета, димензија и
обрађених површина.

Алати у обради деформисањем
Израђивање сложених алата: - пријем и проучавање радне и техничке документације, избор алата, прибора и

машина за израду појединих делова и монтажу алата; - израђивање сложених, стандардних и специјалних алата, као
ш т о су: алати за ливење под притиском, кокиле са једним и више удубљења за ливење, алати за пресовање
пластичних маса, за ковање у калупима, извлачење на пресама, за савијање, за обраду одвајања и комбинованих
алата; - израђивање прибора за стезање на машинама алаткама; - склапање и пасовање елемената алата; -
испробавање алата и прибора на машинама и отклањање уочених недостатака у условима појединачне и малосеријске
производње где се тражи велика прецизност и квалитет обраде и где није дефинисана технолошка документација а
неопходно је самостално подешавање различитих машина и њихових уређаја за рад и руковање различитим
машинама, као што су: бушилице, глодалице и брусилице уз самостално оштрење алата и контролу тачности и
квалитета, димензија и обрађених површина.

Вођење послова у вези са израдом алата: - проучавање радне и техничке документације, распоређивање послова
на машине и извршиоце, упућивање и инструирање извршилаца у рад и контролисање њиховог рада; - вођење смена
и распоређивање радника; - старање о примопредаји документације, материјала, алата и прибора за рад и готових
производа; - старање о примени средстава за заштиту на раду.

Увођење у рад и обучавање кадрова: - учествовање у програмирању и организовању обуке и увођење у рад; -
непосредно обучавање и инструисање алатничара; - учествовање у провери стручне оспособљености алатничара.

Образовни профил: ЗАВАРИВАЧ СПЕЦИЈАЛИСТА



ГРУПЕ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА - КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОСЛОВИ И РАДНИ ЗАДАЦИ
Електрозаваривање
Заваривање сложених производа: - проучавање захтева техничко-технолошке документације ради проналажења

оптималних решења код сложених производа где су спојеви заваривања од битног значаја за сигурност, као што су
судови под притиском, постројења котлова, носеће металне конструкције и сл.; - одабирање поступака заваривања и
параметара за комбинације заваривања, редоследа операција, одређивање додатног материјала и др.; - одабирање
припреме и подешавање средстава рада: агрегата, трансформатора, исправљача, уређаја за поступке заваривања,
прикључних каблова, клешта за електроде и другог прибора; - припремање и подешавање положаја предмета који се
заварују и облика завара; - заваривање у свим просторним положајима, спојева различитих дубина материјала и
различитих облика, шавова са провером корена завара код лимова и цеви, заваривање угаоних спојева код
конструкција које подлежу статистичком и динамичком испитивању, заваривање судова под притиском - гасних
резервоара који подлежу испитивању воденим и гасним притиском, ради издавања атеста, заваривање делова и
склопова код којих заварени спој подлеже рендгенском и другом испитивању и друге врсте сложених заваривања
значајних делова где се примењују поступци, као што су: ручно електролучно заваривање са одложеним електродама
и електролучно заваривање са нетопивом електродом - "REL-TIG"; - ручно електролучно заваривање са топивом
електролучном жицом у атмосфери инертног гаса "REL-MHG" односно у атмосфери активног гаса "REL-MAG"; - ручно
електролучно заваривање са обложеном електродом и електролучно заваривање под заштитним прахом "REL-ERR" и
др.; - заваривање специјалним поступцима и у сложеним условима.

Гасно заваривање
Заваривање сложених производа: - проучавање захтева техничко-технолошке документације ради проналажења

оптималних решења при заваривању производа где су заварени спојеви од битног значаја за сигурност и успешност
функционисања производа, као што су судови под притиском, цевне инсталације за проток флуида изложених
притиску и температурама, заваривање сложенијих делова шкољки возила и сл.; - одабирање, припремање и
подешавање средстава за рад; ацетиленски развијач, боце са кисеоником и дисугасом, редукциони вентил са
манометром, гарнитура пиштоља за заваривање, осигурачи, алат и прибор за заваривање и др.; - заваривање
сложених и значајних делова, у свим просторним положајима, слободним вођењем електроде и пламена, различитих
дебљина материјала и различитих облика шавова; - заваривање делова и производа од лимова и профила, цеви и
цевних наставака у инсталацијама које раде под притиском; - заваривање сложених елемената металних
конструкција, судова под притиском, постројења котлова, бродских конструкција, шинских и друмских возила,
инсталација за грејање и др., где се тражи велика спретност и квалитет и у сложеним условима заваривања у свим
правцима: налево и надесно, кружно заваривање, заваривање изнад главе; - резање гасом - кројење елемената од
дебљих лимова који имају сложене облике а нарочито у појединачној производњи код освајања нових производа и код
оправки сложених делова и инсталација; - заваривање специјалним поступцима са специјалним електродама и у
сложеним условима.

Контролисање заваривања: - визуелно контролисање припремљености материјала и делова за заваривање,
међусобног положаја елемената који се заварују пре заваривања, контролисање тока заваривања; - контролисање и
испитивање заварених спојева, елемената и готових производа и инсталација, оверавање извршене контроле и
испитивање, вођење радне и техничке документације.

Вођење послова заваривања: - пријем послова и задатака и проучавање захтева техничке и радне документације за
извршавање послова; - обезбеђивање потребних материјала, алата и других средстава за рад; вођење смене,
распоређивање радника и распоређивање послова и радних задатака на извршиоце; - контролисање извршавања
послова заваривања; - обезбеђивање исправности средстава за рад и потребне документације и обезбеђивање
прописане заштите на раду.

Увођење у рад и обучавање кадрова: - учествовање у програмирању и организовану обуке и увођења у рад; -
непосредно обучавање и инструисање заваривача гасом; - учествовање у провери стручне оспособљености
заваривача гасом.

Образовни профил: ИНСТАЛАТЕР ГРЕЈАЊА И КЛИМАТИЗАЦИЈЕ СПЕЦИЈАЛИСТА
ГРУПЕ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА - КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОСЛОВИ И РАДНИ ЗАДАЦИ

Инсталирање сложених инсталација за грејање: проучавање захтева техничке документације и других захтева за
извођење инсталација за грејање и непосредно извођење најсложенијих радова на инсталацијама на објектима.

Инсталирање сложених система климатизација: - проучавање захтева техничке документације за извођење радова
и непосредно извођење сложених инсталација; - упућивање инсталатера у рад.

Одржавање инсталација: - пријем радних налога и утврђивање неисправности или кварова на инсталацијама и
уређајима и непосредна оправка инсталација; - упућивање инсталатера у рад у екипном раду.

Контролисање и испитивање инсталација и уређаја за климатизацију: - проучавање захтева за квалитетом у
техничкој документацији и контрола и испитивање изведених инсталација након изградње нових или оправки
постојећих; - вођење контролне документације.

Вођење послова на изради и одржавању климатизације: - организовање и координирање послова и задатака на
инсталирању и одржавању инсталација и уређаја за климатизацију: распоређивање и контрола извршавања задатака,
давања упутстава за рад извршилаца, обезбеђивање услова за рад инсталатера и вођење радне документације.

Увођење у рад и обука кадрова: - учествовање у организовању, припреми и реализацији увођења у рад и обуке
кадра и провера стручне оспособљености инсталатера.

Образовни профил: МЕХАНИЧАР АЛАТНИХ МАШИНА СПЕЦИЈАЛИСТА
ГРУПЕ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА - КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОСЛОВИ И РАДНИ ЗАДАЦИ

Одржавање алатних машина: - превентивни прегледи, сервисирање, оправка и ремонт сложенијих склопова и
механизама алатних машина за обраду метала и дрвета: стругова, глодалица, брусилица, рендисаљки, оштрилица
алата, преса, ковачких чекића и других машина за обраду метала и дрвета резањем или деформисањем; -
проучавање техничких и радних карактеристика појединих машина; - преглед и утврђивање неисправности; -
расклапање, оправка и ремонт, склапање и испитивање функционисања након извршених оправки или ремонта; -
учествовање у пријему и инсталирању нових машина; - вођење радне документације и одржавање средстава за рад.



Монтажа сложених склопова алатних машина у производњи.
Вођење послова одржавања машина: - оперативно организовање рада и контрола рада: вођење смене,

распоређивање радних задатака и контрола извршавања задатака са упућивањем извршилаца у рад на превентивним
прегледима, оправкама и ремонту машина; - праћење учесталости кварова и узрока кварова појединих машина; -
иницирање мера за унапређивање одржавања; - старање о обезбеђивању оптималних залиха, резервних делова и
материјала за одржавање, вођење радне документације и одржавање средстава за рад.

Увођење у рад и обука кадрова: - учествовање у програмирању и организовању увођења у рад и обуке кадрова на
одржавању алатних машина; - непосредна обука и инструктажа механичара за одржавање алатних машина; -
учествовање у провери практичне стручне оспособљености механичара за одржавање алатних машина.

Образовни профил: БРОДОМЕХАНИЧАР СПЕЦИЈАЛИСТА
ГРУПЕ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА - КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОСЛОВИ И РАДНИ ЗАДАЦИ

Одржавање бродских мотора: - превентивни прегледи, сервисирање, оправке и ремонт сложених склопова и уређаја
бродских мотора: испитивање рада мотора, утврђивање и отклањање неисправности у току рада; - расклапање,
оправка или ремонт бродских мотора; ревизија подсклопова и склопова, склапање, подешавање и испитивање
оптималног функционисања мотора након оправке или ремонта; - вођење документације о извршеним радовима и
одржавање средстава за рад.

Монтажа бродских мотора и опреме: - монтажа сложених склопова мотора, уређаја и опреме мотора, испитивање и
подешавање оптималног рада мотора; вођење радне документације и одржавање средстава за рад.

Вођење послова одржавања бродских мотора: - оперативно организовање и контрола рада: - вођење смене,
распоређивање и контрола извршења задатака уз упућивање у рад извршилаца; - учествовање у испитивању и
подешавању оптималног функционисања бродских мотора након ремонта или оправке или код пријема нових бродова;
- вођење документације о учесталости кварова и иницирање унапређивања одржавања; - старање о обезбеђивању
оптималних залиха резервних делова и материјала: - вођење радне документације.

Увођење у рад и обука кадрова: - учествовање у програмирању и организовању увођења у рад и обуке кадрова; -
непосредна обука и инструктажа механичара; - учествовање у провери стручне оспособљености механичара за
одржавање бродских мотора.

 Образовни профил: АУТОМЕХАНИЧАР СПЕЦИЈАЛИСТА
ГРУПЕ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА - КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОСЛОВИ И РАДНИ ЗАДАЦИ

Одржавање путничких, друмских возила: - превентивни прегледи, сервисирање, сложеније оправке и ремонт мотора
друмских возила; - испитивање рада мотора, утврђивање неисправности, оправка или расклапање и ремонт: ревизија
подсклопова и склопова, поправка и подешавање за оптималан рад возила; - испитивање мотора и уређаја мотора
након оправке; - ревизија подсклопова и склопова формираних за производњу нових возила; - вођење документације о
извршеним радовима и одржавању средстава за рад.

Монтажа мотора и механизама возила у производњи: - монтажа и демонтажа елемената и склопова где је потребно
прецизно одређивање геометријских односа: конвергенција, нагиб, димензије и слично, пасовање елемената и
довођење у границе дозвољених одступања по правцу и елевацији на уређајима и склоповима; - вођење радне
документације и одржавање средстава за рад.

Вођење послова одржавања друмских возила: - оперативно организовање и контрола рада: вођење смене,
распоређивање и контрола извршења задатака уз упућивање у рад извршилаца: - вођење документације о узроцима
кварова и иницирање мера за унапређивање одржавања: - старање о обезбеђивању залиха резервних делова и
материјала и вођење радне документације.

Увођење у рад и обука кадрова: - учествовање у програмирању и организовању увођења у рад и обуке, -
непосредна обука и инструктажа механичара, - учествовање у провери стручне оспособљености механичара за
одржавање мотора друмских возила.

Образовни профил: МЕХАНИЧАР МОТОРА ДИЗЕЛ ЛОКОМОТИВА СПЕЦИЈАЛИСТА
ГРУПЕ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА - КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОСЛОВИ И РАДНИ ЗАДАЦИ

Одржавање мотора дизел-локомотива: - превентивни прегледи, сервисирање, оправке и ремонт сложенијих
склопова и уређаја мотора дизел-локомотива: испитивање рада мотора, утврђивање неисправности, расклапање,
оправка или ремонт, ревизија подсклопова и склопова, склапање, подешавање и испитивање функционисања мотора
након оправке или ремонта; - вођење документације о извршеним радовима и одржавање средстава за рад.

Монтажа мотора и опреме мотора дизел-локомотива: - монтажа сложених склопова мотора, уређаја и опреме
мотора, испитивање и подешавање мотора, опреме и уређаја мотора за оптималан рад након монтаже; - вођење
радне документације и одржавање средстава за рад.

Вођење послова одржавања мотора дизел-локомотива: - оперативно организовање контрола рада: вођење смене,
распоређивање и контрола извршења задатака, упућивање у рад извршилаца; - учествовање у испитивању
функционисања мотора након извршених оправки и ремонта и код пријема и пробе нових локомотива; - старање и
обезбеђивање оптималних залиха резервних делова и материјала; - вођење радне документације.

Увођење у рад и обука кадрова: - учествовање у програмирању и организовању увођења у рад и обуке; -
непосредна обука и инструктажа механичара; - учествовање у провери стручне оспособљености механичара за
одржавање мотора дизел-локомотива.

Образовни профил: МЕХАНИЧАР ШИНСКИХ ВОЗИЛА СПЕЦИЈАЛИСТА
ГРУПЕ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА – КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОСЛОВИ И РАДНИ ЗАДАЦИ

Одржавање доњег и горњег строја шинских возила: - превентивни прегледи, сервисирање, оправке и ремонт
сложених склопова и механизама; - локомотива, железничких и трамвајских кола за путнички и теретни саобраћај; -
изузев мотора; - проучавање техничких и радних карактеристика појединих склопова и механизама шинских возила; -
превентивни прегледи и отклањање неисправности; - расклапање, утврђивање неисправности и оправке или ремонт
сложених склопова и механизама, затим монтажа и испитивање функционисања након оправке или ремонта; -
учествовање у пријему и пробама нових возила; - вођење радне документације и одржавање средстава за рад.

Монтажа локомотива и вагона: - монтажа сложених склопова и механизама доњег и горњег строја локомотива,
железничких и трамвајских кола; учествовање у контроли и испитивању након монтаже: - вођење радне



документације и одржавање средстава за рад.
Вођење послова одржавања шинских возила: - оперативно организовање и контрола рада: - вођење смене,

распоређивање и контрола извршења задатака уз упућивање у рад извршилаца на превентивним прегледима,
оправкама или ремонту; - иницирање мера за унапређивање одржавања; - старање о обезбеђивању оптималних
залиха резервних делова и материјала; - праћење учесталости кварова и узрока кварова; - вођење радне
документације и одржавање средстава за рад.

Увођење у рад и обука кадрова: - учествовање у програмирању и организовању увођења у рад и обуке кадрова; на
одржавању шинских возила, непосредна обука и инструктажа; - учествовање у провери оспособљености механичара
за одржавање шинских возила.

Образовни профил: ВАЗДУХОПЛОВНИ МЕХАНИЧАР СПЕЦИЈАЛИСТА
ГРУПЕ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА - КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОСЛОВИ И РАДНИ ЗАДАЦИ

Линијско одржавање ваздухоплова пре сваког полетања: - прегледи, функционално испитивање и сервисирање
сложених моторских система код већих и специјалних типова ваздухоплова, са сложеном и специјалном опремом,
према процедури и технологији за овај вид одржавања; - давање сагласности (овера) о исправности моторног система
ваздухоплова за лет; - вођење мањих екипа за овај вид одржавања (распоређивање, контролу и упућивање
извршилаца у рад).

Циклично одржавање ваздухоплова после предвиђеног броја налета: - прегледи, функционално испитивање и
сервисирање сложенијих моторских система код већих и специјалних типова ваздухоплова уз предвиђену замену и
подешавање параметара рада појединих компонената и система мотора ваздухоплова, где се користи сложена и
специјална опрема, предвиђена процедуром и технологијом за овај вид одржавања; - давање сагласности (овера) о
исправности моторског система ваздухоплова за експлоатацију; - вођење мањих екипа за овај вид одржавања
ваздухоплова.

Ремонт и ревизија ваздухоплова: - расклапање, испитивање, оправка, замена, подешавање, модификација и други
послови, предвиђени или који се појаве при ремонту погонских мотора и других моторских група код већих, сложених
и специјалних (одређених типова) ваздухоплова; - вођење екипа механичара на пословима ремонта и ревизије
моторских система ваздухоплова; - израда приручних алата и прибора за рад.

Монтажа моторских система ваздухоплова у производњи: - монтажа склопова сложених компонената мотора
ваздухоплова и уградња моторских група ваздухоплова у производњи, проба и испитивање мотора и моторских група
на пробном столу и након уградње са подешавањем параметара рада; - вођење екипа у монтажи мотора и моторских
група ваздухоплова (распоређивање задатака, контрола рада појединаца и упућивање у исправан рад).

Прихватање и увођење у рад нових радника и обука ученика:
- учешће у програмирању увођења у рад и обуке ученика; - менторство и педагошко вођење и инструисање,

учешће у провери знања и оспособљености нових радника и ученика.
Образовни профил: МЕХАНИЧАР ХИДРАУЛИКЕ И ПНЕУМАТИКЕ СПЕЦИЈАЛИСТА

ГРУПЕ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА - КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОСЛОВИ И РАДНИ ЗАДАЦИ
Одржавање хидрауличких и пнеуматских уређаја: - превентивни прегледи, сервисирање и оправка или ремонт

сложених уређаја хидраулике и пнеуматике; - пумпи, компресора, хидро и пнеуматских мотора, вентила, вентила
сигурности, разводника, раздељивача и регулатора протока, серво уређаја, радних цилиндара и др.; преглед,
утврђивање и отклањање неисправности у току рада; - расклапање, утврђивање неисправности, оправка или ремонт
сложених склопова и механизама; - монтажа, испитивање и подешавање функционисања након извршених поправки
или ремонта; вођење документације о извршеним радовима и одржавање средстава за рад.

Монтажа уређаја хидраулике и пнеуматике: - монтажа сложених склопова и уређаја хидраулике и пнеуматике у
производњи и њихова уградња у постројења; - испитивање и подешавање оптималног рада; - вођење радне
документације и одржавање средстава за рад.

Вођење послова одржавања уређаја хидраулике и пнеуматике: - оперативно организовање и контрола рада: вођење
смене, распоређивање и контрола извршења задатака уз упућивање у рад извршилаца; - учествовање у испитивању
и подешавању уређаја након ремонта или оправки; - праћење учесталости кварова и иницирање мера за њихово
отклањање; - старање о обезбеђивању оптималних залиха резервних делова и материјала; - вођење радне
документације.

Увођење у рад и обука кадрова: - учествовање у програмирању и организовању увођења у рад и обуке кадрова; -
непосредна обука и инструктажа механичара хидраулике и пнеуматике; - учествовање у провери стручне
оспособљености механичара хидраулике и пнеуматике.

Образовни профил: МЕХАНИЧАР ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА СПЕЦИЈАЛИСТА
ГРУПЕ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА - КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОСЛОВИ И РАДНИ ЗАДАЦИ

Одржавање енергетских машина и уређаја: - превентивни прегледи, сервисирање, оправке или ремонт
термоенергетских машина и уређаја: погонских парних котлова и уређаја, парних и гасних машина и мотора,
топлотних турбина, ложишта и димноводних постројења и црпних постројења термоенергетике; - преглед рада,
утврђивање и отклањање поремећаја у току рада; - расклапање, оправка или ремонт, склапање, испитивање и
подешавање функционисања након извршених оправки и ремонта; - вођење документације о извршеним радовима и
одржавање средстава за рад.

Монтажа термонергетских машина и уређаја: - монтажа сложених склопова и механизама термоенергетских
постројења: - испитивање и подешавање функционисања након монтаже; - вођење радне документације и одржавање
средстава за рад.

Вођење послова одржавања термоенергетских машина и уређаја: - оперативно организовање и контрола рада:
вођење смене, распоређивање и контрола извршилаца задатака уз упућивање у рад; - учествовање у испитивању и
подешавању рада машина и уређаја након оправке или ремонта; - праћење учесталости узрока поремећаја и кварова
и иницирање мера за њихово отклањање; - старање о обезбеђивању оптималних залиха резервних делова и
материјала; - вођење радне документације.

Увођење у рад и обука кадрова: - учествовање у програмирању и организовање увођења у рад и обука кадрова; -
непосредна обука и инструктажа и провера стручне оспособљености механичара за одржавање термоенергетских



постројења.
Образовни профил: МЕХАНИЧАР ГАСО И ПНЕУМОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА СПЕЦИЈАЛИСТА

ГРУПЕ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА - КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОСЛОВИ И РАДНИ ЗАДАЦИ
Одржавање сложених гасоенергетских постројења: - превентивни прегледи, сервисирање, оправке и ремонт

сложених машина и уређаја гасоенергетских постројења: турбина, генератора, компресора и др.; - проба и
испитивање исправности након извршених радова; - искључивање из погона неисправних машина и уређаја код
изненадних поремећаја; - вођење радне документације.

Монтажа гасоенергетских постројења: - пријем радних налога и документације, припрема за монтажу и монтажа
сложених склопова и уређаја гасоенергетских машина и постројења и појединих целина постројења; - проба и
испитивање извршних радова и предаја контроли у даљи поступак; - вођење радне документације.

Контрола квалитета делова и постројења: - пријем и проучавање захтева документације и контрола квалитета
делова и машина; - иницирање измена у технологији монтаже и израде делова; - вођење контролне документације.

Вођење послова монтаже и одржавање гасоенергетских постројења: - преузимање, организовање и координирање
послова монтаже и одржавања гасоенергетских постројења: распоређивање задатака извршиоцима, давање
инструкција за рад, контрола извршавања послова, обезбеђивање услова за рад и заштиту на раду; - учествовање у
планирању радова, контроли и предаји постројења након монтаже, ремонта или оправки; - вођење прописане
документације.

Увођење у рад и обука кадрова: - учествовање у планирању, организовању, припреми и реализацији обуке и
увођења у рад нових кадрова и у провери њихове стручне оспособљености.

 Образовни профил: МЕХАНИЧАР ХИДРОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА СПЕЦИЈАЛИСТА
ГРУПЕ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА - КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОСЛОВИ И РАДНИ ЗАДАЦИ

Одржавање хидроенергетских машина и уређаја: - превентивни прегледи, сервисирање, оправка и ремонт
хидроенергетских машина и уређаја; - водних турбина, преливних брана и улазне грађевине, бродских превојница,
црпних и пумпних постројења, агрегата и хидромеханичке опреме; - праћење рада, уочавање и отклањање
поремећаја у току рада; - заустављање и искључивање из рада неисправних машина и постројења; - расклапање,
поправка или ремонт, склапање, уградња, испитивање и подешавање функционисања након извршених поправки и
ремонта; - вођење документације о извршеним радовима и одржавање средстава за рад.

Монтажа хидроенергетских машина и уређаја: - монтажа сложених склопова и уређаја хидроенергетских
постројења и њихова уградња на објекте; - испитивање и подешавање функционисања након монтаже; - вођење
радне документације и одржавање средстава за рад.

Вођење послова одржавања хидроенергетских постројења: - оперативно организовање и контрола рада: вођење
смене, распоређивање и контрола извршења задатака; - учествовање у испитивању и подешавању рада машина,
уређаја и постројења након оправке или ремонта; - праћење учесталости узрока кварова и иницирање мера за њихово
отклањање; - старање о обезбеђивању оптималних залиха резервних делова и материјала; - вођење радне
документације.

Увођење у рад и обука кадрова: - учествовање у програмирању и организовању увођења у рад и обуке кадрова; -
непосредна обука и инструктажа и провера стручне оспособљености механичара за термоенергетска постројења.

Образовни профил: ПРЕЦИЗНИ МЕХАНИЧАР СПЕЦИЈАЛИСТА
ГРУПЕ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА - КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОСЛОВИ И РАДНИ ЗАДАЦИ

Одржавање машина и уређаја прецизне механике: - превентивни прегледи, сервисирање и оправка машина и
уређаја прецизне механике: писаћих машина, машина за рачунање осим електронских, књиговодствених машина,
сист ем а машина са бушеним картицама, регистарских каса, оптичких инструмената, кинематографских,
фотографских и фото-копијских апарата и уређаја, механизама за регулисање времена и сл.; - преглед утврђивања и
отклањања неисправности у процесу рада; - расклапање, утврђивање неисправности, склапање, испитивање и
подешавање рада након извршених оправки; - вођење документације о извршеним радовима и одржавању средстава
за рад.

Монтажа машина и уређаја прецизне механике: - монтажа сложених склопова и механизама машина и уређаја
прецизне механике у процесу производње; - испитивање и подешавање након извршене монтаже; - вођење радне
документације и одржавање средстава за рад.

Вођење послова одржавања машина и уређаја прецизне механике: - оперативно организовање и контрола рада:
вођење смене, распоређивање и контрола извршења задатака уз упућивање у рад извршилаца; - учествовање у
испитивању и подешавању рада машина и уређаја након оправке; - праћења учесталости узрока кварова и иницирање
мера за њихово отклањање; - старање о обезбеђивању оптималних залиха резервних делова и материјала; - вођење
радне документације.

Увођење у рад и обука кадрова: - учествовање у програмирању и организовању увођења у рад и обуке кадрова; -
непосредна обука и инструктажа и провера стручне оспособљености механичара машина и уређаја прецизне
механике.

Образовни профил: БРОДОМОНТЕР СПЕЦИЈАЛИСТА
ГРУПЕ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА – КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОСЛОВИ И РАДНИ ЗАДАЦИ

Израда и монтажа елемената/секција бродског трупа
Пријем и проучавање радне и техничке документације
Припремање алата, прибора и материјала за рад у складу са техничком и радном документацијом
Израда сложених елемената и секција брода: раванских, закривљених, полузапреминских, запреминских...
Центрирање и нивелисање елемената и секција брода помоћу посебне радне опреме (теодолити, нивелури...)
Монтажа бродских елемената и секција у хали припреме/на нивоу уз примену транспортних уређаја
Спајање елемената/секција брода гасним и електролучним поступком
Лична провера/контрола изведених радова
Поправка елемената бродског трупа (једноставни/сложени) и секција брода у случајевима оштећења или у фазама

ремонта пловила



Вођење оперативне радне техничко/технолошке и контролне документације
Одржавање средстава рада и опреме уз примену обавезних елемената ХТЗ
Вођење послова монтаже трупа пловила
Учествовање у организацији и координирању радова радних екипа
Распоређивање послова и радних задатака и провера/контрола на нивоу самоконтроле, тј. ПРЕ
Службе техничке контроле квалитета (ИСО 9000)
Обезбеђивање услова за рад и извршавање радних задатака
Обезбеђивање прописаних елемената ХТЗ
Евидентирање рада наручиоца и извршених радова
Сарадња на изради планирања и програмирања радова
Обезбеђење одржавања средстава за рад
Израда периодичних извештаја о стању извршења радова и вођења прописане (ИСО 9001) документације
Увођење у рад и обука кадрова
Учествовање у програмирању и организацији обуке бродомонтера
Увођење у рад бродомонтера
Непосредна инструктажа и обука бродомонтера
Учествовање у провери стручне оспособљености бродомонтера
Образовни профил: БРОДОТРАСЕР СПЕЦИЈАЛИСТА

ГРУПЕ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА - КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОСЛОВИ И РАДНИ ЗАДАЦИ
Израда и примена шаблона елемената/секција бродског трупа
Пријем и проучавање радне и техничке документације
Припремање алата, прибора и материјала за рад у складу са техничком и радном документацијом
Израда шаблона сложених елемената и секција брода: раванских, закривљених, полузапреминских, запреминских...
Центрирање и нивелисање елемената и секција брода помоћу посебне радне опреме (теодолити, нивелури...)
Трасирање бродских елемената и секција у хали припреме/на нивоу уз примену транспортних уређаја
Лична провера/контрола изведених радова
Поправка елемената бродског трупа (једноставни/сложени) и секција брода у случајевима оштећења или у фазама

ремонта пловила израдом посебних шаблона за оперативну примену
Вођење оперативне радне техничко/технолошке и контролне документације
Одржавање средстава рада и опреме уз примену обавезних елемената ХТЗ
Вођење послова трасирања трупа пловила
Учествовање у организацији и координирању радова радних скица
Распоређивање послова и радних задатака и провера/контрола на нивоу самоконтроле, тј. ПРЕ
Службе техничке контроле квалитета (ИСО 9000)
Обезбеђивање услова за рад и извршавање радних задатака
Обезбеђивање прописаних елемената ХТЗ
Евидентирање рада наручиоца и извршених радова
Сарадња на изради планирања и програмирања радова
Обезбеђење одржавања средстава за рад
Израда периодичних извештаја о стању извршења радова и вођење прописане (ИСО 9001) документације
Увођење у рад и обука кадрова
Учествовање у програмирању и организовању обуке бродотрасера
Увођење у рад бродотрасера
Непосредна инструктажа и обука бродотрасера
Образовни профил: МАШИНИСТА УНУТРАШЊЕ ПЛОВИДБЕ СПЕЦИЈАЛИСТА

ГРУПЕ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА - КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОСЛОВИ И РАДНИ ЗАДАЦИ
Рад у машинарници - руковођење особљем машинарнице у стражи ради доприноса сигурном и делотворном раду

машина и опреме.
Управљање бродским постројењем на бродовима.
Превентивно планско одржавање бродског постројења: - отклањање уочених неправилности у раду машина и

уређаја према упутствима управљања бродског постројења; - одржавање помоћних мотора, чишћење усисних,
издувних и упутних вентила, измена распрскивача, сепарирање и измена уља, измена дотрајалих делова; - спајање у
паралелни рад двају или више генератора на разводној плочи; - одржавање кормиларског уређаја, допуњавање
хидрауличног система, измена истрошених делова; - одржавање резервоара ваздуха за упућивање мотора,
тестирање сигурносног вентила, измена манометара, измена заптивки на отворима, антикорозивна заштита
унутрашњости резервоара; - одржавање сепаратора горива, мазива, измена истрошених делова, мењање
гравитационих дискова, измена уља.

Вођење бродске администрације: - уписивање радних параметара машина у дневник машине; - прављење списка
поруџбине резервних делова за помоћне моторе, компресоре ваздуха, кормиломашина, пумпе и сепаратере; - вођење
евиденције сати рада мотора; - вођење евиденције истрошених кошуљица и клипова мотора, ваздушности његова
лежаја и прегиба коленчасте осовине.

Спровођење мера заштите на раду: - проверавање особља машинарнице о придржавању мера за рад на сигуран
начин према Закону о заштити на раду и Техничким правилима Југорегистра.

Увођење у рад нових радника према програму радног увођења или према програму приправничког стажа: -
учествовање у програмирању функционалног образовања и оспособљавања; - менторство и инструисање нових
радника и учесника - учествовање у провери радне способности нових радника и учесника.

Образовни профил: МЕХАНИЧАР ОРУЖАР СПЕЦИЈАЛИСТА



ГРУПЕ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА – КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОСЛОВИ И РАДНИ ЗАДАЦИ
Монтирање пушака - припремање делова за монтажу, припрема алата и уређаја и ручна монтажа, контролисање

извршених радова и предаја готових послова уз раздуживање са деловима преосталим или неисправним, којим је
задужен, вођење радне документације.

Поправљање пушака - пријем пушака, утврђивање неисправности, издавање реверса о пријему, израђивање
потребних делова и њихова замена, контролисање исправности и предаја након извршених радова.

Образовни профил: ОПТИЧАР - ОПТОМЕТРИСТА
ГРУПЕ ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА - КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОСЛОВИ И РАДНИ ЗАДАЦИ

Остваривањем садржаја програма кандидат се оспособљава за стручно обављање следећих група послова и радних
задатака:

- планирање, припремање, обављање, контролисање и вредновање сопственог рада и рада сарадника;
- мерење, контрола и записивање јачине диоптрије;
- контролисање диоптрије код постојећих наочара и утврђивање одступања од раније параметара;
- руковање, одржавање и припрема за рад апарата као што су: ауторефрактометар, ауторефрактокератометар,

оптотип, фороптер, дигитални пупилометар;
- мерење размака зеница тј. пупиларне дистанце (ПД) код постојећих наочара.
- читање свих врста рецепата за израду наочара са сферним сочивима и цилиндричним (астигматичким), и

призматичним стаклима;
- препознавање и очитавање свих врста контактних сочива;
- мерење свих врста контактних сочива;
- контролисање примене прописа хигијенско-техничке и против пожарне заштите у оптичарским радњама;
- одржавање и проверавање исправности оптичких апарата у оптичарским радњама.

НАСТАВНИ ПЛАНОВИ
Образовни
профили:

МЕТАЛОСТРУГАР-СПЕЦИЈАЛИСТА, МЕТАЛОГЛОДАЧ-СПЕЦИЈАЛИСТА, МЕТАЛОБУШАЧ-
СПЕЦИЈАЛИСТА, МЕТАЛОБРУСАЧ-СПЕЦИЈАЛИСТА, ОБРАЂИВАЧ МЕТАЛА НА НУ
МАШИНАМА-СПЕЦИЈАЛИСТА, ПОДЕШАВАЧ АЛАТНИХ МАШИНА-СПЕЦИЈАЛИСТА,
БРАВАР-СПЕЦИЈАЛИСТА, АУТОЛИМАР-СПЕЦИЈАЛИСТА, АЛАТНИЧАР-СПЕЦИЈАЛИСТА,
ИНСТАЛАТЕР ГРЕЈАЊА И КЛИМАТИЗАЦИЈЕ-СПЕЦИЈАЛИСТА, МЕХАНИЧАР АЛАТНИХ
МАШИНА-СПЕЦИЈАЛИСТА, АУТОМЕХАНИЧАР-СПЕЦИЈАЛИСТА, ВАЗДУХОПЛОВНИ
МЕХАНИЧАР-СПЕЦИЈАЛИСТА, МЕХАНИЧАР ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА-
СПЕЦИЈАЛИСТА, МЕХАНИЧАР ХИДРОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА-СПЕЦИЈАЛИСТА,
МЕХАНИЧАР ГАСО И ПНЕУМОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА-СПЕЦИЈАЛИСТА

 

Редни
број НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Број часова

Недељно Годишње Укупно

Т В Т В Настава у
блоку Т+В Настава у

блоку

А. ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ

1. Мерење и контролисање 2 1 44 22  66  

2. Хидрауличке, пнеуматске и електричне
компоненте 2  44   44  

3. Организација производње 2  44   44  

 УКУПНО А: 6 1 132 22  154  
Образовни профил: МЕТАЛОСТРУГАР-СПЕЦИЈАЛИСТА

 

Редни број НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Број часова

Недељно Годишње Укупно

Т В Т В Настава у блоку Т+В Настава у блоку

Б. ПОСЕБНИ ПРЕДМЕТИ

1. Машине алатке за обраду стругањем 4  88   88  

2. Алати и прибори за стругање 2  44   44  

3. Аутоматизовани обрадни системи 3  66   66  

4. Практична настава  14  308 240 308 240

 УКУПНО Б: 9 14 198 308 240 506 240

УКУПНО А+Б:



 УКУПНО А+Б: 15 15 330 330 240 900

 УКУПНО ЧАСОВА: 30 660 240 900
Образовни профил: МЕТАЛОГЛОДАЧ-СПЕЦИЈАЛИСТА

 

Редни број НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Број часова

Недељно Годишње Укупно

Т В Т В Настава у блоку Т+В Настава у блоку

Б. ПОСЕБНИ ПРЕДМЕТИ

1. Машине алатке за обраду глодањем 4  88   88  

2. Алати и прибори за глодање 2  44   44  

3. Аутоматизовани обрадни системи 3  66   66  

4. Практична настава  14  308 240 308 240

 УКУПНО Б: 9 14 198 308 240 506 240

 УКУПНО А+Б: 15 15 330 330 240 900

 УКУПНО ЧАСОВА: 30 660 240 900
Образовни профил: МЕТАЛОБУШАЧ-СПЕЦИЈАЛИСТА

 

Редни број НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Број часова

Недељно Годишње Укупно

Т В Т В Настава у блоку Т+В Настава у блоку

Б. ПОСЕБНИ ПРЕДМЕТИ

1. Машине алатке за обраду бушењем 4  88   88  

2. Алати и прибори за бушење 2  44   44  

3. Аутоматизовани обрадни системи 3  66   66  

4. Практична настава  14  308 240 308 240

 УКУПНО Б: 9 14 198 308 240 506 240

 УКУПНО А+Б: 15 15 330 330 240 900

 УКУПНО ЧАСОВА: 30 660 240 900
Образовни профил: МЕТАЛОБРУСАЧ-СПЕЦИЈАЛИСТА

 

Редни број НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Број часова

Недељно Годишње Укупно

Т В Т В Настава у блоку Т+В Настава у блоку

Б. ПОСЕБНИ ПРЕДМЕТИ

1. Машине алатке за обраду брушењем 4  88   88  

2. Алати и прибори за брушење 2  44   44  

3. Аутоматизовани обрадни системи 3  66   66  

4. Практична настава  14  308 240 308 240

 УКУПНО Б: 9 14 198 308 240 506 240

 УКУПНО А+Б: 15 15 330 330 240 900

 УКУПНО ЧАСОВА: 30 660 240 900
Образовни профил: ОБРАЂИВАЧ МЕТАЛА НА НУ МАШИНАМА-СПЕЦИЈАЛИСТА

 

Редни број НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Број часова

Недељно Годишње Укупно



Т В Т В Настава у блоку Т+В Настава у блоку

Б. ПОСЕБНИ ПРЕДМЕТИ

1. Пројектовање технологије обраде 3  66   66  

2. Програмирање НУ машина 2 2 44 44  88  

3. Флексибилна аутоматизација 2  44   44  

4. Алати и прибори за НУ машине 2  44   44  

5. Практична настава  12  264 240 264 240

 УКУПНО Б: 9 14 198 308 240 506 240

 УКУПНО А+Б: 15 15 330 330 240 900

 УКУПНО ЧАСОВА: 30 660 240 900
Образовни профил: ПОДЕШАВАЧ АЛАТНИХ МАШИНА-СПЕЦИЈАЛИСТА

 

Редни број НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Број часова

Недељно Годишње Укупно

Т В Т В Настава у блоку Т+В Настава у блоку

Б. ПОСЕБНИ ПРЕДМЕТИ

1. Машине алатке 2  44   44  

2. Алати и прибори 2  44   44  

3. Технологија обраде 2  44   44  

4. Подешавање машина алатки 3  66   66  

5. Практична настава  14  308 240 308 240

 УКУПНО Б: 9 14 198 308 240 506 240

 УКУПНО А+Б: 15 15 330 330 240 900

 УКУПНО ЧАСОВА: 30 660 240 900
Образовни профил: БРАВАР-СПЕЦИЈАЛИСТА

 

Редни
број НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Број часова

Недељно Годишње Укупно

Т В Т В Настава у
блоку Т+В Настава у

блоку

Б. ПОСЕБНИ ПРЕДМЕТИ

1. Металне конструкције 3  66   66  

2. Израда и монтажа металних конструкција 4  88   88  

3. Машински материјали металних и заварених
конструкција 2  44   44  

4. Практична настава  14  308 240 308 240

 УКУПНО Б: 9 14 198 308 240 506 240

 УКУПНО А+Б: 15 15 330 330 240 900

 УКУПНО ЧАСОВА: 30 660 240 900
Образовни профил: АУТОЛИМАР-СПЕЦИЈАЛИСТА

 

Редни
број НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Број часова

Недељно Годишње Укупно

Т В Т В Настава у
блоку Т+В Настава у

блоку



Б. ПОСЕБНИ ПРЕДМЕТИ

1. Конструкција возила 3  66   66  

2. Машине, алати и уређаји за обраду
лима 2  44   44  

3. Технологија оправке возила 4  88   88  

4. Практична настава  14  308 240 308 240

 УКУПНО Б: 9 14 198 308 240 506 240

 УКУПНО А+Б: 15 15 330 330 240 660 240

 УКУПНО ЧАСОВА: 30 660 240 900
Образовни профил: АЛАТНИЧАР-СПЕЦИЈАЛИСТА

 

Редни
број НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Број часова

Недељно Годишње Укупно

Т В Т В Настава у
блоку Т+В Настава у

блоку

Б. ПОСЕБНИ ПРЕДМЕТИ

1. Машине, алати и прибори за израду
алата 3  66   66  

2. Технологија израде и монтаже алата 5  110   110  

3. Материјали за израду алата 1  22   22  

4. Практична настава  14  308 240 308 240

 УКУПНО Б: 9 14 198 308 240 506 240

 УКУПНО А+Б: 15 15 330 330 240 660 240

 УКУПНО ЧАСОВА: 30 660 240 900
Образовни профил: ИНСТАЛАТЕР ГРЕЈАЊА И КЛИМАТИЗАЦИЈЕ-СПЕЦИЈАЛИСТА

 

Редни
број НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Број часова

Недељно Годишње Укупно

Т В Т В Настава у
блоку Т+В Настава

у блоку

Б. ПОСЕБНИ ПРЕДМЕТИ

1. Уређаји и опрема за грејање и климатизацију 3  66   66  

2. Аутоматска регулација грејања и климатизације 2  44   44  

3. Технологија монтаже и одржавања уређаја за грејање
и климатизацију 4  88   88  

4. Практична настава  14  308 240 308 240

 УКУПНО Б: 9 14 198 308 240 506 240

 УКУПНО А+Б: 15 15 330 330 240 660 240

 УКУПНО ЧАСОВА: 30 660 240 900
 
 
Образовни профил: МЕХАНИЧАР АЛАТНИХ МАШИНА-СПЕЦИЈАЛИСТА

 

Редни
број НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Број часова

Недељно Годишње Укупно

Т В Т В Настава у
блоку Т+В Настава у

блоку



Б. ПОСЕБНИ ПРЕДМЕТИ

1. Машинске конструкције и механизми 2  44   44  

2. Машине алатке 3  66   66  

3. Технологија одржавања машина
алатки 4  88   88  

4. Практична настава  14  308 240 308 240

 УКУПНО Б: 9 14 198 308 240 506 240

 УКУПНО А+Б: 15 15 330 330 240 660 240

 УКУПНО ЧАСОВА: 30 660 240 900
Образовни профил: АУТОМЕХАНИЧАР-СПЕЦИЈАЛИСТА

 

Редни број НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Број часова

Недељно Годишње Укупно

Т В Т В Настава у блоку Т+В Настава у блоку

Б. ПОСЕБНИ ПРЕДМЕТИ

1. Мотори СУС 2  44   44  

2. Моторна возила 3  66   66  

3. Елементи аутоматизације возила 1  22   22  

4. Експлоатација и одржавање возила 3  66   66  

5. Практична настава  14  308 240 308 240

 УКУПНО Б: 9 14 198 308 240 506 240

 УКУПНО А+Б: 15 15 330 330 240 660 240

 УКУПНО ЧАСОВА: 30 660 240 900
Образовни профил: ВАЗДУХОПЛОВНИ МЕХАНИЧАР-СПЕЦИЈАЛИСТА

 

Редни
број НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Број часова

Недељно Годишње Укупно

Т В Т В Настава у
блоку Т+В Настава у

блоку

Б. ПОСЕБНИ ПРЕДМЕТИ

1. Ваздухопловне погонске групе 3  66   66  

2. Системи ваздухоплова 3  66   66  

3. Стабилност конструкције ваздухоплова 4  88   88  

4. Организација и системи одржавања
ваздухоплова 3  66   66  

5. Практична настава  10  220 240 220 240

 УКУПНО Б: 13 10 286 220 240 506 240

 УКУПНО А+Б: 19 11 418 242 240 660 240

 УКУПНО ЧАСОВА: 30 660 240 900
Образовни профил: МЕХАНИЧАР ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА-СПЕЦИЈАЛИСТА

 

Редни
број НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Број часова

Недељно Годишње Укупно

Т В Т В Настава у
блоку Т+В Настава у

блоку

Б. ПОСЕБНИ ПРЕДМЕТИ



1. Термодинамика и термотехника са хидрауликом 2  44   44  

2. Термоенергетска постројења 3  66   66  

3. Експлоатација и одржавање термоенергетских
постројења 4  88   88  

4. Техника мерења и аутоматизација постројења 2  44   44  

5. Практична настава  12  264 240 264 240

 УКУПНО Б: 11 12 242 264 240 506 240

 УКУПНО А+Б: 17 13 374 286 240 660 240

 УКУПНО ЧАСОВА: 30 660 240 900
Образовни профил: МЕХАНИЧАР ХИДРОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА-СПЕЦИЈАЛИСТА

 

Редни
број НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Број часова

Недељно Годишње Укупно

Т В Т В Настава у
блоку Т+В Настава у

блоку

Б. ПОСЕБНИ ПРЕДМЕТИ

1. Хидраулика са хидрауличким машинама 2  44   44  

2. Техника мерења и аутоматизација постројења 2  44   44  

3. Хидроенергетска постројења 3  66   66  

4. Експлоатација и одржавање хидроенергетских
постројења 4  88   88  

5. Практична настава  12  264 240 264 240

 УКУПНО Б: 11 12 242 264 240 506 240

 УКУПНО А+Б: 17 13 374 286 240 660 240

 УКУПНО ЧАСОВА: 30 660 240 900
Образовни профил: МЕХАНИЧАР ГАСО И ПНЕУМОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА-СПЕЦИЈАЛИСТА

 

Редни
број НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Број часова

Недељно Годишње Укупно

Т В Т В Настава у
блоку Т+В Настава

у блоку

Б. ПОСЕБНИ ПРЕДМЕТИ

1. Термодинамика и термотехника са пнеуматиком 2  44   44  

2. Гасо и пнеумоенергетска постројења 3  66   66  

3. Техника мерења и аутоматизација постројења 2  44   44  

4. Експлоатација и одржавање гасо и
пнеумоенергетских постројења 4  88   88  

5. Практична настава  12  264 240 264 240

 УКУПНО Б: 11 12 242 264 240 506 240

 УКУПНО А+Б: 17 13 374 286 240 660 240

 УКУПНО ЧАСОВА: 30 660 240 900
Образовни профил: МЕХАНИЧАР ХИДРАУЛИКЕ И ПНЕУМАТИКЕ-СПЕЦИЈАЛИСТА

 

Редни
број НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Број часова

Недељно Годишње Укупно

Настава у Настава у



Т В Т В блоку Т+В блоку

А. ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ

1. Мерење и контролисање 2 1 44 22  66  

2. Хидрауличке и пнеуматске  компоненте 2  44   44  

3. Организација производње 2  44   44  

 УКУПНО А: 6 1 132 22  154  

Б. ПОСЕБНИ ПРЕДМЕТИ

1. Хидраулички и пнеуматски системи 4  88   88  

2. Технологија одржавања хидрауличких и
пнеуматских система 4  88   88  

3. Испитивање хидрауличких и пнеуматских система 1  22   22  

4. Практична настава  14  308 240 308 240

 УКУПНО Б: 9 14 198 308 240 506 240

 УКУПНО А+Б: 15 15 330 330 240 660 240

 УКУПНО ЧАСОВА: 30 660 240 900
Образовни профил: ЗАВАРИВАЧ-СПЕЦИЈАЛИСТА

 

Редни
број НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Број часова

Недељно Годишње Укупно

Т В Т В Настава у
блоку Т+В Настава у

блоку

1. Машински материјали металних и заварених
конструкција 2  44   44  

2. Организација производње 2  44   44  

3. Заварене конструкције 2  44   44  

4. Технологија заваривања и израда заварених
конструкција

4  88   88  

5. Теорија и поступци заваривања 3  66   66  

6. Контрола и испитивање заварених конструкција 3  66   66  

7. Практична настава  14  308 240 308 240

 УКУПНО: 16 14 352 308 240 660 240

 УКУПНО ЧАСОВА: 30 660 240 900
Образовни профили: МЕХАНИЧАР ШИНСКИХ ВОЗИЛА - СПЕЦИЈАЛИСТА, МЕХАНИЧАР МОТОРА ДИЗЕЛ

ЛОКОМОТИВА - СПЕЦИЈАЛИСТА
 

Редни број НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Број часова

Недељно Годишње Укупно

Т В Т В Настава у блоку Т+В Настава у блоку

А. ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ

1. Мерење и контролисање 2 1 44 22  66  

2. Информациони системи на ЈЖ 2  44   44  

3. Организација производње 2  44   44  

 УКУПНО А: 6 1 132 22  154  
Образовни профил: МЕХАНИЧАР ШИНСКИХ ВОЗИЛА-СПЕЦИЈАЛИСТА

 
Број часова



Редни
број НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ Недељно Годишње Укупно

Т В Т В Настава у
блоку Т+В Настава у

блоку

Б. ПОСЕБНИ ПРЕДМЕТИ

1. Железничка возила 3  66   66  

2. Техничка дијагностика вучних возила 3  66   66  

3. Технологија одржавања железничких возила 4  88   88  

4. Механичка опрема и помоћни уређаји
железничких возила 3  66   66  

5. Практична настава  10  220 240 220 240

 УКУПНО Б: 13 10 286 220 240 506 240

 УКУПНО А+Б: 19 11 418 242 240 660 240

 УКУПНО ЧАСОВА: 30 660 240 900
Образовни профил: МЕХАНИЧАР МОТОРА ДИЗЕЛ ЛОКОМОТИВА-СПЕЦИЈАЛИСТА

 

Редни
број НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Број часова

Недељно Годишње Укупно

Т В Т В Настава у
блоку Т+В Настава у

блоку

Б. ПОСЕБНИ ПРЕДМЕТИ

1. Дизел вучна возила 2  44   44  

2. Дизел мотори и системи дизел мотора на вучним
возилима 3  66   66  

3. Дијагностика и регулисање дизел локомотива 3  66   66  

4. Технологија одржавања дизел мотора 5  110   110  

5. Практична настава  10  220 240 220 240

 УКУПНО Б: 13 10 286 220 240 506 240

 УКУПНО А+Б: 19 11 418 242 240 660 240

 УКУПНО ЧАСОВА: 30 660 240 900
Образовни профил: ПРЕЦИЗНИ МЕХАНИЧАР-СПЕЦИЈАЛИСТА

 

Редни
број НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Број часова

Недељно Годишње Укупно

Т В Т В Настава у
блоку Т+В Настава

у блоку

1. Мерење и контролисање 2 1 44 22  66  

2. Основе електронике 3  66   66  

3. Организација производње 2  44   44  

4. Механизми и конструкције 2  44   44  

5. Машине и уређаји прецизне механике са
технологијом одржавања 6  132   132  

6. Практична настава  14  308 240 308 240

 УКУПНО: 15 15 330 330 240 660 240

 УКУПНО ЧАСОВА: 30 660 240 900
Образовни профил: БРОДОМОНТЕР-СПЕЦИЈАЛИСТА

 



Редни број НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Број часова

Недељно Годишње Укупно

Т В Т В Настава у блоку Т+В Настава у блоку

1. Мерење и контролисање 2 1 44 22  66  

2. Организација производње 2  44   44  

3. Конструкција брода 2  44   44  

4. Технологија бродоградње 4  88   88  

5. Опрема навоза и докова 4  88   88  

6. Монтажа брода 3  66   66  

7. Практична настава  12  264 240 264 240

 УКУПНО: 17 13 374 286 240 660 240

 УКУПНО ЧАСОВА: 30 660 240 900
Образовни профил: БРОДОТРАСЕР-СПЕЦИЈАЛИСТА

 

Редни број НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Број часова

Недељно Годишње Укупно

Т В Т В Настава у блоку Т+В Настава у блоку

1. Мерење и контролисање 2 1 44 22  66  

2. Организација производње 2  44   44  

3. Технологија бродоградње 4  88   88  

4. Монтажа брода 3  66   66  

5. Опрема навоза и докова 4  88   88  

6. Практична настава  14  308 240 308 240

 УКУПНО: 15 15 330 330 240 660 240

 УКУПНО ЧАСОВА: 30 660 240 900
Образовни профил: БРОДОМЕХАНИЧАР-СПЕЦИЈАЛИСТА

 

Редни
број НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Број часова

Недељно Годишње Укупно

Т В Т В Настава у
блоку Т+В Настава у

блоку

1. Мерење и контролисање 2 1 44 22  66  

2. Хидрауличке, пнеуматске и електричне
компоненте 2  44   44  

3. Организација производње 2  44   44  

4. Бродски мотори СУС 4  88   88  

5. Помоћне бродске машине 2  44   44  

6. Одржавање и ремонт мотора 3  66   66  

7. Бродске електричне машине и уређаји 2  44   44  

8. Практична настава  12  264 240 264 240

 УКУПНО: 17 13 374 286 240 660 240

 УКУПНО ЧАСОВА: 30 660 240 900
Образовни профил: МАШИНИСТА УНУТРАШЊЕ ПЛОВИДБЕ-СПЕЦИЈАЛИСТА

 
Број часова



Редни број НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ Недељно Годишње Укупно

Т В Т В Настава у блоку Т+В Настава у блоку

1. Мерење и контролисање 2 1 44 22  66  

2. Бродска аутоматика 2  44   44  

3. Организација производње 2  44   44  

4. Пловидбени технички прописи 2  44   44  

5. Пловна превозна средства 2  44   44  

6. Бродски мотори СУС 4  88   88  

7. Одржавање бродских мотора 3  66   66  

8. Практична настава  12  264 240 264 240

 УКУПНО: 17 13 374 286 240 660 240

 УКУПНО ЧАСОВА: 30 660 240 900
Образовни профил: МЕХАНИЧАР-ОРУЖАР - СПЕЦИЈАЛИСТА

 

Редни
број НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Број часова

Недељно Годишње Укупно

Т В Т В Настава у
блоку Т+В Настава

у блоку

1. Мерење и контролисање 2 1 44 22  66  

2. Организација производње 2  44   44  

3. Аутоматска оружја 3  66   66  

4. Примењени материјали у оружарству 2  44   44  

5. Конструкција и испитивање функције система
стрељачког оружја 3  66   66  

6. Нишанске справе 1  22   22  

7. Механизми оружја 2  44   44  

8. Практична настава  14  308 240 308 240

 УКУПНО: 15 15 330 330 240 660 240

 УКУПНО ЧАСОВА: 30 660 240 900
Образовни профил: ОПТИЧАР - ОПТОМЕТРИСТА

 

Ред.
бр. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Број часова

Недељно Годишње Укупно

Т В Т В Настава у блоку Т+В Настава у блоку

1. Оптички склоп органа вида 4  88   88  

2. Оптометрија 7  154   154  

3. Контактна сочива 4  88   88  

4. Практична настава  15  330 240 330 240

Укупно: 15 15 330 330 240 660 240

Укупно часова: 30 660 240 900

НАСТАВНИ ПРОГРАМИ

А. ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ
МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛИСАЊЕ



ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета мерење и контролисање је стицање проширених знања из области метрологије и о утицају

мерења на остварени квалитет производа, као и схватање хијерархијске везе метролошког ланца и његовог
придржавања у току употребе мерила.

Задаци наставе предмета мерење и контролисање су:
- упознавање метролошких принципа мерења и контролисања и примене стандардних прописа у области контроле

квалитета;
- упознавање зависности оствареног квалитета производа од нивоа потребног квалитета мерних средстава која се

користе у процесу стварања производа;
- упознавање мерних метода којима се утврђује вредност мерне величине;
- оспособљавање за поуздано утврђивање остварене мере применом мерила дужине - различитих мерних опсега и

класа тачности, као и мерила угла у равни, уз доследну примену одговарајућих стандарда;
- упознавање начина избора мерних и контролних средстава за одређени режим контроле пројектованог квалитета

производа;
- упознавање метролошких прописа и стандарда при утврђивању остварене мере.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(2+1 час недељно, 44+22 часа укупно)

УВОД (2)
Историјски развој и подела метрологије, тачност мерења и извори грешака, класификација еталона јединице дужине

и угла у равни.
МЕРНЕ МЕТОДЕ И МЕРНА СРЕДСТВА (3)
Мерне методе.
Основне карактеристике мерних средстава. Метролошка обележја контролних средстава. Карактеристике и подела

контролних средстава.
ГРЕШКЕ МЕРЕЊА (4)
Појава грешака при мерењу. Подела грешака: систематске, случајне и грубе грешке. Корекција резултата мерења и

њихова обрада. Граница поверења мерења. Изражавање вредности апсолутне и релативне грешке.
КЛАСИФИКАЦИЈА МЕРИЛА (8)
Класификација мерила дужине према намени, конструкционим карактеристикама, мерном опсегу и тачности.

Метролошке карактеристике и примена паралелних граничних мерила дужине, једноструких и вишеструких мерила.
МЕРЕЊЕ НАГИБА И УГЛА У РАВНИ (8)
Једнострука и вишеструка мерила угла у равни. Тригонометријске методе мерења угла. Мерење угла оптичким

методама и помоћу спектометра са колиматором.
МЕРНЕ МАШИНЕ (3)
Мерне машине, карактеристике и примена. Мерење и контрола навоја и параметара зупчаника, методе мерења и

контроле облика и положаја површине предмета обраде.
КВАЛИТЕТ ПРОИЗВОДА И ПАРАМЕТРИ КОЈИ ГА ОДРЕЂУЈУ (4)
Економски допринос развоја квалитета производа. Утицај квалитета мерних средстава на квалитет производа у

различитим фазама његовог стварања.
ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ И ИЗБОР ПОСТУПКА КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА (2)
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА МЕРНИХ СРЕДСТАВА И ПРЕНОШЕЊЕ ВРЕДНОСТИ МЕРНЕ
ЈЕДИНИЦЕ ОД ПРИМАРНИХ ЕТАЛОНА ДО МЕРИЛА (2)
ЕЛЕМЕНТИ СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ ПРОИЗВОДА (8)
ПРИНЦИПИ И ПРАВИЛА СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ У МАШИНСТВУ (4)
Стандардни бројеви и стандардни низови. Систем униформних ознака сировина и готових производа у машинству.

Интерна стандардизација - циљеви и задаци.
РЕАЛИЗАЦИЈА СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ (2)
Реализација стандардизације. Симплификација, унификација, типизација и агрегатирање. Специјализација,

аутоматизација и њихова узајамна условљеност и повезаност.
ГРАНСКА, НАЦИОНАЛНА И ИНТЕРНАЦИОНАЛНА СТАНДАРДИЗАЦИЈА (2)
Прописивање ових стандарда, њихови циљеви, задаци и условљеност међусобне повезаности.
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ПРАКТИЧНЕ ВЕЖБЕ (14)
(реализују се у корелацији са практичном наставом)
1. Примена план - паралелних граничних мерила при контроли класе тачности помоћних мерила, микрометара,

компаратора и других мерила на одређеном мерном опсегу. (6)
2. Мерење и контрола нагиба и угла у равни, помоћу: либеле, синусног лењира, оптичког угломера и помоћу

граничних мерила угла. (4)  
3. Контрола карактеристика навоја и зупчаника помоћу микрометара и других једноструких мерила. (2)
4. Контрола облика и положаја посматраних површина (паралелност и управност), на различитим предметима

обраде. (2)
АУДИТОРНЕ ВЕЖБЕ (8)
1. Рачунарска обрада резултата са одређивањем границе поверења извршених мерења у лабораторијским вежбама.

(2)
2. Одређивање метролошког поступка за одређени пример, сагласно технолошком поступку, уз претходни избор

мерних средстава према пројектованом квалитету. Провера његових метролошких својстава. (2)



3. Преглед и провера (са одбраном аудиторних вежби). (4)

ХИДРАУЛИЧКЕ, ПНЕУМАТСКЕ И ЕЛЕКТРИЧНЕ КОМПОНЕНТЕ
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ предмета хидрауличке, пнеуматске и електричне компоненте је проширивање и надградња већ постојећих

знања о основним компонентама из области хидраулике, пнеуматике и електротехнике, њиховим предностима и
недостацима у смислу њиховог функционисања, одржавања и експлоатације.

Задаци наставе предмета хидрауличне, пнеуматске и електричне компоненте су:
- систематизовање већ усвојених знања из ове области на ранијем нивоу образовања;
- стицање знања о неопходном техничком споразумевању у овим областима, односно за самостално коришћење

документације при уградњи, руковању и избору оптималних параметара за функционисање и одржавање машина;
 - стицање увида у значај ових компонената  за  нормално функционисање машина и уређаја и развијање

одговорности према њима као саставним елементима средстава за рад.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(2 часа недељно, 44 часа укупно)

УВОД (2)
Значај хидрауличких, пнеуматских и електричних компоненти за развој савремене машиноградње.
Основна општа структура хидрауличких, пнеуматских и електричних инсталација.
ХИДРАУЛИЧКЕ КОМПОНЕНТЕ (17)
ФИЗИЧКЕ И ТЕХНИЧКЕ ОСНОВЕ ХИДРАУЛИКЕ (4)
Основни носиоци енергије и информација у хидрауличком систему. Основни параметри хидрауличког система

(притисак, проток, сила), општа структура и основне компоненте према функцији у хидрауличком систему, симболи у
хидраулици, основне функционалне схеме.

СТРУКТУРА И ТЕХНИКА ХИДРАУЛИЧКИХ КОМПОНЕНАТА (9)
Структура, принципи рада, облици извођења, начини уградње и параметри подешавања: хидрауличких пумпи и

мотора (зупчастих, крилних, клипних и др.), хидрауличних цилиндара (линеарних, закретних, специјалних),
разводника (са седиштем, са клипом), неповратних вентила (простих, наизменично-неповратних, логичких
елемената), притисних вентила (за ограничење притиска, укључно-искључних, редуцир), струјних вентила
(пригушних, регулатора протока), пропорционалних вентила (разводних, притисних, струјних), серво-вентила
(разводних, притисних), филтера и измењивача топлоте (хладњака, грејача, термостата), прибора и неопходних
хидрауличких елемената (јединица за контролу и показивање притиска, акумулатора, резервоара, цевовода и др.),
елемената технике спајања, прикључивања и повезивања (прикључне плоче, управљачки блокови).

ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАУЛИЧКИХ КОМПОНЕНАТА; ДИЈАГНОСТИКА ОТКАЗА И ТЕХНОЛОГИЈА ПОПРАВКИ (4)
Основе контроле рада, дијагностика и испитивања стања у отказу хидрауличких компонената.
Поузданост, најчешћи откази, узроци и последице код компоненти и система.
Основе технологије ремонта (демонтажа, поправка, монтажа) хидрауличких компоненти.
Основна документација, информације, материјали, алати и средства потребна за испитивање и одржавање

хидрауличких компоненти.
ПНЕУМАТСКЕ КОМПОНЕНТЕ (11)
ФИЗИЧКЕ И ТЕХНИЧКЕ ОСНОВЕ ПНЕУМАТИКЕ (2)
Основни носиоци енергије и информација у пнеуматском систему.
Особине и карактеристике, предности и мане радног и управљачког флуида, карактеристична једначина стања

гасова.
Општа структура пнеуматског система, основне компоненте према функцији, њихови симболи и основне

функционалне схеме.
СТРУКТУРА И ТЕХНИКА ПНЕУМАТСКИХ КОМПОНЕНАТА (6)
Структура, принципи рада, облици извођења, начини уградње и параметри подешавања: компонената припреме

ваздуха (пречистача, регулатора притиска зауљивача), пнеуматских радних јединица (цилиндара, мотора),
комбинованих јединица (пнеуматско-хидрауличних столова, тактних давача, стезних пнеуматских клешта, покретних
столова са ваздушним јастуцима), вентила (разводника, неповратних вентила, вентила за притиске, проточних
вентила, славина, комбинованих вентила, програматора), бесконтактних давача сигнала (ваздушних запрека,
рефлексних очију, повратних млазница, појачивача притиска), и осталих и специјалних компонената (елемената
пнеуматике ниског притиска, флуидичких компонената, пнеуматско-хидрауличких компонената, пнеуматско-
електричних претварача сигнала).

ОДРЖАВАЊЕ ПНЕУМАТСКИХ КОМПОНЕНАТА, ДИЈАГНОСТИКА ОТКАЗА И ТЕХНОЛОГИЈА ПОПРАВКИ (3)
Основе контроле рада, дијагностике стања у отказу пнеуматских компоненти и система, поузданост.
Поузданост, најчешћи откази, узроци и последице код компоненти и система.
Основе технологије ремонта (демонтажа, оправка, монтажа) пнеуматских компоненти и пуштање у рад система.
Основна документација (информације) материјала, алата и средстава потребних за испитивање и одржавање

пнеуматских компоненти и система.
ЕЛЕКТРИЧНЕ КОМПОНЕНТЕ (12)
ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ
(утврђивање основних појмова) (3)
Основни појмови о електростатици, једносмерној и наизменичној струји, електрична кола, електрични отпор, Омов

закон, електрична снага. Основе електромагнетизма, електронике. Општа структура електричног система, основне
компоненте према функцији, њихови симболи и основне функционалне схеме.



СТРУКТУРА И ТЕХНИКА ЕЛЕКТРИЧНИХ КОМПОНЕНАТА (6)
Структура, принципи рада, облици извођења, начини уградње и параметри подешавања: електричних машина за

једносмерну струју, асинхрони и синхрони мотори), електричних компонената за давање сигнала (елемената са
затварајућим, отварајућим и наизменичним контактима), тастер-прекидач механичких крајњих прекидача,
бесконтактних крајњих прекидача (ред контаката, индуктивних крајњих прекидача, сензора, капацитивних прекидача),
електричних елемената за обраду снгнала, релеја (управљаних струјним ударом, ремонтованих, временских), склопки
(са магнетном чауром, са магнетним језгром, са закретним анкером), и мерних претварача физичких величина,
управљачке електронике за пропорционалне и серво-вентиле (појачавача, електромагнетних вентила, регулатора и
др.).

ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ КОМПОНЕНАТА, ДИЈАГНОСТИКА ОТКАЗА И ТЕХНОЛОГИЈА ПОПРАВКИ (3)
Поузданост, најчешћи откази, узроци и последице. Заштита и сигурност.
Начини замене, демонтаже, оправке, монтаже електричних компонената, контрола и пуштање у рад система.
Основна документација, информације, материјали, алати и средства потребна за експлоатацију и одржавање

компоненти.
ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА (2)
Примери примене хидрауличких, пнеуматских и електричних компоненти. Анализа и синтеза функционалних схема

система. Разматрање примера из праксе.

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета организација производње је стицање проширених знања из области индустријског

инжењерства, организационим факторима и функцијама процеса производње и њиховом утицају на успешност и
економичност пословања.

Задаци наставе предмета организација производње су:
- упознавање фактора који утичу на пројектовање производних и пословних система;
- стицање проширених знања о планирању и праћењу производње;
- стицање знања о факторима студије рада као елементима унапређења производног процеса;
- стицање проширених знања о организацији контроле квалитета и одржавању средстава у експлоатацији;
- стицање знања из инжењерске економије и пословно-производних информационих система.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(2 часа недељно, 44 часа укупно)

УВОД (2)
Предмет, област, циљеви и задаци организације производње. Закони и принципи организације производње.
ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПРОИЗВОДНОГ И ПОСЛОВНОГ СИСТЕМА (8)
Организациони облици, организациона структура и шема. Пројектовање организације и најзначајнији фактори.

Функције предузећа и њихов садржај рада. Димензионисаност функција и њихова уравнотеженост. Фактори окружења
и тржишта, оруђа за рад, предмет рада и фактор човек.

Величина предузећа, типови производње, оптимална серија.
Стандардизација, специјализација, интеграција, кооперација и удруживање у привреди.
Аутоматизација и механизација производње и пословања.
Групна и типска технологија.
Организација унутрашњег транспорта. Организација складишта, залихе.
Локација предузећа, снабдевање енергијом и флуидима.
ПЛАНИРАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ (5)
Планирање производње и пословања, капацитета, материјала, радне снаге и алата.
Оперативно планирање, терминирање, лансирање, регулисање производње, технике и методе оперативног

планирања (Гантове карте, полуаутоматски, аутоматски системи и ТМП).
Праћење капацитета, технике и методе.
СТУДИЈА РАДА (5)
Психологија и физиологија рада.
Организација радних места.
Проучавање метода рада. Мерење рада.
Стандардизација рада - писани стандардни поступак.
Саставни елементи нормираног времена. Утврђивање нормираног времена израде системом унапред одређених

времена.
Системи плаћања за рад.
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА (3)
Организација контроле квалитета. Методе контроле квалитета.
Статистичка контрола квалитета.
ОДРЖАВАЊЕ (8)
Системи и стратегије одржавања. Организација службе одржавања.
Врсте радова у одржавању. Технологије у одржавању.
Технике и технологије праћења машина и опреме.
Поузданост машина и опреме, крива одржавања.
Трошкови одржавања.



ЗАШТИТА НА РАДУ И ЗАШТИТА ИМОВИНЕ (3)
Заштита средстава, заштита од покретних делова машина и уређаја.
Ергономски приступ решавању проблема заштите.
ИНЖЕЊЕРСКА ЕКОНОМИЈА (4)
Показатељи успешности пословања предузећа.
Q-С дијаграм.
Путеви смањења трошкова пословања, анализа вредности.
ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ (6)
Пословно-производни информациони систем.
Стандардизација, кодирање и шифрирање.
Пословно-производна документација.
Основи аутоматске обраде података и рачунара.
Заједнички предмет за:
- МЕТАЛОСТРУГАРА СПЕЦИЈАЛИСТУ
- МЕТАЛОГЛОДАЧА СПЕЦИЈАЛИСТУ
- МЕТАЛОБУШАЧА СПЕЦИЈАЛИСТУ
- МЕТАЛОБРУСАЧА СПЕЦИЈАЛИСТУ

АУТОМАТИЗОВАНИ ОБРАДНИ СИСТЕМИ
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета аутоматизовани обрадни системи је:
- проширивање и продубљивање знања, на основу одабраних стручних и научних садржаја о аутоматизованом

управљању машинама и обрадним системима;
- упознавање са појмовима савременог управљања.
Задаци наставе предмета аутоматизовани обрадни системи су:
- продубљивање знања из области механичког управљања;
- продубљивање знања из области контактног управљања;
- продубљивање знања из области нумеричког управљања;
- продубљивање знања из области аутоматизованих и трансфер линија.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(3 часа недељно, 66 часова укупно)

УВОД (2)
Аутоматизовани обрадни системи - значај и структура.
СУШТИНА АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА (10)
Структура обрадне операције. Обрадне и помоћне функције.
Ручно и помоћно програмско управљање.
Системи управљања са и без повратне спреге.
МЕХАНИЧКО УПРАВЉАЊЕ (10)
Принцип механичког управљања. Носиоци програма. Пример програмирања. Револвер струг.
КОНТАКТНО УПРАВЉАЊЕ (8)
Принцип контактног управљања. Програматор и подешавање граничника. Пример програмирања. Глодалица са

чеповима.
НУМЕРИЧКО УПРАВЉАЊЕ (20)
Принцип нумеричког управљања. Врсте нумеричког управљања. НЦ, ЦНЦ, АЦ и ДНЦ управљање. Основни елементи

НЦ машина. Писање програма за НУМА. Провера програма и подешавање машина. Програмска листа, носилац
програма и листа времена. Проблеми увођења НЦ технологије.

ОБРАДНИ СИСТЕМИ (16)
Појам и врсте обрадних система. Елементи обрадних система. Техно-економске карактеристике обрадних система.

Б. ПОСЕБНИ ПРЕДМЕТИ
Образовни профил: МЕТАЛОСТРУГАР СПЕЦИЈАЛИСТА

МАШИНЕ АЛАТКЕ ЗА ОБРАДУ СТРУГАЊЕМ
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета машине алатке за обраду стругањем је:
- проширивање и продубљивање знања, на основу стручних садржаја, о струговима и технологији обраде

стругањем;
- упознавање са појмовима из области стругања, који омогућавају примену знања и усавршавање у практичном

раду.
Задаци наставе предмета машине алатке за обраду стругањем су:
- продубљивање знања из области теорије резања;
- упознавање кинематике сложене обраде стругањем;
- упознавање кључних конструкционих детаља стругова;
- упознавање са радом савремених стругова;



- оспособљавање за коришћење стручне литературе.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(4 часа недељно, 88 часова укупно)

ТЕОРИЈА РЕЗАЊА (20)
Врсте стругања. Процес стварања, геометрија и пресек струготине. Стварање наслага на грудној површини ножа.

Истрошење грудне и леђне површине. Фактори који утичу на постојаност стругарског ножа: брзина резања,
материјали ножа и предмета обраде, углови и квалитет радних површина, дубина резања и помак, температура
резања. Мерење температуре резања.

Специфични отпор код стругања. Утицај углова алата на отпоре резања. Мерење отпора стругања. Брзина резања
код стругања и њена зависност од дубине и помака. Дијаграми брзине резања.

КИНЕМАТИКА СТРУГОВА (20)
Погон стругова. Одређивање опсега подручја броја обртаја. Степенаста промена броја обртаја. Аритметичко,

геометријско и логаритамско степеновање броја обртаја. Стандардни бројеви обртаја. Дијаграми степенасте промене
броја обртаја. Преносници за степенасту промену броја обртаја. Преносници за обртно кретање (механички,
степенасти, преносни и сложени преносници, механички бестепени преносници, хидраулички преносници, електрични
преносници). Преносници за помоћна кретања. Уређаји за промену смера окретања. Преносници за претварање
кружног кретања у праволинијско.

Кинематске схеме и анализа кретања код: продукционих стругова, вертикалних (карусел) стругова, револвер
стругова, једновретених и вишевретених аутомата, копирних стругова.

КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ СТРУГОВА (20)
Главни конструктивни елементи: носећи, водећи и погонски. Помоћни елементи: елементи преноса, елементи

повремених и променљивих кретања и елементи за осигурање, заустављање, блокирање и фиксирање; елементи
укопчавања и управљања.

Главе стругова. Крутост радног вретена. Лежаји главних вретена и вратила. Механизми и вођице за
трансплаторна, кружна и комбинована кретања. Спојке и спојни елементи преноса код стругова. Узроци вибрација и
могућности за њихово смањење. Трење и истрошење код стругова. Редовни и ванредни прибори стругова. Главе за
стезање помоћу компримованог ваздуха хидрауличним и електромагнетским путем. Квалитет обрађене површине код
стругања.

НАЧИН ОБРАДЕ НА СТРУГОВИМА (10)
Стругање сложених предмета учвршћених на плочама и угаоницима. Стругање савитљивих (еластичних) предмета

учвршћених помоћу покретне и непокретне линете. Стругање лоптастих и профилних површина. Стругање
ротирајућим ножем.

Стругање ексцентара и коленастих вратила. Стругање конуса. Прорачун и израда троугластог навоја. Прорачун и
израда трапезног навоја са једним и више почетака.

АУТОМАТИЗАЦИЈА И ПРОГРАМСКО УПРАВЉАЊЕ (18)
Савремени стругови као синтеза механизације, рационализације и аутоматизације. Управљање и регулација код

стругова. Аутоматизација процеса и стругова.
Подела стругова према начину управљања и по основној изведби управљања. Једновретени аутоматски стругови са

механичким управљањем. Вишевретени аутоматски стругови са механичким управљањем. Аутоматски стругови са
конктактним управљањем. Копирни стругови и копирне главе.

Елементи нумеричког управљања струговима. Основна операциона и функционална схема НУ стругова. Припрема
НЦ управљања. Поступак израде програма за једновретене и вишевретене аутоматске стругове. Поступак израде
програма за копирне стругове. Системи и поступци позиционирања. Контрола позиционирања. Децимално и бинарно
кодирање.

АЛАТИ И ПРИБОРИ ЗА СТРУГАЊЕ
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета алати и прибори за стругање је:
- проширивање и продубљивање знања, на основу одабраних стручних и научних садржаја, о алатима и приборима

за стругање;
- упознавање са појмовима из области алата и прибора за стругање, који омогућавају повишена стручна знања у

њиховој примени.
Задаци наставе предмета алати и прибори за стругање су:
- продубљивање знања из области геометрије алата за стругање;
- продубљивање знања из области конструкционих елемената и израде алата за стругање;
- продубљивање знања из области прибора за стругање;
- оспособљавање за коришћење стручне литературе.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(2 часа недељно, 44 часа укупно)

ВРСТЕ НОЖЕВА (2)
Елементи ножа. Подела ножева: према материјалу сечива, према облику, према намени, према конструкционој

изведби.
ГЕОМЕТРИЈА СТРУГАРСКИХ НОЖЕВА (14)
Геометријски елементи стругарских ножева од брзорезног челика: главни леђни и грудни угао, главни нападни угао,



помоћни леђни угао, помоћни нападни угао, угао нагиба сечива, избор прелазног сечива. Конструкциони елементи
ножева од брзорезног челика.

Геометријски елементи ножева са плочицама од тврдог метала: леђна површина и углови, угао нагиба, нападни
угао, жљеб за ломљење струготине и бочни углови.

КОНСТРУКЦИОНИ ЕЛЕМЕНТИ СТРУГАРСКИХ НОЖЕВА (9)
Конструкциони елементи ножева са тврдо залемљеним и механички причвршћеним плочицама од тврдог метала.
Конструкциони и геометријски елементи керамичких и дијамантских ножева. Конструкциони и геометријски

елементи фазонских (профилних) округлих и призматичних ножева.
МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ СТРУГАРСКИХ НОЖЕВА (7)
Технолошке карактеристике стругарских ножева који су израђени од различитих материјала. Утицај врсте

материјала, који се обрађује, на геометријске елементе ножа. Утицај материјала, који се обрађује, на избор
материјала ножа.

КОНТРОЛА СТРУГАРСКИХ НОЖЕВА (2)
Визуелна контрола - оштећеност, квалитет површина. Контрола углова. Дозвољено истрошење ножа.
ЕЛЕМЕНТИ И ПРИБОРИ СТРУГОВА (10)
Електро опрема стругова. Уређаји за хлађење. Средства за хлађење и подмазивање. Редовни и ванредни прибори

стругова - конструкција и примена.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ практичне наставе је стицање проширених знања, радних вештина и навика потребних за обављање сложених

операција металостругарске обраде.
Задаци практичне наставе су:
- овладавање сложеним технолошким операцијама стругања руковањем  и  подешавањем стругова и  правилним 

коришћењем сложеног стругарског алата и прибора;
- овладавање правилном применом и коришћењем техничко-технолошке документације делова сложене стругарске

обраде;
- развијање осећаја за високу тачност, прецизност и одговорност;
- развијање интереса за усавршавање и иновирање технолошких поступака металостругарских радова.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(14 часова недељно, 308 часова укупно + 240 часова у блоку)

СТРУГАЊЕ ЦИЛИНДРИЧНИХ ПОВРШИНА (21)
Стругање цилиндричних спољних и унутрашњих површина. Стругање савитљивих предмета подупртих помоћу

покретне и непокретне линете. Бушење, упуштање и развртање отвора на стругу.
СТРУГАЊЕ КОНИЧНИХ ПОВРШИНА (28)
Израда спољашњег конуса заокретањем малог клизача носача алата, измицањем шиљка коњица изван осе струга и

помоћу шаблона  - копирањем. Израда унутрашњег конуса стругањем и развртањем.
СТРУГАЊЕ НЕРОТАЦИОНИХ ПРЕДМЕТА (35)
Стругање одливака и отковака сложеног облика учвршћених на радној плочи. Стругање предмета сложеног облика

учвршћених на угаоној и радној плочи за стезање. Обрада предмета учвршћених помоћу специјалних стезних алата
за стругање.

СТРУГАЊЕ СЛОЖЕНИХ ПРОФИЛНИХ ПОВРШИНА(35)
Стругање профилних површина обичним ножевима вођеним руком. Стругање према шаблону. Стругање спољашње

и унутрашње лоптасте површине. Стругање профилних површина помоћу фазонских округлих и призматичних
ножева.

ЕКСЦЕНТРИЧНО СТРУГАЊЕ (35)
Стругање ексцентричне плоче. Стругање ексцентричног ваљка. Израда ексцентричних отвора. Обрада коленастих

вратила и других ексцентричних предмета.
ИЗРАДА НАВОЈА (21)
Израда спољашњег и унутрашњег троугластог навоја стругарског ножа. Израда спољашњег и унутрашњег

трапезног навоја. Израда спољашњег и унутрашњег трапезног навоја са више почетака (вишеструки навој). Израда
спиралних жлебова. Израда завојнице (спирале) на чеоној површини.

РАД НА АУТОМАТСКИМ СТРУГОВИМА (56)
Програмирање и подешавање рада једновретених аутоматских стругова са механичким и контактним управљањем.

Подешавање рада вишевретених аутоматских стругова са механичким и контактним управљањем. Програмирање
рада копирних стругова. Контрола позиционирања и израде првог комада.

ПРИПРЕМА АЛАТА И ОДРЖАВАЊЕ МАШИНЕ (21)
Припрема, оштрење и контрола резног алата. Припрема и одржавање мерног и контролног алата. Одржавање

стезног алата и прибора. Испитивање, одржавање и контрола рада стругова.
РАД НА САВРЕМЕНИМ СТРУГОВИМА (56)
Припрема за рад на НУ стругу.
Подешавање НУ струга. Израда програма за производњу машинских делова. Примена израђеног програма са

контролисањем.
НАСТАВА У БЛОКУ (240)
Рад на карактеристичним пословима различитих сложених операција стругарске обраде у оквиру текуће производне

технологије предузећа.



Образовни профил: МЕТАЛОГЛОДАЧ СПЕЦИЈАЛИСТА

МАШИНЕ АЛАТКЕ ЗА ОБРАДУ ГЛОДАЊЕМ
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета машине алатке за обраду глодањем је:
- проширивање и продубљивање знања, на основу научних и стручних садржаја, о глодалицама и технологији

обраде глодањем;
- упознавање са појмовима из области глодања који омогућавају примену знања и усавршавање у практичном раду.
Задаци наставе предмета машине алатке за обраду глодањем су:
- продубљивање знања из области теорије резања;
- упознавање кинематике сложене обраде на глодалицама;
- упознавање кључних конструкционих детаља глодалица;
- упознавање рада савремених глодалица;
- оспособљавање за коришћење стручне литературе.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(4 часа недељно, 88 часова укупно)

ТЕОРИЈА РЕЗАЊА (16)
Врсте глодања. Ободно, равно и кружно глодање. Чеоно глодање. Улазни захват зуба код ободног и чеоног

глодања. Процес стварања, геометрија и пресек струготине код ободног и чеоног глодања. Специфични отпор код
глодања. Отпори резања код ободног и чеоног глодања са правим и завојним зубима. Аналитички и емпиријски изрази
за отпоре резања. Криве промене отпора резања. Момент код глодања. Аксијалне силе код глодања. Мерење отпора
резања. Режими глодања. Брзине резања код глодања с обзиром на постојаност алата.

КИНЕМАТИКА ГЛОДАЛИЦА (8)
Кинематске шеме и анализа кретања код копираних и агрегатских глодалица за навоје, пужне преноснике и

ожљебљена вратила.
Кинематске схеме и анализа кретања код машина за озубљење:
MAAG, Fellows, Heizenreich-horbecu glesson, Lozencz, Sykes, Phauter, Kungelberg.
КОНСТРУКЦИОНИ ЕЛЕМЕНТИ ГЛОДАЛИЦА (8)
Главни конструкциони елементи.
Носећи, водећи погонски. Помоћни елементи: елементи преноса, елементи повремених и променљивих кретања.

Елементи за осигурање, заустављање, блокирање и фиксирање. Елементи укопчавања и управљања.
ОДРЕЂИВАЊЕ ОПСЕГА ПОДРУЧЈА БРОЈА ОБРТАЈА (2)
СТЕПЕНАСТА ПРОМЕНА БРОЈА ОБРТАЈА (8)
Аритметичко степеновање. Геометријско степеновање. Логаритамско степеновање. Стандардни бројеви броја

обртаја. Дијаграми степенасте промене броја обртаја. Преносници за степенасту промену броја обртаја (ременски,
зупчасти, вишебрзински мотори). Конструкционе шеме и шлезинг-дијаграми степенастих преносника.

КОНТИНУАЛНЕ ПРОМЕНЕ БРОЈА ОБРТАЈА (5)
Електро мотори. Електро управљачи. Фракциони преносници. Хидраулични преносници.
ЕЛЕМЕНТИ ГЛОДАЛИЦА (8)
Главна вретена глодалица. Лежаји главних радних елемената. Вођице за кретање код глодалица. Елементи за

одстрањивање зазора код глодалица за истосмерно глодање. Спојнице и спојни елементи преноса код глодалица.
ВИБРАЦИЈЕ И ТРЕЊЕ КОД ГЛОДАЊА (3)
Узроци вибрација и могућности смањења вибрација на глодалицама.
Трење на покретним деловима глодалица и њихово хабање.
АУТОМАТИЗАЦИЈА И ПРОГРАМСКО УПРАВЉАЊЕ (4)
Савремене глодалице као синтеза механизације, рационализације и аутоматизације. Управљање и регулација код

глодалица. Аутоматизација процеса глодања.
АУТОМАТСКО УПРАВЉАЊЕ ГЛОДАЛИЦА (18)
Начини управљања: механичко-механички, механичко-хидраулички, механичко-електрични, електро-електрични,

електро-хидраулички, нумеричко-електрични, магнетско-електрични, оптичко-електрични. Подела глодалица према
начину управљања и по основној изведби управљања. Врсте копирања и копирни системи. Управљање код глодалица
са релејним и магнетским носиоцима програма. Елементи нумеричког управљања глодалицама. Основна операциона и
функционална шема НУ глодалица. Припрема НЦ управљања на глодалицама. Директно (ручно) програмирање
глодалица. Полумашинско програмирање глодалица. Поступак слагања и решавања програма. Системи и поступци
позиционирања (аналогни и дигитални). Контрола позиционирања. Децимално и бинарно кодирање.

ПРОРАЧУН КОД ГЛОДАЊА (8)
Прорачун и израда неједнаких подела. Прорачун и израда мерних скала и добоша. Прорачун и израда цилиндричних

и коничних зупчаника. Прорачун и израда завојница и завојних зупчаника.
Прорачун и израда пужних точкова, пужних летви. Прорачун и израда брегастих плоча.

АЛАТИ И ПРИБОРИ ЗА ГЛОДАЊЕ
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета алати и прибори за глодање је: 
- проширивање и продубљивање знања, на основу одабраних стручних и научних садржаја, о алатима и приборима

за глодање;



- упознавање са појмовима из области алата и прибора за глодање, који омогућавају повишена знања ради примене
у практичном раду.

Задаци наставе предмета алати и прибори за глодање су:
- продубљивање знања из области геометрије алата;
- продубљивање знања из области конструкционих елемената и израде глодала;
- продубљивање знања из области прибора за глодање;
- оспособљавање за коришћење стручне литературе.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(2 часа недељно, 44 часа укупно)

ПОДЕЛА АЛАТА ЗА ГЛОДАЊЕ (3)
Елементи глодала.
Врсте глодала: према начину израде зуба, према облику површине на којој су зуби израђени, према облику зуба,

према конструкционој изради, према облику израђене површине, према начину стезања, према смеру окретања.
ГЕОМЕТРИЈА АЛАТА (3)
Леђни и грудни угао; угао клина; угао успона; нападни угао; угао нагиба.
ИЗРАДА ЗУБА КОД ГЛОДАЛА (3)
Трапезни облик. Параболични облик. Спирални зуби.
ГЛОДАЛА СА УМЕТНУТИМ ЗУБИМА (2)
Основне карактеристике примена.
ГЛОДАЛА СА ПОДСТРУГАНИМ ЗУБИМА (2)
Основне карактеристике. Примена.
ГЛАВЕ ЗА ГЛОДАЊЕ (2)
Основне карактеристике. Примена.
ОСНОВНИ ПРОФИЛИ АЛАТА ЗА ОЗУБЉЕЊЕ (2)
Изглед. Геометријске карактеристике. Начин и област примене.
КОНСТРУКЦИОНИ ЕЛЕМЕНТИ ГЛОДАЛА (6)
Број зуба глодала. Корак зуба. Међусобна зависност пречника глодала и трна.
КОНТРОЛА ГЛОДАЛА (2)
Контрола глодала (визуелна контрола - оштећеност зуба, квалитет површина). Контрола бацања. Контрола углова.

Дозвољена истрошења код глодала.
МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ГЛОДАЛА (4)
Врсте материјала. Техноекономске карактеристике глодала која су израђена од различитих материјала.
РЕДОВНИ ЕЛЕМЕНТИ И ПРИБОРИ ГЛОДАЛИЦА (7)
Подеони апарат. Електро опрема. Уређај за хлађење.
ВАНРЕДНИ ПРИБОРИ И УРЕЂАЈИ ГЛОДАЛИЦА (6)
Глава за озубљење. Глава и уређај за израду зупчасте летве. Носач ножа за фину обраду. Уређај за копирање

главних вретена.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ практичне наставе је стицање проширених знања, радних вештина и навика потребних за обављање сложених

операција металоглодачке обраде.
Задаци практичне наставе су:
- овладавање сложеним технолошким операцијама глодања, руковањем и подешавањем стругова ових глодалица и

правилним коришћењем сложеног глодачког алата и прибора;
- овладавање правилном применом и коришћењем техничко-технолошке документације делова сложене глодачке

обраде;
- развијање осећаја за високу тачност, прецизност и одговорност;
- развијање интереса за усавршавање и иновирање технолошких поступака металоглодачке обраде.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(14 часова недељно, 308 часова укупно + 240 часова у блоку)

ИЗРАДА ДЕЛОВА АЛАТА (56)
Израда саставних делова алата за стезање, ковање, пресовање, савијање, обликовање, ливење, пробијање и

просецање на универзалним, алатним, копирним и програмским глодалицама.
ИЗРАДА РЕЗНИХ АЛАТА (56)
Израда бургија, развртача, упуштача, специјалних алата за бушење, котурастих глодала са правим и укрштеним

зубима, ваљчастих и ваљчасто-чеоних глодала са завојним зубима, вретенастих глодала, профилних глодала, глодала
за озубљење и ожљебљење, угаоних глодала, специјалних глодала, алата за резање навоја, алата за провлачење,
машинских ножева и других резних алата.

ИЗРАДА ЗАВОЈНИЦА (35)
Израда завојница и завојних жљебова, пужних вијака, архимедове и логаритамске спирале.
ИЗРАДА ОЗУБЉЕЊА (56)



Израда зупчаника са правим, косим и стреластим зубима, коничних зупчаника, тањирастих зупчаника, пужних
точкова, пужних и зупчастих летви, ланчаника, зупчастих сегмената на универзалним глодалицама и специјалним
машинама.

ИЗРАДА СЛОЖЕНИХ ПРОФИЛА (70)
Израда ожљебљених вратила. Брегастих плоча и кривуља, заобљених, ексцентричних и асиметричних профила на

универзалним глодалицама и специјалним машинама.
Израда равних и кружних подела на нонијусним скалама и мерним добошима.
РАДОВИ БУШЕЊА (21)
Извођење бушачких радова и радова дубљења на глодалицама.
РАДОВИ НА ПРОГРАМСКИМ ГЛОДАЛИЦАМА (35)
Програмирање и подешавање глодалица са механичким и контактним управљањем. Подешавање и позиционирање

глодалице са нумеричким управљањем (са пуним програмом). Контрола позиционирања и израде првог комада.
НАСТАВА У БЛОКУ (240)
Рад на карактеристичним пословима различитих сложених операција глодачке обраде у оквиру текуће производне

технологије предузећа.
Образовни профил: МЕТАЛОБУШАЧ СПЕЦИЈАЛИСТА

МАШИНЕ АЛАТКЕ ЗА ОБРАДУ БУШЕЊЕМ
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета машине алатке за обраду бушењем је проширивање и продубљивање знања, на основу

стручних садржаја о бушилицама и технологији обраде бушењем.
Задаци наставе предмета машине алатке за обраду бушењем су:
- продубљивање знања из области теорије резања;
- упознавање кинематике сложене обраде бушењем;
- упознавање кључних конструкционих детаља машина за 6ушење;
- упознавање рада савремених машина за бушење;
- оспособљавање за коришћење стручне литературе.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(4 часа недељно, 88 часова укупно)

ТЕОРИЈА РЕЗАЊА (20)
Врсте бушења. Процес стварања, геометрија и пресек струготине. Специфични отпори резања. Аналитички и

емпиријски изрази за отпоре резања. Криве промене отпора резања. Момент код бушења. Аксијалне силе код бушења.
Мерење отпора резања. Режими бушења. Брзине резања код бушења с обзиром на постојаност алата.

БУШИЛИЦЕ (28)
Подела бушилица према начину прављења и по основној изведби.
Саставни делови и уређаји, кретања, карактеристике и примена следећих бушилица: стубна (једностубна и

двостубна), радијална бушилица, координатна бушилица, вертикална бушилица (са више вретена), агрегатна
бушилица и хоризонтална бушилица (борверк). Кинематика бушилица. Савремена бушилица као синтеза
механизације, рационализације и аутоматизације. Управљање и регулација код бушилица. Одржавање бушилица.

ОБРАДА НА ХОРИЗОНТАЛНОЈ БУШИЛИЦИ (25)
Груба и фина обрада бушењем, упуштањем и развртањем. Обрада радног предмета са више узастопних

редоследних операција. Проширивање рупа помоћу кратког и дугог трна за бушење. Контрола рупа чеповима и другим
мерним инструментима. Одређивање режима израде отвора. Уздужно и попречно стругање отвора. Унутрашња и
спољна обрада радних предмета на хоризонталној бушилици. Равно хоризонтално, вертикално и степенасто глодање.
Резање навоја на хоризонталној бушилици. Израда отвора на тешким и дугачким комадима. Постављање, центрирање
и стезање радног предмета на радном столу. Обрада ексцентричиих предмета.

ОБРАДА НА БУШИЛИЦАМА СА ПРОГРАМСКИМ УПРАВЉАЊЕМ (15)
Координатни систем. Управљање кретањима од тачке до тачке (по правој). Управљање помоћу рачунара.

АЛАТИ И ПРИБОРИ ЗА БУШЕЊЕ
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета алати и прибори за бушење је:
- проширивање и продубљивање знања, на основу одабраних стручних и научних садржаја о алатима и приборима

за бушење;
- упознавање са појмовима из области алата и прибора за бушење, који омогућавају проширење знања ради

примене у практичном раду.
Задаци наставе предмета алати и прибори за бушење су:
- продубљивање знања из области геометрије алата за бушење;
- продубљивање знања из области конструкционих елемената и израде алата за бушење;
- продубљивање знања из области прибора за бушење;
- оспособљавање за коришћење стручне литературе.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(2 часа недељно, 44 часа укупно)



ГЕОМЕТРИЈСКИ ЕЛЕМЕНТИ РЕЗНИХ АЛАТА (6)
Леђни и грудни угао; угао клина; угао успона; нападни угао; угао нагиба.
АЛАТ ЗА БУШЕЊЕ (16)
Врсте алата за обраду бушењем. Геометрија алата код спиралне бургије, упуштача (проширивача), машинског

развртача и машинског урезника. Примена и подела глодала за рад на хоризонталној бушилици. Израда зуба код
глодала за бушење. Конструкциони елементи глодала за бушење. Дозвољена истрошења алата.

КОНТРОЛА АЛАТА ЗА БУШЕЊЕ (4)
Визуелна контрола - оштећеност, квалитет површина. Контрола - ексцентричност. Контрола углова.  
МАТЕРИЈАЛИ ЗА ИЗРАДУ АЛАТА ЗА БУШЕЊЕ (10)
Врсте материјала, техноекономске карактеристике алата за бушење који су израђени од различитих материјала.
ЕЛЕМЕНТИ И ПРИБОРИ МАШИНА ЗА БУШЕЊЕ (8)
Електро опрема стубних бушилица, глодалица и стругова. Уређаји за хлађење. Средства за хлађење код бушења.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ практичне наставе је стицање проширених знања, радних вештина и навика потребних за обављање сложених

операција металобушачке обраде.
Задаци практичне наставе су:
- овладавање сложеним технолошким операцијама бушења, руковањем и подешавањем бушилица и правилним

коришћењем сложеног алата и прибора за бушење;
- оспособљавање за обраду предмета са више толерисаних отвора и везаних кота;
- оспособљавање за обраду сложених предмета помоћу задатих координата;
- оспособљавање за рад на хоризонталној и координатној бушилици;
- оспособљавање за рад на бушилицама са програмским управљањем;
- овладавање правилном применом и коришћењем техничко-технолошке документације делова сложене обраде

бушењем;
- развијање осећаја за високу тачност, прецизност и одговорност;
- развијање интереса за усавршавање и иновирање технолошких поступака обраде бушењем.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(14 часова недељно, 308 часова укупно + 240 часова у блоку)

ПРИПРЕМА АЛАТА (21)
- Оштрење и контрола резног алата, бургија, глодала, упуштача и развртача.
Подешавање, центрирање и причвршћивање резног алата за обраду отвора.
Избор података за режим обраде отвора.
ОБРАДА НА РАДИЈАЛНОЈ БУШИЛИЦИ (21)
Израда отвора на радијалној бушилици. Постављање и стезање радног предмета на радни сто бушилице.

Постављање и центрирање алата. Избор режима обраде.
ОБРАДА НА ХОРИЗОНТАЛНОЈ БУШИЛИЦИ (35)
Израда отвора на хоризонталној бушилици. Припрема и контрола хоризонталне бушилице и прибора при обради

отвора. Груба и фина обрада бушењем, упуштањем и развртањем. Обрада дубоких рупа. Обрада радног предмета са
више узастопних редоследних операција. Урезивање навоја. Проширивање рупа помоћу кратког и дугачког трна за
бушење. Контрола рупа помоћу чепа и мерење другим мерним инструментима.

ИЗРАДА ОТВОРА СТРУГАЊЕМ НА ХОРИЗОНТАЛНОЈ БУШИЛИЦИ (56)
Постављање, центрирање и стезање радног предмета на радном столу. Постављање и подешавање алата на

машину за обраду отвора. Одређивање режима израде отвора. Избор средстава за хлађење при изради отвора.
Контрола обрађених површина на отворима. Израда отвора на комбинованој бушилици. Уздужно и попречно стругање
отвора. Унутрашња и спољна обрада радних предмета на хоризонталној бушилици. Обрада ивица, израда навоја и
чеоно стругање радних предмета.

ОБРАДА ГЛОДАЊЕМ НА ХОРИЗОНТАЛНОЈ БУШИЛИЦИ (63)
Постављање и стезање радног предмета на радни сто бушилице. Постављање и центрирање алата. Избор режима

обраде.
Израда отвора глодањем на хоризонталној бушилици. Контрола бушилице, прибора и алата за обраду отвора.

Уздужно и попречно глодање. Профилна обрада глодањем. Чеоно и комбиновано глодање отвора.
РЕЗАЊЕ НАВОЈА И ОСТАЛЕ ВРСТЕ ОБРАДА НА ХОРИЗОНТАЛНОЈ БУШИЛИЦИ (21)
Постављање резних алата за нарезивање навоја на хоризонталној бушилици. Израда навоја. Контрола навоја.
Израда отвора на тешким и дугачким комадима.
ОБРАДА НА КООРДИНАТНОЈ БУШИЛИЦИ (56)
Обрада бушењем, стругањем и глодањем на координатној бушилици. Избор резног алата и прибора за прихватање

и стезање. Постављање и позиционирање обратка.
РАД НА ПРОГРАМСКИ УПРАВЉАНИМ БУШИЛИЦАМА (56)
Припрема за рад НУ бушилицама. Подешавање НУ бушилица. Израда програма за НУ бушилице и његова примена.

Контрола програма испитивањем готових делова.
НАСТАВА У БЛОКУ (240)
Рад на карактеристичним пословима различитих сложених операција обраде бушења у оквиру текуће производне

технологије предузећа.



Образовни профил: МЕТАЛОБРУСАЧ СПЕЦИЈАЛИСТА

МАШИНЕ АЛАТКЕ ЗА ОБРАДУ БРУШЕЊЕМ
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета машине алатке за обраду брушењем је проширивање и продубљивање знања, на основу

научних и стручних садржаја о брусилицама и технологији обраде брушењем.
Задаци наставе предмета машине алатке за обраду брушењем су:
- продубљивање знања из области теорије резања;
- упознавање кинематике сложене обраде на брусилицама;
- упознавање кључних конструкционих детаља брусилица;
- упознавање рада савремених брусилица;
- оспособљавање за коришћење стручне литературе.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(4 часа недељно, 88 часова укупно)

ТЕОРИЈА РЕЗАЊА (10)
Теоријско разматрање геометрије оштрице код разних поступака скидања струготине. Анализа параметара код

брушења и њихова функцијска веза са квалитетом. Избор брзине, броја обртаја тоцила, брзине обратка, помака и
дубине резања. Анализа издашности тоцила у зависности од параметара брушења. Поступци брушења и анализа
кинематике кретања.

КИНЕМАТИКА БРУСИЛИЦА (24)
Подела брусилица по кинематици кретања. Брусилица за равно брушење, брусилица за округло брушење,

оштрилице, брусилица за навој, брусилица зупчаника, профилно брушење. Машине за глачање, хоновање и
суперфиниш. Детаљно упознавање кинематике кретања, преноса и регулације. Преносници за главно кретање, подела
и примена - степенасти и континуирани. Дијаграми степенасте промене обртаја. Континуирани преносници и њихова
подела. Шеме и функције појединих изведби.

Анализа кинематских величина. Хидраулични цилиндри и управљачки механизми - карактеристике и примене.
Преносници за помоћна кретања, подела, изведбе и примена. Уређаји за промену смера кретања и претварање
кружног кретања у праволинијско. Анализа кинематичких величина. Однос маса убрзања и њихове последице.
Погонске јединице, подела и примена, као и њихова регулација код брусилица.

Постављање брусилица, контрола тачности и довођење у одговарајуће границе тачности. Детаљно упознавање са
одговарајућим ЈУС-ом. Главе брусилица. Крутост главних вретена. Крутост машина, властита фреквенција и
одговарајуће последице. Лежаји главних радних елемената. Вођице за транслаторна кретања В-призме. Узроци
вибрација и могућности њихових смањења и отклањања. Трење и истрошење код брусилица.

БРУСИЛИЦЕ ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ ПОСТУПКЕ (12)
Посебне изведбе брусилица као оштрилица или за профилно брушење. Детаљна кинематика и начин постављања и

подешавања. Машине за глачање, хоновање и леповање. Њихова изведба и примена. Принцип рада са одговарајућим
параметрима поступка и детаљном кинематиком кретања.

ОБРАДА ГЛАЧАЊЕМ (4)
Поступци обраде хоновања, леповања и суперфиниш. Принцип рада машине.
ПОСТУПЦИ БРУШЕЊА (20)
Спољно брушење елемената са танким зидовима, узроци и последице деформације, као и њихово отклањање.

Брушење навоја. Брушење жљебастих и коленастих вратила. Профилно брушење. Поступци брушења код сложених и
помакнутих профила.

АУТОМАТИЗАЦИЈА И ПРОГРАМСКО УПРАВЉАЊЕ (18)
Савремене брусилице и њихов систем управљања. Механичко, хидраулично, електрично и нумеричко управљање.

Основна операциона и функционална шема савремене брусилице. Примена НЦ управљања. Програмирање савремених
брусилица.

АЛАТИ И ПРИБОРИ ЗА БРУШЕЊЕ
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета алати и прибори за брушење:
- проширивање и продубљивање знања, на основу одабраних стручних и научних садржаја о алатима и приборима

за брушење;
- упознавање са појмовима из области алата и прибора за брушење, који омогућавају проширена стручна знања у

њиховој примени.
Задаци наставе предмета алати и прибори за брушење су:
- продубљивање знања из области геометрије алата;
- продубљивање знања из области изгледа и састава тоцила;
- продубљивање знања из области прибора за брушење;
- оспособљавање за коришћење стручне литературе.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(2 часа недељно, 44 часа годишње)

ВРСТЕ АЛАТА ЗА БРУШЕЊЕ (4)
Подела и називи тоцила. Главни облици тоцила.



САСТАВ И ПРИМЕНА ТОЦИЛА (7)
Брусна средства, класификација и особине.
Везивна средства, класификација и особине.
Особине тоцила. Означавање тоцила.
Основна начела за правилан избор тоцила.
УРАВНОТЕЖЕЊЕ ТОЦИЛА И КОНТРОЛА (6)
Статичко уравнотежење тоцила. Динамичко уравнотежење тоцила. Контрола уравнотежености тоцила. Контрола

тоцила - визуелно и микроскопски.
ПОСТАВЉАЊЕ ТОЦИЛА И ПРИПРЕМА ЗА РАД (8)
Поступак постављања тоцила и одговарајуће хигијенско-техничке и заштитне мере при постављању и раду тоцила.

Начин и средства за оштрење и профилно обликовање тоцила. Алати за обликовање.
РАДНЕ КАТЕГОРИЈЕ АЛАТА (11)
Процес скидања струготине код брушења. Фактори који утичу на постојаност тоцила: брзина резања, материјал

тоцила, материјал обратка, дубина и помак. Утицај хлађења на тоцило.
РЕДОВНИ ЕЛЕМЕНТИ И ПРИБОРИ БРУСИЛИЦА (5)
Електроопрема. Уређај за хлађење.
АЛАТИ ЗА ОШТРЕЊЕ (3)
Алати за оштрење, њихова употреба и одржавање. Површине за оштрење код алата.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ практичне наставе је стицање проширених знања, радних вештина и навика потребних за обављање сложених

операција металобрусачке обраде.
Задаци практичне наставе су:
- овладавање сложеним технолошким операцијама брушења, руковањем и подешавањем брусилица и правилним

коришћењем сложеног брусачког алата и прибора;
- овладавање правилном применом и коришћењем техничко-технолошке документације делова сложене брусачке

обраде;
- развијање осећаја за високу тачност, прецизност и одговорност;
- развијање интереса за усавршавање и иновирање технолошких поступака металобрусачке обраде.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(14 часова недељно, 308 часова укупно + 240 часова у блоку)

БРУШЕЊЕ РАВНИХ ПОВРШИНА (21)
Брушење плоча, ламела и танких делова. Брушење призматичних површина. Брушење испупчених и удубљених

радилица на плочама.
БРУШЕЊЕ ОТВОРА (21)
Брушење цилиндричних пролазних и непролазних отвора. Брушење коничних отвора. Унутрашње чеоно брушење.

Унутрашње профилно брушење. Брушење средишњих гнезда.
БРУШЕЊЕ ВРАТИЛА (21)
Брушење жљебастих вратила, спољно брушење радилица и конуса. Брушење коленастих вратила.
БРУШЕЊЕ ПРОФИЛА (21)
Брушење профила помоћу профилног тоцила.
Брушење профила методом копирања.
БРУШЕЊЕ НАВОЈА (21)
Брушење навоја једнопрофилним и вишепрофилним тоцилом. Брушење претходно обрађеног навоја. Израда навоја

брушењем.
БРУШЕЊЕ ЗУПЧАНИКА (35)    
Брушење бокова зубаца профилисаним тоцилом.
Брушење бокова зубаца по поступку "Niles", "Maag" и "Reishauer".
ОБРАДА ГЛАЧАЊЕМ (21)
Рад на машинама за хоновање, леповање и суперфиниш.
РАД НА САВРЕМЕНИМ БРУСИЛИЦАМА (49)
Припрема за рад на НУ брусилицама. Подешавање НУ брусилица. Израда програма за НУ брусилицу. Примена

припремљеног програма и контрола готовог дела.
ОШТРЕЊЕ АЛАТА (84)
Оштрење разних ножева израђених од брзорезног челика и ножева са плочицама од тврдог метала.
Оштрење развртача са равним и спиралним оштрицама.
Оштрење ручних и машинских урезника са равном и спиралном оштрицом.
Оштрење нарезница са сталном мером и подесивих.
Оштрење разних глодала од брзорезног челика.
Оштрење разних глодала са плочицом од тврдог метала.
Оштрење провлакача и специјалних ножева посебног облика.
ИСПИТИВАЊЕ БРУСИЛИЦА (14)
Испитивање, одржавање и контрола исправности брусилица.



НАСТАВА У БЛОКУ (240)
Рад на карактеристичним пословима различитих сложених операција обраде брушења у оквиру текуће производне

технологије предузећа.
Образовни профил: ОБРАЂИВАЧ МЕТАЛА НА НУ МАШИНАМА СПЕЦИЈАЛИСТА

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ОБРАДЕ
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета пројектовање технологије обраде је стицање основних знања о пројектовању технологије и

оспособљавање за самосталну примену стечених знања у решавању технолошких задатака у производњи на бази
технологије нумеричког управљања.

Задаци наставе предмета пројектовање технологије обраде су:
- упознавање основних разлика између нумерички управљаних обрадних система  и класичних  машина алатки са

аспекта области примене, продуктивности, економичности и укупне ефикасности обраде;
- упознавање структуре, техничких карактеристика и технолошких могућности обрадних система са нумеричким

управљањем;
- проширивање знања о теоријским основама обрадних процеса и оспособљавање за њихову примену при

пројектовању технологије обраде;
- упознавање специфичности класичних и нумерички управљаних обрадних система при пројектовању технологије и

примени различитих алата и прибора.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(3 часа недељно, 66 часова укупно)

УВОД (4)
Значај и задатак технологије обраде у индустрији прераде метала.
Системи и процеси у индустрији прераде метала, структура и подела.
Обрадни систем, структура и елементи обрадног система.
Обрадни процес, структура и елементи обрадног процеса.
ОСНОВНИ ПОЈМОВИ И ДЕФИНИЦИЈЕ (6)
Производ.
Производни процес.
Припремак, обрадак, израдак.
Технолошки процес, операција, захват, пролаз.
РАЗРАДА ТЕХНОЛОШКИХ ПРОЦЕСА (18)
Избор најприкладнијег облика и димензија изратка.
Одређивање базних површина.
Одређивање броја и редоследа операција.
Избор радног места.
 Технолошка разрада операција.
КВАЛИТЕТ ОБРАДЕ (8)
Појам и значај квалитета.
Појам тачности обраде, тачност мера, тачност облика, тачност положаја.
Појам квалитета обрађене површине, веза између квалитета и метода обраде.
Грешке обраде, основни узроци и метода постизања тачности и квалитета обраде.
Нумерички управљани обрадни системи и квалитет обраде.
Утицај структуре НУМА на квалитет обраде.
ДЕФИНИСАЊЕ АЛАТА ЗА ПРОЦЕС ОБРАДЕ (10)
Основне карактеристике, примена и подела алата и прибора.
Стезни алати, резни алати.
Системи резних алата за НУ обрадне системе.
Подешавање алата за НУ обрадне системе.
Уређаји и прибори за подешавање алата за НУМА. Мерни алати.
Прибори, стезни прибори, системи прибора за НУ обрадне системе.
ИЗБОР РЕЖИМА РАДА (10)
Општи принципи дефинисања услова резања.
Брзина резања, посмак (у минути, по окретању и зубу).
Дубина резања.
Режими рада за грубу обраду, режими рада за фину обраду.
ОДРЕЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА ИЗРАДЕ ПРОИЗВОДА - ОСНОВЕ СТУДИЈА РАДА (6)
Припремно-завршно време.
Технолошко време.
Помоћно време. Време израде, додатно време и норма.
АНАЛИЗА ТРОШКОВА ПРОИЗВОДЊЕ (4)
Основни принципи анализе трошкова.
Величина серије и њено економично дефинисање.



ПРОГРАМИРАЊЕ НУ МАШИНА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета програмирање НУ машина је стицање основних знања о елементима пројектовања

технологије за нумеричко управљање обраде система и оспособљавање ученика за њихову примену при пројектовању
технолошког поступка и изради програма.

Задаци наставе предмета програмирање НУ машина су:
- стицање основних знања о савременим обрадним системима и савременим технолошким процесима производње на

бази технологије нумеричког управљања;
- стицање знања о технолошким могућностима обрадних система са нумеричким управљањем;
- оспособљавање ученика за повезивање знања о теоријским основама обрадних процеса и принципима

пројектовања технолошких процеса са технолошким могућностима нумерички управљаних обрадних система;
- развијање смисла за сарадњу са пројектантима производа, конструкторима алата, припремом алата, и осталим

учесницима у пројектовању и производњи.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(2 + 2 часа недељно, 44 + 44 часа укупно)

УВОД (4)
Нумерични управљани и обрадни системи, основни концепт и структура.
Специфичности и захтеви НУ обрадних система са аспекта технолошке припреме.
Системи технолошке припреме за НУМА.
Ручно пројектовање технологије НУМА, основне активности, предности и недостаци.
Примена рачунара у пројектовању технологије НУМА, аутоматско програмирање.
Класични системи аутоматског пројектовања технологије НУМА, језици за пројектовање технологије, процесор,

пост-процесор.
САD/САМ системи и пројектовање технологије НУМА.
Управљачке јединице и пројектовање технологије НУМА, програмирање у погону.
Фактори који утичу на избор технолошке припреме за НУМА и област примене појединих система технолошке

припреме.
ОСНОВИ ПРОГРАМИРАЊА НУМА (6)
Координатни системи и карактеристичне тачке радног простора.
Појам програма, структура програма, програмске инструкције, блокови, програмске речи.
Врсте речи - адресе (координате, главне функције - Г, помоћне функције - М, технолошке функције, остале

функције).
Дефинисање структуре програма и формата речи.
Носиоци информација програма, бушење трака, кодови бушене траке, ИСО код и ЕИА код.
ГЛАВНЕ ФУНКЦИЈЕ - Г (8)
Место, улога и значај главних функција у оквиру програма НУМА.
Подела главних функција - групе, модалне функције.
Функције за дефинисање система програмирања, координатног система, трансформацију координатног система и

померања нулте тачке.
Функција за дефинисање начина кретања.
Функција за дефинисање корекције алата.
Функција за дефинисање стандардних циклуса.
ПОМОЋНЕ ФУНКЦИЈЕ (6)
Место, улога и значај помоћних функција.
Подела помоћних функција.
Помоћне функције за управљање програмом.
ТЕХНОЛОШКЕ ФУНКЦИЈЕ (2)
Функција за управљање алатом.
Функција за дефинисање режима обраде.
УПРАВЉАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ НУМА (4)
Функција рада УЈ, основна структура, врсте управљања.
Развој технологија за реализацију УЈ, НУ, КНУ система управљачких јединица.
Командна табла УЈ, функције командне табле, симболи командне табле.
Начин уношења програма, учитавање програма са носача информација - бушење траке, тастатуре и ручно

уношење програма, програмска меморија, уношење програма преко комуникационе линије са надређеног рачунара,
корекција програма у меморији.

Корекциона меморија за димензије алата, уношење корекције алата са носача информација, ручно уношење
корекције алата.

Корекциона меморија за трансформацију координатних система, уношење корекционих информација за
трансформацију координатних система.

Начин рада, ручни начин рада, програмски начин рада (блок по блок и аутоматски).
Дијагностика УЈ, поруке грешака и упозорења.
РУЧНО ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И СПЕЦИФИЧНОСТИ (8)
Програмирање бушења - глодања.



Програмирање стругања.
Програмирање обрадних центара.
Програмирање обраде деформацијом.
Програмирање неконвенционалних метода обраде.
Технологије мерења за НУ мерне машине.
СИСТЕМИ ПРОЈЕКТОВАЊА ТЕХНОЛОГИЈЕ НУМА ПОМОЋУ РАЧУНАРА (6)
Класични системи.
Интегрисани САD/САМ систем и пројектовање технологије НУМА.
Програмирање у погону.
ВЕЖБЕ (44)
1. Упознавање  координатних  система   и   карактеристика НУМА (2)
2. Упознавање координатних система и карактеристичних тачака радног простора НУ струга (2)
3. Упознавање координатних система и карактеристичних тачака радног простора НУ глодалица (2)
4. Једноставни примери програмирања ГОО и ГО1 (4)
5. Једноставни примери програмирања ГОО, ГО1, ГО2 и ГО3 (6)
(Користити бланко примере са уцртаним путем алата)
6. Једноставни примери примене циклуса код стругања (6)
(Користити бланко примере са уцртаним путем алата)
7. Једноставни примери примене циклуса код глодања - бушења (6)
(Користити бланко примере са уцртаним путем алата)
8. Израда комплетног програма на бази постојеће технологије стругања (8)
(Користити примере са већ дефинисаним технолошким процесом и условима резања)
9. Израда комплетног програма на бази постојеће технологије глодања - бушења (8)
(Користити примере са већ дефинисаним технолошким процесом и условима резања.)

ФЛЕКСИБИЛНА АУТОМАТИЗАЦИЈА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета флексибилна аутоматизација је стицање основних знања о структури

високоаутоматизованог производног система и логике одвијања технолошког процеса у њему ради оспособљавања за
примену флексибилних производних система у условима измене производног програма.

Задаци наставе предмета флексибилна аутоматизација су:
- стицање навика алгоритамског поступка у решавању методологије, анализе и синтезе једног аутоматизованог

производног система;
- стицање знања о структури флексибилног аутоматизованог система, о програмирању рада управљачких система у

флексибилној аутоматизацији;
- оспособљавање за рад на високоаутоматизованим системима;
- оспособљавање за решавање манипулације робота за извршавање појединих група задатака;
- развијање интереса за новим сазнањима из области флексибилне аутоматизације.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(2 часа недељно, 44 часа укупно)

УВОД (4)
Управљање и системи управљања.
Отворени и затворени системи управљања.
Аналогни и дигитални системи.
Програмско управљање.
Подела флексибилних технолошких система.
АУТОМАТИЗАЦИЈА ПРОЦЕСА ТЕХНОЛОШКОГ СИСТЕМА (6)
Опште поставке, подела технолошких система и циљеви аутоматизације.
Нумеричко управљање алатне машине.
Транспортни системи и роботи.
Контрола производа.
Аутоматизација целокупног производног процеса (од обраде до складишта).
АУТОМАТИЗАЦИЈА ПРИПРЕМЕ ЗА ФЛЕКСИБИЛНЕ ТЕХНОЛОШКЕ СИСТЕМЕ (10)
Конструисање рачунаром САD.
Припрема програма за НУМА помоћу рачунара САМ.
Припрема технолошких процеса рачунаром САРР.
Праћење и контрола квалитета рачунаром САО.
НИВОИ УПРАВЉАЊА ФЛЕКСИБИЛНИМ ТЕХНОЛОШКИМ СИСТЕМОМ (6)
Израда радних програма у циљу припреме на ФТС-у.
Аутоматизација надзора над радом једне машине.
Уланчавање више машина.
Мрежни приступ ФТС-у.
МЕТОДОЛОГИЈА ПРОГРАМИРАЊА ФТС-а - ИЗРАДА КОНКРЕТНОГ ПРИМЕРА (14)
Аутоматизација  рада сваког дела флексибилног технолошког система. Израда програма за надзор рада.



Симулација рада.
СМЕРНИЦЕ И ДАЉИ РАЗВОЈ ФТС-а (4)
Појам технолошких ћелија.
Појам технолошких линија.
Технолошка острва.
Фабрике без људи.

АЛАТИ И ПРИБОРИ ЗА НУ МАШИНЕ
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета алати и прибори за НУ машине је стицање знања, вештина и навика неопходних за успешно

обављање послова у оквиру образовног профила на примени и коришћењу алата и прибора на НУ машинама.
Задаци наставе предмета алати и прибори за НУ машине су:
- развијање самосталности при избору алата и прибора у односу на врсту НУ система;
- стицање знања о конструкционим и геометријским елементима алата за обраду резањем са дефинисањем и

прорачуном димензија нестандардних елемената;
- развијање интереса за усавршавање и иновирање технологије примене и коришћења алата на НУ системима.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(2 часа недељно, 44 часа укупно)

УВОД (2)
Појам, врсте и значај класификације алата и прибора.
Стандардизација и типизација алата и прибора.
Фазе конструисања.
Организација управљања алатима.
 АЛАТИ ЗА РЕЗАЊЕ НА НУ СИСТЕМИМА (14)
Конвенционални алати за стругање, глодање, бушење и брушење.
Алати са механички причвршћеним плочицама.
Алати са довођењем расхладне течности кроз резну оштрицу.
Избор алата с обзиром на захтевани квалитет површине.
АЛАТИ ЗА ОБРАДУ ДЕФОРМАЦИЈОМ НА НУ СИСТЕМИМА (7)
Алати за пробијање.
Алати за савијање.
АЛАТИ ЗА НУ КОНВЕНЦИОНАЛНЕ ПОСТУПКЕ (3)
Врсте алата у односу на врсту обраде.
Материјали алата.
Конструкционе карактеристике алата.
ПОДЕЛА И ПРИМЕНА ПРИБОРА КОД НУ СИСТЕМА (7)
Системи носача алата.
Стезни алати резних оштрица.
Стезни прибори.
Монтажни прибори.
НАЧИНИ АУТОМАТИЗАЦИЈЕ СКЛАДИШТА АЛАТА (5)
Појам слога алата.
Управљање системом алата.
ПРИПРЕМА И ОДРЖАВАЊЕ АЛАТА (6)
Састављање слогова алата.
Преднамештање алата.
Одржавање алата.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ практичне наставе је стицање проширених знања, радних вештина и навика неопходних за успешно обављање

сложених операција обраде на нумерички управљаним машинама.
Задаци практичне наставе су:
- примена стечених теоријских знања из процеса обраде резањем и деформисањем као и програмирања НУ машина;
- овладавање знањима и вештинама подешавања и постављања алата за обраду резањем и деформисањем на НУ

машинама;
- оспособљавање за рационално и економично коришћење средстава рада, сагледавање њихове материјалне

вредности, века трајања алата и његове правилне примене и употребе;
- оспособљавање за самостално коришћење техничке документације, за избор оптималног режима обраде, примену

стандарда и специјалних алата;
- оспособљавање за самостално коришћење и примењивање технолошке документације при раду на НУ машинама;
- овладавање поступцима припреме, подешавања, контроле и смештаја алата на НУ машинама у односу на

координатни систем машине;
- овладавање уношењем програма у управљачку јединицу НУ машине;



- оспособљавање за отклањање застоја на управљачким и погонским системима НУ машина;
- оспособљавање за самосталан избор и коришћење мерног и контролног алата и прибора;
- упознавање мера заштите на раду, личних заштитних средстава, начина њихове примене и стицање навика за

њихово коришћење.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(12 часова недељно, 264 часа укупно + 240 часова у блоку)

УВОД (2)
Упознавање наставног програми и плана реализације, захтева радног подручја обрађивача метала на НУ машинама,

радионице и радних места. Радна и технолошка дисциплина. Упознаване мера н средстава заштите на раду. Чишћење
и одржавање радног места. Правилник о реду у радионици.

УПРАВЉАЊЕ НУ СТРУГОВИМА У РУЧНОМ РЕЖИМУ РАДА (18)
Упознавање тастатуре управљачке јединице.
Методологија уношења програма и корекција (преко тастатуре и осталих носилаца програма).
Аларми.
Померање носача алата у ручном режиму рада у правцу појединих оса до унапред задатих вредности.
Регулисање броја обртаја, посмака, измене алата, укључивање и искључивање расхладног средства.
ПРИПРЕМА АЛАТА ЗА НУ СТРУГОВЕ (16)
Преднамештање алата ван машине и дефинисање корекција.
Преднамештања алата на машини.
Уношење корекција у управљачку јединицу машине и носиоца информација.
СПОЉАШЊЕ И УНУТРАШЊЕ ПОПРЕЧНО И УЗДУЖНО СТРУГАЊЕ ЦИЛИНДРИЧНИХ, СТЕПЕНАСТИХ И КОНИЧНИХ

ПОВРШИНА СА РАДИЈУСИМА, ЗАОБЉЕЊИМА, НАВОЈЕМ И КОНТУРНО СТРУГАЊЕ (30)
Израда комплетне документације (операциони лист, план стезања, план обраде, план алата, програмски лист) и

уношење програма у управљачку јединицу. Тестирање програма (провера путање алата симулацијом и радом на
празно).

Постављање алата на машину и уношење корекција.
Компензација радијуса врха оштрице.
Израда радног предмета, мерење и контролисање и корекција програма (ако је потребно).
СПОЉАШЊА И УНУТРАШЊА ОБРАДА КОРИШЋЕЊЕМ ЦИКЛУСА И ПОТПРОГРАМА (30)
Циклус уздужног, спољашњег и унутрашњег стругања.
Циклус стругања навоја спољашњег, унутрашњег, левог и десног.
Циклуси бушења.
Циклуси усецања канала.
Рад на потпрограмима.
УПРАВЉАЊЕ ГЛОДАЛИЦОМ У РУЧНОМ РЕЖИМУ РАДА (18)
Упознавање тастатуре управљачке јединице.
Методологија уношења програма и корекција (преко тастатуре и сталних носилаца програма).
Аларми.
Померање носача у ручном режиму рада у правцу појединих оса до унапред задатих вредности.
Регулисање броја обртаја, посмака, измена алата, укључивање и искључивање расхладног средства.
ПРИПРЕМА АЛАТА НА НУ ГЛОДАЛИЦИ И ОБРАДНОМ ЦЕНТРУ (12)
Преднамештање алата ван машине и дефинисање корекција.
Преднамештање алата на машини. Постављање алата у магацин алата.
Држачи алата. Уношење корекција у управљачку јединицу и носиоце информација.
ОБРАДА ГЛОДАЊЕМ РАДНИХ ПРЕДМЕТА КОРИШЋЕЊЕМ ЛИНЕАРНОГ И ЦИРКУЛАРНОГ КРЕТАЊА У РАЗЛИЧИТИМ

РАВНИМА (30)
Израда комплетне документације (операциони лист, план стезања, план обраде, план алата, програмски лист) и

уношење програма у управљачку јединицу. Тестирање програма (провера путање алата - симулацијом и радом на
празно).

Постављање алата на машину и уношење корекција.
Компензација полупречника и дужине алата.
Израда радног предмета, мерење и контролисање и корекција програма (ако је потребно).
ОБРАДА ГЛОДАЊЕМ КОРИШЋЕЊЕМ ЦИКЛУСА (18)
Циклус глодања џепа.
Циклус бушења и обраде рупа и отвора.
ОБРАДА ГЛОДАЊЕМ КОРИШЋЕЊЕМ ПОТПРОГРАМА (18)
Обрада глодањем у апсолутном начину програмирања. Обрада глодањем коришћењем инкременталног начина

програмирања.
АУТОМАТСКО ПРОГРАМИРАЊЕ (42)
Фазе код аутоматског програмирања.
Дефинисање геометрије, дефинисање технологије.
Провера програма симулацијом путање алата.
Уношење програма у управљачку јединицу (преко носилаца информација или ДНЦ везом).
Уношење корекција.



Израда делова.
ПРОГРАМИРАЊЕ У ПОГОНУ (18)
Дијалог језици за програмирање у погону.
Дијалог графичко програмирање у погону.
Конверзационо програмирање стругања, глодања, бушења.
МЕРЕЊЕ НА НУ КООРДИНАТНИМ МЕРНИМ МАШИНАМА (12)
Мерење готових комада на НУ координатним мерним машинама.
НАСТАВА У БЛОКУ (240)
Рад на карактеристичним пословима различитих сложених операција обраде на НУ машинама у оквиру текуће

производне технологије предузећа и на програмирању флексибилног технолошког система (израда појединачних
програма обраде и програма за управљање системом).

Образовни профил: ПОДЕШАВАЧ АЛАТНИХ МАШИНА СПЕЦИЈАЛИСТА

МАШИНЕ АЛАТКЕ
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета алатне машине је стицање проширених знања о конструкцијским и експлоатацијским

карактеристикама алатних машина као објеката припреме и подешавања за рад.
Задаци наставе предмета алатне машине су:
- систематизовање већ усвојених знања о алатним машинама на ранијем нивоу образовања;
- упознавање основних функционалних целина, погонских и командних система машина алатки;
- продубљивање и проширивање знања из области кинематике преноса машина алатки;
- упознавање схеме и поставке извођења погонских, преносних и командних система машина алатки;
- овладавање принципима рада и специфичностима машина за различите врсте обраде;
- развијање навика правилног коришћења и чувања машина и алатки.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(2 часа недељно, 44 часа укупно)

УВОД (1)
Предмет изучавања, улога и значај алатних машина.
Подела на машине са и без скидања струготине.
ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ АЛАТНИХ МАШИНА (6)
Принцип рада алатних машина, главно и помоћна кретања. Подела машина према врсти обраде.
Главне функционалне целине појединих група алатних машина.
Основне експлоатацијске карактеристике алатних машина.
Елементи алатних машина (спојнице, вратила, вођице, постоља, и др.).
КИНЕМАТСКИ СИСТЕМ АЛАТНИХ МАШИНА (7)
Преносници за главна обртна кретања.
Преносници за помоћна кретања.
Претварачи кретања.
Систем за управљање алатних машина (ручни, централизовани, селективни, програмски).
ПОГОНСКИ И КОМАНДНИ СИСТЕМИ АЛАТНИХ МАШИНА (7)
Хидросистеми алатних машина.
Електромотори и електрични преносиоци.
МАШИНЕ АЛАТКЕ - СПЕЦИФИЧНОСТИ (20)
Машине за обраду стругањем. Машине за обраду глодањем.
Машине за обраду бушењем.
Машине за обраду рендисањем.
Машине за обраду провлачењем.
Машине за обраду брушењем.
Машине за обраду навоја.
Машине за озубљење.
Машине за обраду деформацијом.
СЛОЖЕНЕ МАШИНЕ (3)
Агрегатне машине.
Обрадни центри и трансфери.

АЛАТИ И ПРИБОРИ
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета алати и прибори је стицање проширених знања о резним алатима и приборима,

карактеристикама и примени стандардних, специјалних и алата за сложене обрадне системе.
Задаци наставе предмета алати и прибори су: 
- систематизовање већ усвојених знања о алатима и приборима на ранијем нивоу образовања;
- стицање проширених и продубљених знања о конструкцијским и геометријским карактеристикама различитих

врста алата;
- стицање знања о конструкцијским карактеристикама прибора и правилном позиционирању обратка у прибору;



- развијање осећаја за одржавање и чување алата и прибора.

 САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(2 часа недељно, 44 часа укупно)

УВОД (1)
Значај и улога алата и прибора, подела.
РЕЗНИ АЛАТИ (20)
Подела и основне конструкцијске карактеристике резних алата. Типови резних алата према конструкцији (алати

исцела, алати са резним плочицама - лемљеним и механички причвршћеним).
Елементи алата за савијање и ломљење струготине. Основни облици плочица алатних материјала за лемљење и

механичко причвршћивање (изменљиве вишесечне плочице и начини њиховог причвршћивања за држач).
Стандардни резни алати (стругарски ножеви, алати за израду и обраду отвора, глодала) изведени исцела и са

лемљеним и механички причвршћеним плочицама.
Специјални резни алати (фазонски ножеви, алати за израду зупчаника, провлакачи).
Системи алата за сложене обрадне системе (НЦ машине, комбиноване бушилице - глодалице, обрадне центре).
ПОМОЋНИ (СТЕЗНИ) ПРИБОРИ (23)
Улога и подела помоћних прибора, основни елементи прибора.
Одређивање положаја обратка у прибору (базирање и грешка базирања, елементи за базирање карактеристичних

облика обрадака).
Стезање и елементи за стезање код помоћних прибора (ручно и механизовано). Одређивање силе стезања и грешке

стезања.
Елементи за довођење алата у радни положај, вођење алата.
Специјални, универзални и групни помоћни прибори (карактеристике и примена).
Рентабилност помоћних прибора.
Агрегатирани (универзални монтажно-демонтажни) помоћни прибори. Карактеристике, примена и начин коришћења.

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета технологија обраде је стицање проширених знања о принципима и законитостима

обликовања производа, о системима, процесима и поступцима обраде и економичности израде производа.
Задаци наставе предмета технологија обраде су:
- систематизовање већ усвојених знања о принципима и законитостима технологије обраде - на ранијем нивоу

образовања;
- стицање знања о основама поступка обраде типских површина, завојница, сложених површина, озубљења и др.;
- стицање знања о избору економског режима обраде;
- оспособљавање за примену теоријских знања у практичном раду на припреми и подешавању алатних машина.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(2 часа недељно, 44 часа укупно)

УВОД (З)
Значај и задатак технологије обраде у индустрији прераде метала.
Системи и процеси прераде метала, структура и подела.
Обрадни систем, структура и елементи обрадног система.
Обрадни процес, структура и елементи обрадног процеса.
Основни појмови и дефиниције: производ, производни процес, припремак, обрадак, израдак, технолошки процес,

операција, захват, пролаз.
КВАЛИТЕТ ОБРАДЕ (8)
Појам и значај квалитета.
Појам тачности обраде, тачност мера, тачност облика, тачност положаја.
Појам квалитета обрађене површине, везе између квалитета и метода обраде. Процес стварања струготине,

температуре при резању, хабање и постојаност алата.
ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ ТИПСКИХ ПОВРШИНА (10)
Обрада спољних цилиндричних површина.
Обрада унутрашњих цилиндричних површина.
Обрада равних површина.
ОБРАДА ЗАВОЈНИЦА (4)
Обрада завојница на стругу.
Обрада завојница на бушилици.
Обрада завојница на глодалици.
Обрада завоја на брусилици.
ОБРАДА ОЗУБЉЕЊА (4)
Обрада озубљења глодањем, рендисањем, провлачењем, брушењем.
ОБРАДА СЛОЖЕНИХ ПОВРШИНА (2)
Обрада сферних површина.



Обрада фазонских површина - праволинијских и просторних.
ИЗБОР ЕКОНОМСКОГ РЕЖИМА ОБРАДЕ (10)
Утицај елемената режима резања у трошковима обраде.
Избор величина помоћног кретања при обради резања (стругање, глодање, бушење и брушење).
Проблематика избора режима резања при разним врстама обраде.
Методологија избора економског режима обраде.
НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ ПОСТУПЦИ ОБРАДЕ (3)
Електроерозивна обрада.
Електрохемијска обрада.
Ултразвучна обрада.
Обрада ласером.

ПОДЕШАВАЊЕ МАШИНА АЛАТКИ
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета подешавање алатних машина је стицање знања о принципима и начина подешавања алатних

машина и оспособљавање за примену знања у практичном раду.
Задаци наставе предмета подешавање алатних машина су:
- упознавање различитих система комади машина;
- упознавање начина провере подешености машина за рад;
- стицање знања о избору и подешавању алата и стезних прибора;
- проширивање знања о избору режима обраде и, на основу тога, припреми и подешавању машине, алата и

прибора;
- упознавање начина израде пробног комада, провере постављене технологије и пуштање машине у рад;
- развијање интереса за усавршавање и иновирање технолошких поступака подешавања машина и њихове

функционалности.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(3 часа недељно, 66 часова укупно)

ПРОИЗВОДНА И ТЕХНОЛОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА (3)
Упознавање производне и техничко-технолошке документације са аспекта припреме и подешавања машине.
ПРОВЕРА ГЕОМЕТРИЈСКЕ ТАЧНОСТИ МАШИНА (5)
Нормалност радног вретена у односу на радни сто. Паралелност радних вретена и уздужних супорта.
Саосност радних вретена.
Саосност вођених елемената стезних прибора.
Провера улежиштења вретена.
Одређивање радијалних и аксијалних бацања.
КОМАНДЕ МАШИНА И КРЕТАЊЕ ЕЛЕМЕНАТА МАШИНА (2)
Врсте и начин команди машина.
Врсте кретања машина и њихове условљености.
КАРАКТЕРИСТИКЕ МАШИНА (4)
Карактеристике алата за појединачну, серијску и масовну производњу.
Одабирање и припрема стезног, мерног прибора и резног алата за обраду радног предмета и активности за

подешавање машине.
ПОДЕШАВАЊЕ СТЕЗНОГ ПРИБОРА  (12)
Постављање стезног прибора (стезне главе, шиљци, стеге, линете, стезне чељусти, ослонци, вођице, граничници,

чахуре).
Подешавање радних подова, вучних шипки, стезних чељусти и граничника, покретних шиљака.
Контрола положаја, контрола радијалног и аксијалног бацања, контрола зазора.
Одређивање силе стезања прибора са механичким, хидрауличким, пнеуматским и електронским принципом стезања.
Прорачун силе стезања за различите принципе стезања.
ПОСТАВЉАЊЕ И ПОДЕШАВАЊЕ ШАБЛОНА И НОСАЧА ПРОГРАМА МАШИНЕ (22)
Прорачун и подешавање кривуља.
Прорачун и подешавање копир-шаблона.
Програмске траке. Врсте и начин програмирања специјалних машина. Програмирање машина са нумеричким

управљањем.
Подешавање радних ходова носача резног алата помоћу микропрекидача, механичких граничника и др.
Подешавање положаја резног алата у циљу задовољења тражених мера и толеранција (класично, помоћу

аутоматског уређаја за подешавање).
Подешавање радног предмета и постављање у оптимални положај у односу на радна вретена машине (помоћу

ренера ослонца, граничника и др.).
ПОДЕШАВАЊЕ КИНЕМАТИКЕ МАШИНЕ (15)
Врсте преносника (кинематске шеме за главна, помоћна кретања и сл.).
Прорачун и усвајање потребних елемената за подешавање одређених кретања (зупчаници, ременице, полуге и др.).
Подешавање преносника за главна кретања.
Подешавање преносника за помоћна кретања.



Подешавање важних углова на машинама ради обраде површина под датим углом, закривљених површина и др.
Могућности и потреба промене режима обраде у циљу постизања захтеваног квалитета површине и времена израде

(у зависности од врсте обраде и материјала).
ИЗРАДА ПРВОГ КОМАДА (2)
Израда комада, контрола времена израде, контрола и мерење димензија, облика, храпавости и др. Корекција мера,

облика, режима рада и др.
Предаја машине у редовну производњу.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ практичне наставе је стицање знања, радних вештина и навика неопходних за успешно обављање сложених

операција припреме и подешавања алатних машина за рад.
Задаци практичне наставе су:
- примена стечених теоријских знања о принципима и начинима подешавања алатних машина;
- овладавање знањима и вештинама подешавања и постављања алата и прибора;
- оспособљавање за рационално и економично коришћење средстава рада, за оптимални избор режима обраде,

алата и прибора за обраду радног предмета;
- оспособљавање за самостално коришћење техничке документације у припреми и подешавању машина за рад;
- овладавање поступцима контролисања исправности рада машине и квалитета обрађеног предмета.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(14 часова недељно, 308 часова укупно + 240 часова у блоку)

УВОД (14)
Упознавање производне и технолошке документације.
Радни налози и радне листе.
Евидентирање радног учинка.
Коришћење скица и операционих листа.
Коришћење планова обраде и планова постављања алата.
Рад на програмским тракама.
УПОЗНАВАЊЕ КОМАНДИ И КРЕТАЊА МАШИНА (7)
Рад са командама машина, кретања машина, пуштања машина у погон.
ПРОВЕРА ГЕОМЕТРИЈСКЕ ТАЧНОСТИ МАШИНА (70)
Провера нормалности радног вретена у односу на сто.
Провера саосности радних вретена.
Провера паралелности радних вретена и уздужних супорта.
Провера саосности вођених елемената стезних алата (покретне маске - радни сто).
Провера зазора у улежиштењима радних вретена.
Одређивање радијалних и аксијалних бацања.
Провера правости.
Провера равности.
Центричност спољашњих цилиндара радних вретена.
Аксијална мирноћа радних вретена.
Управност жљебова радног стола на осу радног вретена.
Специјална испитивања.
ПОСТАВЉАЊЕ И ПОДЕШАВАЊЕ ПРИБОРА И РЕЗНОГ АЛАТА (77)
Припрема стезног прибора (чишћење, подешавање, подмазивање).
Припрема резног алата (чишћење, уравнотежење и подешавање).
Постављање стезног прибора (стезне главе, шиљци, стеге, линете, стезне чељусти, граничници, ослонци, вођице,

репери, чахуре и др.).
Контрола подешености стезног прибора (положај, радијална и аксијално бацање, зазор и др.).
Подешавање силе стезања.
Проба машине без радног предмета.
ПОДЕШАВАЊЕ МАШИНА ПО ВРСТАМА ОБРАДЕ (119)
Постављање кривуља, провера постављања.
Постављање и подешавање копир-шаблона.
Постављање програмских трака и провера команди.
Упознавање начина програмирања рада машина са нумеричким управљањем.
Подешавање радних ходова носача резног алата (помоћу микропрекидача, механичких граничника и др.).
Подешавање положаја резног алата у циљу задовољавања тражених мера, толеранција предмета обраде

(класично, преко аутоматског уређаја).
Подешавање радног комада и оптимални положај у односу на радно вретено машине.
Подешавање преносника за главно кретање и одабирање потребних елемената.
Подешавање преносника за помоћно кретање и одабирање потребних елемената.
Подешавање разних углова на машинама ради постављања радног предмета за обраду површина под углом,

закривљених површина и сл.



Постављање и промена режима рада машине у циљу постизања траженог квалитета одређене површине и времена
израде.

ПРАКТИЧНА ИЗРАДА ПРВОГ КОМАДА (21)
Пуштање у рад система машине и израда првог комада. Контрола времена израде. Мерење димензија, облика,

навоја, храпавости и др.
Кооперација мера, облика, режима рада, поновна контрола и пуштање машине у редовну производњу.
НАСТАВА У БЛОКУ (240)
Рад на карактеристичним пословима различитих операција припреме и подешавања алатних машина у оквиру

текуће производне технологије предузећа.
Образовни профил: БРАВАР СПЕЦИЈАЛИСТА

МЕТАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета металне конструкције је стицање проширених знања о структури, конструкцији и примени

металних конструкција - као основе за практичан рад.
Задаци наставе предмета металне конструкције су:
- систематизовање већ усвојених знања из ове области на ранијем нивоу образовања;
- продубљивање знања из техничког цртања и нацртне геометрије у циљу разумевања и ефикаснијег коришћења

техничке документације за металне конструкције;
- стицање знања о основама конструисања делова н склопова металних конструкција, оптерећењима, напрезањима

и димензионисању елемената металних конструкција;
- стицање знања о битним карактеристикама различитих врста металних конструкција, функцији појединих делова

елемената и склопова конструкције, захтевима при њиховој изради, монтажи и оправкама.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(3 часа недељно, 66 часова укупно)

УВОД (1)
Врсте, намена и карактеристике металних конструкција.
ОСНОВИ КОНСТРУИСАЊА И ПРОЈЕКТОВАЊА (10)
Општи појмови о конструисању и пројектовању машинских делова и конструкција. Захтеви при конструисању, фазе

конструисања.
Толеранција дужинских мера и налегања.
Оптерећења и напрезања машинских делова.
Статичка и динамичка издржљивост материјала. Дозвољени напони и степени сигурности.
ИЗБОР МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ БРАВАРСКИХ КОНСТРУКЦИЈА, ЕЛЕМЕНТИ ПРОРАЧУНА МЕТАЛНИХ КОНСТРУКЦИЈА

(15)
Конструисање кованих, пресованих и ливених конструкција. Конструисање заварених конструкција.
Прорачуни заварених конструкција, прорачуни закованих конструкција, прорачуни навојних конструкција.
Испитивање носивости конструкција.
КАРАКТЕРИСТИКЕ МЕТАЛНИХ КОНСТРУКЦИЈА (15)
Основне карактеристике металних конструкција, конструкције мостова, карактеристичне металне грађевинске

конструкције, ограде, настрешнице, кровне конструкције, врсте, прозори и др.
Карактеристичне конструкције носача електричних водова.
Карактеристичне конструкције металног намештаја.
Карактеристичне конструкције резервоара, цистерни и судова под притиском.
Карактеристичне металне конструкције возила (шасија возила, доњи строј код аутобуса, трамваја, тролејбуса,

камиона и приколице).
Конструкција дизалице.
 ИЗРАДА ВЕЖБИ ИЗ МЕТАЛНИХ КОНСТРУКЦИЈА (15)
Израда елабората из металних конструкција који садржи пример прорачуна са потребном техничком

документацијом.
СПОЈЕВИ (10)
Заковани спојеви.
Врсте заковица према материјалу, облику и намени. Одређивање потребне дужине стабла заковице. Начин ручног и

машинског закивања (алат, прибор, поступак). Начин преношења оптерећења. Избор заковице и врсте споја.
Заварени спојеви.
Начин заваривања челичних конструкција. Састављање и приваривање елемената. Ток и редослед заваривања с

обзиром на напон материјала и деформације. Врсте заварених спојева.
Навојни спојеви.
Припрема отвора за урезивање навоја. Припрема стабла за нарезивање навоја. Радни поступак нарезивања навоја

нарезница. Контрола исправности израђеног навоја. Врсте навоја и обележавање. Врсте, подела и примена навојних
спојева.

Материјал за вијке и навртке. Оптерећење чврстих навојних спојева и расподела оптерећења по навојима.
Опруге.
Намена опруга. Врсте опруга. Опруге изложене сложеним напрезањима. Дозвољени напони и степен сигурности.

Челици за опруге. Облици гумених опруга изложених притиску и примери уградње.



ИЗРАДА И МОНТАЖА МЕТАЛНИХ КОНСТРУКЦИЈА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета израда и монтажа металних конструкција је стицање проширених знања о поступцима и

принципима израде елемената металних конструкција, њиховог спајања и монтаже - као основе за практичан рад.
Задаци наставе предмета израда и монтажа металних конструкција су:
- систематизовање већ усвојених знања из области браварских послова на ранијем нивоу образовања;
- стицање проширених знања о методама и поступцима рада на обликовању, спајању, монтажи и заштити

елемената и металних конструкција;
- стицање проширених знања о примени алата, машина и прибора при изради монтаже металних конструкција;
- оспособљавање за разумевање и самостално коришћење техничке документације и избора оптималног режима

рада;
- стицање знања о захтевима рационалне припреме и организације рада у радионици при изради монтаже металних

конструкција.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(4 часа недељно, 88 часова укупно)

ПРИПРЕМА И ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА (5)
Елементи рационалне организације рада при изради монтаже металних конструкција.
Елементи непосредне припреме рада и захтеви за успешну припрему у радионици и на терену.
КОРИШЋЕЊЕ ТЕХНИЧКЕ И ТЕХНОЛОШКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (5)
Читање техничке и технолошке документације при изради и монтажи металних конструкција (примери из праксе за

различите металне конструкције).
Коришћење стандарда, каталога, приручника и упутстава.
ИЗБОР МАТЕРИЈАЛА ЗА МЕТАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ (8)
Изучавање фактора који утичу на избор основног материјала за израду металних конструкција. Лимови и њихова

примена. Метални профили и њихова примена. Помоћни материјали за заваривање. Материјали за подмазивање и
површинску заштиту.

ЗАВАРИВАЊЕ (10)
Електрозаваривање: врсте, поступци, облици завара, средства и техника заваривања.
Гасно заваривање: врсте, поступци, средства и техника заваривања.
Испитивање квалитета завара.
ОБРАДА ДЕФОРМАЦИЈОМ (10)
Ливење и његова примена код металних конструкција.
Ковање и његова примена код металних конструкција.
Пресовање, савијање и закивање: поступци, средства рада и примена.
СЕЧЕЊЕ МАТЕРИЈАЛА (8)
Примена оцртавања и обележавања. Машине за сечење, поступци и примена. Алат и прибор при сечењу.
ИЗРАДА И МОНТАЖА ЧЕЛИЧНИХ КОНСТРУКЦИЈА (10)
Израда елемената челичних конструкција на основу техничке и технолошке документације. Израда конзола, носача,

стубова, кровне и мостовске конструкције и њихова монтажа.
ИЗРАДА И МОНТАЖА ГРАЂЕВИНСКЕ БРАВАРИЈЕ (10)
Израда елемената грађевинске браварије на основу техничке и технолошке документације. Израда врата, капија,

прозора, светларника, витрина, ормана, столова, ограда и сл. Монтажа елемената грађевинске браварије.
ИЗРАДА И МОНТАЖА ЕЛЕМЕНАТА КОНСТРУКЦИЈЕ ВОЗИЛА (10)
Израда елемената конструкције возила: шасије возила, доњег строја возила - аутобуса, трамваја, тролејбуса,

камиона и приколице, на основу техничке и технолошке документације. Монтажа елемената конструкције возила.
ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА (12)
На примерима челичних конструкција, грађевинске браварије или конструкције возила урадити елаборат који се

састоји из техничке и технолошке документације, спецификације материјала, алата и прибора за израду и монтажу и
калкулација трошкова.

Заједнички предмет за:
- БРАВАРА СПЕЦИЈАЛИСТУ
- ЗАВАРИВАЧА СПЕЦИЈАЛИСТУ

МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ МЕТАЛНИХ И ЗАВАРЕНИХ КОНСТРУКЦИЈА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета машински материјали металних и заварених конструкција је стицање продубљених знања о

структури и својствима машинских материјала који се користе код заваривања и монтаже и израде металних
конструкција.

Задаци наставе предмета машински материјали металних и заварених конструкција су:
- стицање проширених знања о кристалној грађи метала и легура и чврстоћи идеалних и реалних материјала;
- упознавање равнотежног дијаграма и неравнотежне структуре код челика;
- стицање продубљених знања о својствима конструкционих челика за заваривање, алуминијума и легура

алуминијума;
- стицање продубљених знања о својствима титана, титанових легура; бакра и бакарних легура;



- стицање знања о поступцима термичке обраде металних и заварених конструкција.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(2 часа недељно, 44 часа укупно)

КРИСТАЛНА ГРАЂА МЕТАЛА И ЛЕГУРА (4)
Кристалографски системи. Легуре, фазе, врсте једињења. Макро и микроанализа. Припрема узорка из варова.

Металографска анализа.
ЧВРСТОЋА ИДЕАЛНИХ И РЕАЛНИХ МАТЕРИЈАЛА (3)
Постојања грешака у кристалној грађи. Технолошке грешке: прслине, сегрегације, усахлине и гасни мехурови.
РАВНОТЕЖНИ ДИЈАГРАМИ Fe-С (4)
Равнотежне фазе и њихова својства.
НЕРАВНОТЕЖНЕ СТРУКТУРЕ У ЧЕЛИЦИМА (4)
Врсте неравнотежних структура. Својства неравнотежних структура. Појава неравнотежних структура при

заваривању.
ГВОЖЂА (4)
Сиви лив. Модуларни лив. Израчунавање угљеничног еквивалента.
ЧЕЛИЦИ (10)
Конструкциони челици за заваривање: челици за опште намене, нискоугљенични челици, нискоугљенични -

нисколегирани челици, челици за побољшање, котловски челици, челици отпорни на корозију, челици отпорни на
хемијске агенсе, челици отпорни на минерално хабање. Аустенитни челици, феритни челици, аустенитно-феритни
челици

АЛУМИНИЈУМ И ЛЕГУРЕ АЛУМИНИЈУМА (5)
Својства алуминијума и легура алуминијума. Апсорпција гасова у истопљеном алуминијуму и његовим легурама.

Најважнији легирајући елементи алуминијума. Легуре алуминијума намењене заваривању.
ТИТАН И ТИТАНОВЕ ЛЕГУРЕ (3)
Особине титана и титанових легура. Примесе у титану и титановим легурама. Гасови у титану и титановим

легурама. Легуре титана за заваривање.
БАКАР И БАКАРНЕ ЛЕГУРЕ (3)
Легуре бакра за заваривање и лемљење. Склоност бакра ка оксидацији. Дезоксидација бакра током топљења за

заваривање и лемљење.
ТЕРМИЧКА ОБРАДА МЕТАЛНИХ И ЗАВАРЕНИХ КОНСТРУКЦИЈА (4)
Основни поступци термичке обраде металних и заварених конструкција. Жарење: меко жарење, жарење ради

уклањања заосталих напона, нормализационо жарење.
Утицај жарења на заварени спој и ЗУТ.
Образовни профил: БРАВАР - СПЕЦИЈАЛИСТА

ПРАКТИЧНА НАСТАВА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ практичне наставе је стицање проширених знања, радних вештина и навика потребних за обављање сложених

операција и поступака израде и монтаже браварских конструкција.
Задаци практичне наставе су:
- овладавање сложеним технолошким операцијама ручне и одговарајуће машинске обраде на изради и монтажи

браварских занатских и индустријских производа;
- примена знања о правилном избору материјала за израду производа и оспособљавање за његово рационално

коришћење и смањење отпада;
- оспособљавање за правилну употребу, примену и одржавање средстава рада;
- стицање знања и навика за правилно коришћење средстава заштите на раду;
- развијање интереса за усавршавање и иновирање технолошких поступака у изради и монтажи браварских

конструкција.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(14 часова недељно, 308 часова укупно + 240 часова у блоку)

УВОД (2)
Упознавање наставног плана и програма реализације, захтева радног подручја бравара специјалисте, радне и

технолошке дисциплине. Упознавање мера и средстава заштите на раду и правилника о раду радионице.
ИЗРАДА ЕЛЕМЕНАТА ЗАВАРИВАЊА (47)
Припрема делова за заваривање. Електрозаваривање различитим поступцима и облицима завара, сложених

елемената и делова браварских конструкција.
Гасно заваривање различитих браварских конструкција.
Контрола заварених спојева.
ИЗРАДА ЕЛЕМЕНАТА ДЕФОРМАЦИЈОМ (49)
Рад на изради браварских елемената деформацијом: ковањем, пресовањем, савијањем и закивањем - на основу

техничке и технолошке документације.
СЕЧЕЊЕ МАТЕРИЈАЛА (49)
Рад на сечењу - кројењу елемената металских конструкција коришћењем машина, алата и прибора за ручно и



машинско сечење (на основу претходно извршеног оцртавања или обележавања материјала).
ИЗРАДА И МОНТАЖА ЧЕЛИЧНИХ КОНСТРУКЦИЈА (56)
Израда и монтажа елемената челичних конструкција (носачи, стубови, кровне и мостовске конструкције и сл.) на

основу техничке и технолошке документације.
ИЗРАДА И МОНТАЖА ГРАЂЕВИНСКЕ БРАВАРИЈЕ (56)
Израда и монтажа елемената грађевинске браварије (врата, прозори, светларници, витрине, ормани, столови,

ограде и сл.) на основу техничке и технолошке документације.
ИЗРАДА И МОНТАЖА ЕЛЕМЕНАТА КОНСТРУКЦИЈЕ ВОЗИЛА (49)
Израда и монтажа шасије возила, доњег строја аутобуса, трамваја, камиона, приколице и др. на основу техничке и

технолошке документације.
НАСТАВА У БЛОКУ (240)
Рад на карактеристичним пословима различитих сложених операција израде, монтаже и оправке металских и других

браварских конструкција у оквиру текуће производне технологије предузећа.
Образовни профил: АУТОЛИМАР СПЕЦИЈАЛИСТА

КОНСТРУКЦИЈА ВОЗИЛА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета конструкција возила је стицање знања о конструкционим и експлоатационим својствима

возила са освртом на безбедност возила у јавном саобраћају.
Задаци наставе предмета конструкција возила су:
- систематизовање већ усвојених знања из ове области на ранијем нивоу образовања;
- проширивање и продубљивање знања о функционисању основних делова и склопова и склопова конструкције

возила;
- упознавање техничких решења и законских прописа који обрађују делове техничке исправности и опремљености

моторних возила;
- оспособљавање за примену теоријских знања о конструкционим елементима возила у практичном раду на

поправци и одржавању возила.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(3 часа недељно, 66 часова укупно)

УВОД (3)
Класификација, категоризација и стандардизација моторних и прикључних возила.
КВАЛИТЕТ МОТОРНИХ ВОЗИЛА (3)
Компоненте квалитета.
Захтеви које моторна возила морају да задовоље.
РАЗВОЈ МОТОРНИХ И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА (2)
Основне фазе развоја, перспективе развоја.
КОНЦЕПЦИЈА ГРАЂЕ МОТОРНИХ И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА (5)
Врсте погона.
Положај погонског агрегата.
Врсте преносника снаге.
Носећа конструкција и каросерија.
БЕЗБЕДНОСТ ВОЗИЛА (2)
Законски прописи.
Безбедност возила у саобраћају.
СИСТЕМ ПРЕНОСА СНАГЕ (5)
Спојнице, механички преносници снаге.
Зглобни преносници.
Погонски мост.
СИСТЕМ ЗА УПРАВЉАЊЕ (6)
Задатак и класификација система за управљање.
Конструкција механизма за управљање.
Серво уређаји, конструкција и намена.
СИСТЕМ ЗА КОЧЕЊЕ (6)
Задатак и класификација система за кочење.
Конструкција система за кочење.
Показатељи кочионих својстава.
КРЕТАЧИ ВОЗИЛА (2)
Конструкције кретача. Положај кретача на возилу.
СИСТЕМ ЗА ОСЛАЊАЊЕ (5)
Врсте и класификација система за ослањање.
Елементи везе, еластични системи ослањања. Амортизери, стабилизатори.
ЕЛЕКТРООПРЕМА И СИГНАЛИЗАЦИЈА НА ВОЗИЛУ (6)
Конструкција система напајања електричном енергијом.
Уређаји за осветљење и светлосну сигнализацију.



Уређаји за брисање ветробранског стакла, уређај за давање звучних сигнала.
Мерно-контролни уређаји.
НОСЕЋИ СИСТЕМИ (6)
Каросерије и оквири. Конструкција каросерија.
Веза каросерије и ходног тела.
ВРАТА, ПОКЛОПЦИ, ЗАТВАРАЧИ (3)
Врсте конструкција и намена.
УНУТРАШЊА ОПРЕМА ВОЗИЛА  (3)
Седишта, огледала, сигурносни појасеви и др.
Звучна и топлотна изолација.
ВЕТРОБРАНСКА И ОСТАЛА СТАКЛА НА ВОЗИЛУ (1)
Врсте и намена.
ИЗДУВНИ СИСТЕМ И РЕЗЕРВОАРИ (1)
Врсте, конструкција и намена.
ПОСЕБНИ УРЕЂАЈИ НА ВОЗИЛУ (3)
Прикључни уређаји, уређаји за самоистовар, витла, специјални радни уређаји, блатобрани и браници (врсте,

конструкција и намена).
ОСТАЛИ УРЕЂАЈИ (3)
Уређаји за загревање и проветравање, клима уређаји.
Уређаји против неовлашћене употребе возила.
Уређаји за заштиту од радио и ТВ сметњи.
ПРАКТИЧНА ВОЗИЛА (1)
Конструкција прикључних возила, приколице, полуприколице.

МАШИНЕ, АЛАТИ И УРЕЂАЈИ ЗА ОБРАДУ ЛИМА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета машине, алати и уређаји за обраду лима је продубљивање и проширивање знања о

карактеристикама машина, алата, уређаја и прибора и поступцима обраде и обликовања материјала у оквиру
аутолимарских делатности.

Задаци наставе предмета машине, алати и уређаји су:
- систематизовање већ усвојених знања из ове области на ранијем нивоу образовања;
- проширивање знања о методама и поступцима обраде материјала деформисањем;
- проширивање знања о начину и поступцима обраде материјала резањем;
- проширивање знања о стезним алатима и приборима и обради материјала спајањем;
- проширивање знања о начинима и могућностима дизања и преношења терета у радним погонима.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(2 часа недељно, 44 часа укупно)

ОБРАДА ДЕФОРМИСАЊЕМ (12)
Поступци обраде пластичним деформисањем и њихова примена.
Ковање и пресовање (слободно ковање и ковање у калупима). Поступци ковања, алат, прибор и машине.
Пресе и ковачки чекић: врсте, карактеристике и примена.
Обрада вучењем (извлачењем). Израда жице, шипки и цеви мањег пречника.
Обрада савијањем (ручно и машинско савијање лима). Поступци савијања, алат, прибор и машине. Савијање жице,

цеви, шипкастог материјала и профила.
Обрада извлачењем лима: поступци, алат и машине. Добијање аутомобилских делова извлачењем.
Обрада развлачењем лима. Развлачење каросерија хидрауличким алатима.
ОБРАДА ОДВАЈАЊЕМ (4)
Сечење маказама (ручно и машински). Поступци сечења, алат и машине. Сечење жице и цеви.
Пробијање и просецање. Поступак, алати и машине.
Комбиноване методе израде делова од лима.
ОБРАДА РЕЗАЊЕМ (8)
Карактеристика резних алата, геометрија резних алата. Материјали за резне алате. Хабање и постојаност резних

алата.
Одржавање и оштрење резних алата. Машине и тоцила за оштрење алата. Хлађење резних алата при обради,

средства за хлађење.
Обрада на тестери: алат и машине (лиснате, тракасте и кружне тестере).
Обрада на бушилици. Алати за обраду на бушилици (бургије, проширивачи, упуштачи, развртачи). Урезници и

нарезнице за ручну и машинску примену. Главе за резање навоја.
Бушилице - хоризонталне и вертикалне, једновретене и вишевретене. Комбиноване бушилице - глодалице. Режим

обраде на бушилицама. Чишћење и подмазивање бушилица.
СТЕЗНИ АЛАТ И ПРИБОР (3)
Стандардни стезни алати и прибори код појединих машина и поступака обраде.
Специјални стезни алати и прибори.
ОБРАДА НА МАШИНАМА СА ПРОГРАМСКИМ УПРАВЉАЊЕМ (5)



Системи нумеричког управљања и компоненте нумерички управљаних машина.
Нумерички управљане машине алатке за обраду резањем (стругови, глодалице, обрадни центри).
Принципи технолошке припреме и опслуживање нумерички управљаних машина алатки (ручно и аутоматско

програмирање, рад оператера, припрема алата).
ОБРАДА МАТЕРИЈАЛА СПАЈАЊЕМ (8)
Лемљење: тврдо и меко. Алат и прибор за лемљење, материјал, поступци лемљења. Примери лемљења код возила.
Гасно заваривање. Опрема и прибор за гасно заваривање, помоћни материјали. Врсте и карактеристике пламена.

Примена места за заваривање и поступак заваривања.
Гасно сечење (ручним и аутоматским вођењем горионика).
Електролучно заваривање. Опрема и прибор за електролучно заваривање. Електроде заваривања. Поступци

електролучног заваривања под заштитом гаса. Електролучно заваривање под заштитом праха.
Електролучно сечење.
Електроотпорно заваривање (сучеоно, тачкасто, брадавичасто и линијско).
Лепљење материјала (истих и разноврсних, металних и неметалних). Поступак лепљења и примена у машинству,

материјал за лепљење.
ДИЗАЊЕ И ПРЕНОШЕЊЕ ТЕРЕТА (4)
Дизалице: врсте, карактеристике, погон дизалица, примена, одржавање. Електричне, хидрауличне и пнеуматске

дизалице.
Кранови: врсте, карактеристике, погон, примена и одржавање.
Транспортне траке и елеватори: врсте, карактеристике, погон и примена.
Лифтови: хидраулички и електрични - карактеристике и примена у индустрији.

ТЕХНОЛОГИЈА ОПРАВКЕ ВОЗИЛА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета технологија оправке возила је проширивање и продубљивање знања неопходних за

извршавање сложених послова и задатака на изради и оправци лимарских конструкција различитих врста возила.
Задаци наставе предмета технологија оправке возила су:
- систематизовање већ усвојених знања о технолошким поступцима оправке возила на ранијем нивоу образовања;
- овладавање коришћења техничке и радне документације сложенијих поправки моторних возила;
- проширивање знања о поступцима замене оштећених и неисправних делова на возилу;
- проширивање знања о оправкама хаварисаног возила;
- проширивање знања о технолошким поступцима завршних радова и заштити од корозије возила;
- овладавање знањима за успешно организовање непосредног извршавања послова у радној групи, одељењу или

радионици.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(4 часа недељно, 88 часова укупно)

РАДИОНИЦА ЗА ОПРАВКУ ВОЗИЛА (5)
Карактеристике организације рада у радионици за оправку возила. Непосредна припрема рада, реализација и

контрола рада. Структура стручних радника у радионици и њихова повезаност у процесу рада. Послови и задаци
пословође у радионици. Карактеристична средства рада (машине, алати, уређаји и прибори).

ТЕХНИЧКА И РАДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (10)
Технички цртежи појединих делова и склопова возила, читање и тумачење цртежа сложенијих склопова и делова

разних врста возила (путничких аутомобила, аутобуса, камиона, тролејбуса, трамваја, приколица).
Технолошка документација. Карактеристични примери за сложеније радове (тумачење садржаја документације и

њено коришћење).
Радна документација, садржај и намена (примери).
ПОСТУПЦИ ОБРАДЕ И ОБЛИКОВАЊА МАТЕРИЈАЛА (5)
Сечење материјала, савијање и пресовање, заваривање, лемљење и др. Примена поступака и савремене методе

рада.
ЗАМЕНА ОШТЕЋЕНИХ И НЕИСПРАВНИХ ДЕЛОВА И СКЛОПОВА НА ВОЗИЛУ (26)
Везивање склопова на возилу. Везивање надградње, прозора, врата и др. Предње и задње ослањање код возила.
Везивање мотора и мењачког преносника. Замена оштећених делова: оквира, носеће и неносеће надградње,

предњих и задњих везних лимова и браника, крила, маски, крова, делова пода, врата, прозора, прага, хладњака,
издувног лонца, резервоара горива и др.

ОПРАВКА ХАВАРИСАНОГ ВОЗИЛА (24)
Развлачење каросерије возила, деформисање возила при хаварији за карактеристичне случајеве судара, превртања

и сл. Примена машина, алата и прибора за карактеристичне случајеве хаварије, пресе једноструког и двоструког
дејства, угаони хидраулици и други специјални уређаји и прибори. Примена дизалица при поправци хаварисаног
возила. Контрола каросерије.

ЗАВРШНИ РАДОВИ И ЗАШТИТА ОД КОРОЗИЈЕ (10)
Преглед изведених радова и отклањање недостатака.
Контрола и отклањање оштећења од корозије. Припрема возила за заштиту од корозије. Поступци наношења

основне боје заптивних маса и завршног слоја заштите.
ПРИЈЕМ И ИЗДАВАЊЕ ВОЗИЛА (8)
Организација пријема и издавања возила, врсте послова и техничко-технолошка документација о издавању возила.



Преглед возила при пријему и утврђивање недостатака на лимарији. Класификација делова који се могу поправити и
делова који се замењују новим.

Поступак примопредаје поправљеног возила.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ практичне наставе је стицање проширених знања радних вештина и навика неопходних за успешно обављање

сложених операција поправке и израде различитих врста моторних возила.
Задаци практичне наставе су:
- овладавање технолошким поступцима и методама израде и поправке лимарских делова моторних возила

сложеније конструкције, растављање и монтирање делова на возилу;
- овладавање дијагностиком неисправности лимарских делова конструкције возила и начинима њихове поправке;
- овладавање вештинама правилног и рационалног коришћења машина, алата и прибора на сложенијим операцијама

поправке конструкције возила;
- овладавање правилном применом и коришћењем техничко-технолошке документације при поправци возила;
- развијање интереса за усавршавање и иновирање технолошких поступака на поправци и изради лимарских делова

конструкције возила.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(14 часова недељно, 308 часова укупно + 240 часова у блоку)

УВОД (2)
Упознавање наставног програма и плана реализације, захтева радног подручја аутолимара специјалисте, радионице

и радних места. Радна и технолошка дисциплина. Упознавање мера и средстава заштите на раду. Чишћење и
одржавање радног места. Правилник о раду радионице.

ПРИПРЕМА И ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА У РАДИОНИЦИ (12)
Пријем оштећеног возила у рад и вођење документације. Организовање рада у групи и одељењу. Анализа послова и

радних задатака у отклањању кварова на возилу.
ИЗРАДА ДЕЛОВА И СКЛОПОВА ЛИМАРИЈЕ (35)
Израда сложенијих делова и склопова лимарије возила разним технолошким поступцима: сечењем, савијањем,

извлачењем, брушењем, бушењем, пробијањем, просецањем и др. Обележавање и оцртавање пре кројења лима.
Израда склопова лимарије.

ЗАВАРИВАЊЕ (35)
Гасно заваривање и сечење. Припрема опреме за гасно заваривање (боце за кисеоник и дисугас, редукциони

вентили и горионици). Рад на пословима заваривања сложенијих делова и склопова разних врста возила.
Гасно сечење. Мере заштите при заваривању и сечењу.
Електрозаваривање. Припрема опреме за електролучно заваривање (трансформатори, генератори и исправљачи).

Примена поступка и врсте електроотпорног заваривања. Тачкасто заваривање, линијско (шавно) заваривање.
Припрема лимова и поступак заваривања. Контрола завареног састава.

ЛЕМЉЕЊЕ (14)
Припрема лимова и лемника за лемљење. Поступак меког лемљења лимова разних дебљина и различитих

материјала. Лемљење и поправка хладњака.
Тврдо лемљење. Примена алата и прибора за тврдо лемљење. Извођење поступка тврдог лемљења. Чишћење и

контрола залемљеног саставка.
ПОПРАВКА ОШТЕЋЕНИХ ДЕЛОВА (112)
Замена појединих оштећених делова на возилу. Скидање оштећених делова каросерије. Шкољке и уградња нових

делова. Отклањање недостатака, сложеније и финије поправке. Оправка хаварисаног возила и генералне оправке.
Оправка оштећених делова на возилу: блатобрана, врата, бочних и чеоних лимова, поклопаца и других делова

шкољке.
Ручно обликовање лима у топлом и хладном стању (извлачење и равнање).
Развлачење - исправљање каросерије возила. Постављање возила на равни сто (шаблон) и подешавање репера.

Контрола исправности поправљених делова.
ПРИПРЕМА МАШИНА, АЛАТА И ПРИБОРА ЗА РАД (56)
Подешавање разних врста машина, уређаја и прибора за израду делова од лима за возила - разним поступцима

(пресовањем, извлачењем, савијањем, сечењем, заваривањем и др.) и упућивање у рад извршилаца који раде
једноставне и мање сложене послове.

ОШТРЕЊЕ АЛАТА (14)
Оштрење ножева, маказа, секача, бургија и другог алата аутолимара различитим поступцима.
ЗАВРШНИ РАДОВИ И ЗАШТИТА ОД КОРОЗИЈЕ (21)
Преглед изведених радова и отклањање недостатака. Контрола и отклањање оштећења на возилу од корозије.

Припрема возила за заштиту од корозије. Поступци наношења основне боје, заптивних маса и завршног слоја
заштите.

ПРИЈЕМ И ИЗДАВАЊЕ ВОЗИЛА (7)
Преглед возила при пријему и утврђивање недостатака на лимарији. Коришћење техничко-технолошке

документације у аутолимарској радионици при пријему и издавању возила. Примопредаја поправљеног возила.
НАСТАВА У БЛОКУ (240)
Рад на карактеристичним пословима различитих сложених операција израде и поправке лимарских делова возила у

оквиру текуће производне технологије предузећа.



Образовни профил: АЛАТНИЧАР-СПЕЦИЈАЛИСТА

МАШИНЕ, АЛАТИ И ПРИБОРИ ЗА ИЗРАДУ АЛАТА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета машине, алати и прибори за израду алата је да полазници прошире и продубе теоријска и

практична знања која су стекли на претходном нивоу образовања, ради успешнијег обављања послова и радних
задатака из делокруга сложених алатничарских радова.

Задаци наставе предмета машине, алати и прибори за израду алата су:
- проширивање знања о средствима рада и примени технолошких поступака у раду алатничара;
- овладавање факторима економичности у раду и квалитета рада;
- оспособљавање за правилно коришћење приручника, стандарда, проспеката и техничких табела.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(3 часа недељно, 66 часова укупно)

АЛАТИ ЗА РУЧНУ ОБРАДУ (5)
Алати за брушење и глачање и друге врсте ручне обраде.
СИСТЕМАТИЗАЦИЈА МАШИНА АЛАТКИ КОЈЕ СЕ НАЈЧЕШЋЕ КОРИСТЕ КОД ИЗРАДЕ АЛАТА И ПРИБОРА (1)
Машине алатке за обраду резањем, алати и прибори, врсте, опште карактеристике и примена.
БУШИЛИЦЕ, РЕЗНИ АЛАТИ ЗА ОБРАДУ ОТВОРА, СТЕЗНИ ПРИБОРИ (10)
Радијалне и координатне бушилице (основне карактеристике и њихова примена при изради алата и прибора).
Резни алати за израду отвора и рупа и израда навоја резањем у отворима (спиралне бургије, упуштачи, развртачи -

основне карактеристике и примена, хабање и критеријуми затупљења и оштрење).
Стезни прибори за обраду на радијалној и координатној бушилици (подеони апарати, машинске стеге, прости

елементи за стезање - полуге (шапе) и вијци и др.
4.  ГЛОДАЛИЦЕ, АЛАТИ ЗА ГЛОДАЊЕ (12)
Подела глодалица и области њихове примене при изради алата и прибора (универзална глодалица, алатна

глодалица, копирна глодалица, глодалица са нумеричким управљањем - основни елементи, принцип рада и примена).
Резни алати за обраду на глодалицама (глодала за обраду равних површина и жлебова, глодала за израду алата -

основне конструкцијске карактеристике, геометрија, критеријуми затупљења и оштрење).
МАШИНЕ ЗА ТУРПИЈАЊЕ (1)
Карактеристике машина за турпијање, алати и примена.
РЕНДИСАЉКЕ И АЛАТИ ЗА РЕНДИСАЊЕ (3)
Рендисаљка за обраду копирањем, алати за обраду на рендисаљкама.
СТРУГОВИ И АЛАТИ ЗА ОБРАДУ НА СТРУГУ (4)
Универзални и чеони копирни струг, стругарски ножеви.
БРУСИЛИЦЕ И КАРАКТЕРИСТИКЕ АЛАТА ЗА БРУШЕЊЕ (10)
Брусилице за копирно брушење (механичке и оптичке), планетарне, координатне и брусилице са нумеричким

управљањем, начин рада и примена.
Врсте и основне карактеристике алата за брушење (тоцила), критеријуми избора зависно од операције брушења и

материјала обратка, поравнавање и профилисање тоцила (алати за поравнавање и профилисање).
МАШИНЕ ЗА ОБРАДУ ПЛАСТИЧНОМ ДЕФОРМАЦИЈОМ (10)
Подела машина за обраду пластичном деформацијом, основне карактеристике, примена (ручне пресе, механичке и

хидрауличке пресе, специјалне за обраду утискивањем, механички - ковачки чекићи).
 
МАШИНЕ ЗА ЕЛЕКТРОЕРОЗИВНУ И ЕЛЕКТРОХЕМИЈСКУ ОБРАДУ (18)
Основни принципи електроерозивне обраде, машине за обраду електроерозијом са пуном електродом и електродом

у виду жице.
Материјали за израду електрода и поступци израде електрода.
Основни принципи електрохемијске обраде, карактеристике машина за електрохемијску обраду и радног флуида

(електролита), материјали за израду електрода, хабање (трошење) електрода и утицај на тачност обраде.

ТЕХНОЛОГИЈА ИЗРАДЕ И МОНТАЖЕ АЛАТА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета технологија израде и монтаже алата је стицање знања о технолошким поступцима израде и

монтаже сложених алата и прибора са посебним освртом на њихову тачност и квалитет.
Задаци наставе предмета технологија израде и монтаже алата су:
- овладавање врхунским знањима о примени савремених метода и поступака у технологији израде и монтаже алата

и прибора;
- систематизовање већ усвојених знања из ове области на ранијем нивоу образовања;
- сагледавање разноврсности технолошких поступака и упознавање различитих метода обраде делова алата и

прибора;
- упознавање начина склапања и расклапања сложених алата и прибора;
- развијање интереса за усавршавање и иновирање технолошких поступака у изради и монтажи алата и прибора.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(5 часова недељно, 110 часова укупно)



ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И СПЕЦИФИЧНОСТИ ТЕХНОЛОГИЈЕ ИЗРАДЕ АЛАТА И ПРИБОРА (2)
Утицај врсте алата, величине алата, степена тачности и др. на технологију израде алата.
Техничка документација о алатима и приборима.
ТЕХНОЛОГИЈА ИЗРАДЕ СТЕЗНИХ ПРИБОРА (13)
Врсте и карактеристике стезних прибора, основни елементи и материјали за њихову израду.
Типски и стандардни елементи стезних прибора.
Израда тела прибора (ливењем, заваривањем од профилног материјала). Израда вишеделних тела.
Проблеми склапања стезних прибора и провера тачности при обради.
Израда стезних прибора за бушење и глодање (изабрани примери).
ТЕХНОЛОГИЈА ИЗРАДЕ АЛАТА ЗА ПРОБИЈАЊЕ И ПРОСЕЦАЊЕ, СКЛАПАЊЕ И ПРОБА ОВИХ АЛАТА (28)
Основни елементи алата за пробијање и просецање и врсте материјала од којих се они израђују. Стандардни и

специјални елементи алата.
Методе израде радних елемената алата (независна и зависна израда).
Независна израда радних елемената (обрада просекача и пробојца на стругу, глодалици, рендисаљци, израда отвора

у резној плочи бушењем, проширивањем и на координатној бушилици).
Зависна израда радних елемената алата обележавањем, утискивањем (пластичним деформисањем или

електроерозијом), скидање вишка материјала бушењем, проширивањем, глодањем, турпијањем и завршна обрада
утискивањем или електроерозијом. Израда вишеделних радних елемената (у виду секција).

Завршна обрада радних елемената алата после термичке обраде (брушење на брусилицама за округло и равно
брушење, профилно и копирно брушење, планетно брушење).

Израда носача радних елемената алата за пробијање и просецање (појединачна израда отвора за позиционирање -
чивије и везивање, израда отвора за позиционирање и везивање у склопу).

Израда елемената за вођење горњег дела алата у односу на доњи део и вођење радних елемената алата (стубови и
чауре за вођење, плоче за вођење).

Технологија склапања (монтаже) алата за пробијање и просецање.
Обезбеђивање равномерности зазора између радних елемената у горњем и доњем делу алата; монтажа алата са

једним или више радних елемената (прости и комбиновани алати). Примена пластичних маса и лакотопивих легура за
везивање радних елемената за њихове држаче поступком уливања, као и уливање чаура за вођење у горњу плочу
алата. Проба алата и дорада после пробе.

ТЕХНОЛОГИЈА ИЗРАДЕ АЛАТА ЗА САВИЈАЊЕ, ИЗВЛАЧЕЊЕ АЛАТА ЗА РЕЉЕФНО ОБЛИКОВАЊЕ (ИЗВЛАЧЕЊЕ
ДЕЛОВА СЛОЖЕНОГ ОБЛИКА) (22)

Карактеристике алата за савијање, извлачење и израду сложених делова. Основни елементи ових алата и
материјали за њихову израду.

Израда радних елемената алата за савијање, израда држача радних елемената и склапање алата; проба и дорада
алата.

Израда радних елемената алата за извлачење (израда извлачака, отвора у прстену за извлачење, завршна обрада
радних елемената полирањем), монтажа алата и њихова проба и дорада.

Израда алата за извлачење делова сложеног облика (делови каросерије аутомобила).
Израда еталон модела, израда гипсаног модела за горњи и доњи део алата, израда - ливење радних елемената

алата, израда модела за обраду радних елемената алата копирним глодањем.
Примена поступка електроерозивне обраде при изради оваквих алата.
Израда елемената за вођење и склапање алата, проба и дорада алата.
ТЕХНОЛОГИЈА ИЗРАДЕ КОМБИНОВАНИХ АЛАТА (5)
Основни типови комбинованих алата, утицај броја операција на сложеност израде алата. Поступак израде и

склапања комбинованих алата са водећом плочом и стубним вођицама. Избор пресе и постављање алата на пресу.
Одржавање и поправка комбинованих алата.

ТЕХНОЛОГИЈА ИЗРАДЕ АЛАТА ЗА ЗАПРЕМИНСКО ОБЛИКОВАЊЕ (КОВАЊЕ И ПРЕСОВАЊЕ) (12)
Карактеристике алата за запреминско обликовање и основни елементи ових алата и материјали за елементе алата.

Алати за ковање на чекићима и пресама (монтажни алати).
Израда удубљења алата копираним стругањем (код ротационих удубљења), глодањем, електроерозијом и

утискивањем.
Обрада површина за вођење и везивање алата за ковање на чекићима; израда уметака са удубљењима код алата

за ковање на пресама, израда алата за одсецање (крзање) венца и пробијање на отковцима.
ТЕХНОЛОГИЈА ИЗРАДЕ АЛАТА ЗА ЛИВЕЊЕ ПОД ПРИТИСКОМ И ПРЕСОВАЊЕ ПЛАСТИЧНИХ МАСА (18)
Карактеристике алата за ливење метала под притиском, материјали за израду елемената алата. Типизиране

конструкције ових алата.
Карактеристике алата за пресовање пластичних маса, врсте ових алата, основни елементи и материјали за њихову

израду.
Поступци израде удубљења алата за ливење под притиском и пресовање пластичних маса (копирно глодање,

електроерозивна обрада, обрада на машинама са нумеричким управљањем, обрада утискивањем); израда уметака са
удубљењима (једноделних и дводелних).

Израда елемената конструкцијског карактера (носачи радних елемената - носеће плоче елемената за вођење алата)
избацивача и других елемената алата.

ТЕХНОЛОГИЈА ИЗРАДЕ ПРИБОРА ЗА МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛУ (10)
Поступци израде сложених, стандардних и специјалних контролних прибора и то: контролника за толерисане спољне

и унутрашне пречнике, контролника за навој и зубаца зупчаника; контролника центричности делова у односу на
обртну осу и комбинованих прибора. Материјали за израду контролних прибора.



МАТЕРИЈАЛИ ЗА ИЗРАДУ АЛАТА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета материјали за израду алата је продубљивање знања о машинским материјалима који се

примењују у изради алата, његовим својствима и побољшању својстава ради ефикасније и квалитетније примене
алата.

Задаци наставе предмета материјали за израду алата су:
- систематизовање већ усвојених знања о материјалима на ранијем нивоу образовања;
- стицање нових знања о челицима и њиховој употреби за израду алата;
- стицање знања о особинама тврдих метала;
- стицање знања о поступцима повећања тврдоће алата;
- стицање знања о избору материјала за израду алата;
- стицање знања о материјалима за брушење и полирање алата.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(1 час недељно, 22 часа укупно)

УВОД (1)
Значај алатних материјала.
ЧЕЛИЦИ (8)
Означавање челика, подела челика према намени.
Угљенични и легирани алатни челици.
Конструкциони челици у употреби за неке врсте алата.
Алатни челици за обраду: деформисањем (на хладно и на топло), резањем (брзорезни челици), ливење под

притиском, за мерне алате, за ударна оптерећења.
ТВРДИ МЕТАЛ (2)
Особине и врсте тврдих метала. Употреба тврдих метала.
ПОСТУПЦИ ПОВЕЋАЊА ТВРДОЋЕ АЛАТА (2)
Термичка обрада, хемијско-термичка обрада, синтеровање.
ИЗБОР МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ АЛАТА (6)
Алати за: пробијање, просецање, ковање, ливење под притиском, бургије, глодала, ножеви, урезнице, развијачи и

провлакачи.
ДЕФОРМАЦИЈЕ КОД АЛАТНИХ МАТЕРИЈАЛА (1)
Утицај термичке обраде, утицај конструкције.
МАТЕРИЈАЛИ ЗА БРУШЕЊЕ И ПОЛИРАЊЕ АЛАТА (2)
SiC, Аl2O3, кубни ВN, дијаманти.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ практичне наставе је стицање знања, радних вештина и навика неопходних за успешно обављање сложених

операција израде алата и прибора.
Задаци практичне наставе су:
- овладавање технолошким поступцима ручне и машинске обраде и обликовања делова алата и прибора;
- овладавање радном документацијом алата и сложених прибора и оспособљавање за њено коришћење у процесу

рада;
- савладавање вештина на склапању, расклапању и одржавању сложених алата и прибора;
- оспособљавање за самосталан избор и коришћење мерног и контролног прибора;
- оспособљавање за рационално и економично коришћење материјала, алата, прибора, уређаја, машина и енергије у

раду.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(14 часова недељно, 308 часова укупно + 240 часова у блоку)

УВОД (2)
Упознавање наставног програма и плана реализације, захтева радног подручја алатничара специјалисте, радионице

и радних места. Радна и технолошка дисциплина. Упознавање мера и средстава заштите на раду. Правилник о раду
радионице.

ИЗРАДА СТЕЗНИХ ПРИБОРА (54)
Израда саставних делова стезног прибора за бушење, стругање, глодање, брушење и заваривање. Склапање и

испитивање тачности прибора. Постављање прибора за стезање и контрола првог изратка.
ИЗРАДА АЛАТА ЗА ПРОБИЈАЊЕ И ПРОСЕЦАЊЕ (56)
Израда саставних елемената алата са водећом плочом и стубним вођицама. Израда профилних просекача на

алатној рендисаљки и брусилици за профилно 6рушење. Обрада плоча на алатној глодалици и координатној бушилици.
Подешавање зазора између просекача и отвора у плочама. Склапање алата и подешавање зазора у склопу. Израда и
састављање резне плоче из више делова (сегмената). Постављање алата на пресу, проба алата и контрола израдака.
Отклањање евентуалних грешака на алату у циљу остваривања мера изратка по захтевима радионичког цртежа.

ИЗРАДА АЛАТА ЗА САВИЈАЊЕ И КОНТРОЛА МЕРА ИЗРАТКА (42)



Израда саставних елемената алата за савијање (обликача, плоча за прихватање обликача, избацивача, граничника
стубова и чаура за вођење и др.).

Склапање алата за савијање;
 - проба алата и дефинисање мера изратка по захтеву радионичког цртежа дела; дорада алата.
ИЗРАДА КОМБИНОВАНИХ АЛАТА (56)
Израда саставних елемената алата за пробијање и просецање, просецање и савијање, просецање и извлачење;

склапање алата и подешавање зазора у склопу; постављање алата на пресу, проба алата и контрола делова.
ИЗРАДА АЛАТА ЗА КОВАЊЕ (21)
Израда удубљења алата (стругањем, глодањем, електроерозијом и утискивањем);
- полирање радних површина горњег и доњег дела калупа;
- проба алата и дотеривање алата на основу изливеног изратка према захтевима радионичког цртежа изратка.
ИЗРАДА АЛАТА ЗА ЛИВЕЊЕ ПЛАСТИЧНИХ МАСА (28)
 Израда удубљења алата (копирним глодањем, електроерозијом, обрада на ЦНЦ машинама, обрада утискивањем и

др.);
- полирање алата пре термичке обраде;
- полирање алата после извршене термичке обраде;
- завршно склапање алата и проба.
ИЗРАДА ПРИБОРА ЗА МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛУ (49)
Израда сложених, стандардних и специјалних контролника, као што су: контролници за толерисане спољне и

унутрашње пречнике, контролници навоја и зубаца зупчаника, контролници центричности делова у односу на обртну
осу и комбинованих прибора.

НАСТАВА У БЛОКУ (240)
Рад на карактеристичним пословима различитих сложених операција израде и монтаже алата и прибора у оквиру

текуће производне технологије предузећа.
Образовни профил: ИНСТАЛАТЕР ГРЕЈАЊА И КЛИМАТИЗАЦИЈЕ - СПЕЦИЈАЛИСТА

УРЕЂАЈИ И ОПРЕМА ЗА ГРЕЈАЊЕ И КЛИМАТИЗАЦИЈУ
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета уређаји и опрема за грејање и климатизацију је проширивање и продубљивање стручно-

теоријских знања потребних за успешно коришћење уређаја и опреме у техници грејања и климатизације.
Задаци наставе предмета уређаји и опрема за грејање и климатизацију су:
- систематизовање већ усвојених знања из ове области на ранијем нивоу образовања;
- проширивање знања о карактеристикама уређаја и опреме за грејање и климатизацију, њиховој функцији и

примени;
- проширивање знања о теоријским принципима грејања и климатизације и конструкционим карактеристикама

уређаја и опреме.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(3 часа недељно, 66 часова укупно)

ГРЕЈНА И РАСХЛАДНА ТЕЛА (10)
Радијатори, ливени, челични, алуминијски, цевна грејна тела, конструкција, начин одавања топлоте, фитинг.
Fem-coil и индукциони апарати, конструкција и начин функционисања, специфичности монтаже и упоређење са

радијаторима. Калорифери, конструкција и начин функционисања, топловодни и парни, повезивање са мрежом.
КОТЛОВИ (3)
Чланкасти котлови, челични котлови, цевни котлови, парни котлови, пратећа опрема (опште).
ГОРИОНИЦИ (2)
Горионици на лако лож уље, горионици на мазут, гасни горионик, основни појмови о догрејачу, електромагнетним

вентилима, електродама за паљење, комбиновани горионици.
ПУМПЕ (4)
Улога пумпи и постављање у односу на котао, циркулационе, одмуљне и зупчасте пумпе, дијаграм циркулационих

пумпи и начин одабирања на основу дијаграма, протока и напона, конструкција пумпи, укључивање, контрола смера
обртаја, блок пумпе (упарене).

АУТОМАТСКИ И РУЧНИ МЕШНИ ВЕНТИЛИ (2)
Основни појмови о мешним вентилима, функција, начин и место уградње.
РАСХЛАДНА ОПРЕМА (4)
Расхладни агрегати - конструкција, функција, расхладне куле, врсте, постављање, технолошка шема инсталације

хладне воде.
ПРАТЕЋА ОПРЕМА ТОПЛОВОДНИХ И ПАРНИХ ИНСТАЛАЦИЈА (12)
Отворени и затворени експанзивни судови, резервоари лож уља, резервоари мазута, догрејачи мазута, радуцир и

преструјни вентили, умањивачи притиска, соларни колектори, појам тврдоће воде, уређаја за омекшање и
регенерација.

УРЕЂАЈИ ЗА ПРОВЕТРАВАЊЕ И ВАЗДУШНО ГРЕЈАЊЕ (11)
Ваздушни грејачи за пару и воду, гасни уређаји за загревање ваздуха, уљни уређаји за загревање ваздуха, уређаји

за загревање ваздуха на чврсто гориво, уређаји за проветравање, кровни вентилатори.
УРЕЂАЈИ ЗА ХЛАЂЕЊЕ ВАЗДУХА И КЛИМА УРЕЂАЈИ (12)
Прозорски клима уређаји, собни клима уређаји, клима ормани, клима уређаји у облику кутије, централне клима



коморе, кровне клима централе, клима уређаји за стамбене зграде, вишезонски клима уређаји.
ОСТАЛИ УРЕЂАЈИ У КЛИМАТИЗАЦИЈИ (5)
Уређаји за влажење ваздуха.
Уређаји за сушење ваздуха.
Озонизатори.
Измењивачи топлоте.
Вентилатори.

АУТОМАТСКА РЕГУЛАЦИЈА ГРЕЈАЊА И КЛИМАТИЗАЦИЈЕ
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета аутоматске регулације грејања и климатизација је стицање проширених знања о основама

аутоматизације, регулације и правилном коришћењу уређаја и опреме за грејање и климатизацију.
Задаци наставе предмета аутоматска регулација грејања и климатизација су:
- систематизовање већ усвојених знања из ове области на ранијем нивоу образовања;
- упознавање параметара воде и ваздуха који се као флуид користе при грејању и климатизацији;
- упознавање функције аутоматских уређаја и типских шема аутоматике;
- упознавање симбола означавања  елемената аутоматике, сензора и извршних органа;
- упознавање начина регулисања уређаја и опреме за климатизацију.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(2 часа недељно, 44 часа укупно)

ПАРАМЕТРИ ВАЗДУХА КОЈИ СЕ ОДРЖАВАЈУ У КЛИМАТИЗОВАНОЈ ПРОСТОРИЈИ (2)
Температура, стандардне вредности унутрашњих пројектних температура за: стамбене просторе, болнице,

фабричке хале. Влажност ваздуха.
ЗАДАТАК АУТОМАТИКЕ (1)
Контрола температуре у просторијама и реаговање на промене температуре, довођење температуре на жељени

ниво.
Контрола влаге у просторијама.
КЛИМА-КОМОРА КАО УРЕЂАЈ ЗА ПРИПРЕМУ ВАЗДУХА (2)
Температура ваздуха, грејач, предгрејач, догрејач, хладњак.
Влажност ваздуха, секција за влажење, парни овлаживач.
РЕГУЛИСАЊЕ ТОПЛОТЕ (12)
Регулатори температуре за грејна тела. Регулатор без помоћне енергије, регулатор са помоћном енергијом.
Регулатори за котлове, регулатори сагоревања за котлове на кокс без помоћне енергије, регулатори сагоревања за

котлове на кокс са помоћном енергијом, регулатори температуре котла, регулисање према собној температури,
регулисање према спољној температури, редно укључивање котлова.

Вентили у регулационом колу, пролазни вентили, трокраки вентили, хидрауличко управљање, регулисање са
мешачким вентилима, зонско регулисање, повишење температуре повратног вода котла.

Регулатори на претварачима, регулатори без помоћне енергије, регулатори са помоћном енергијом.
Регулатор промаје, регулатори температуре повратног вода.
РЕГУЛИСАЊЕ У КЛИМАТИЗАЦИЈИ (12)
Непосредни регулатори, електрични регулатори, двоположајни регулатори, степенасти регулатори,

електромеханички пропорционални регулатори, електронско регулисање.
Пнеуматски регулатори (регулатори помоћу ваздуха под притиском), пнеуматско регулисање протока (систем са

млазницом), пнеуматско регулисање са управљачким релејом, пнеуматски ПИ-регулатори, комбинације укључивања.
Електро-пнеуматски регулатори.
ОСЕТНИ ЕЛЕМЕНТИ (СЕНЗОРИ) (2)
Осетни елементи за температуру.
Осетни елементи за влажност.
Осетни елементи за притисак и ниво.
ПОГОН ИЗВРШНИХ ОРГАНА (2)
Извршни органи, функције извршних органа.
РЕГУЛИШУЋИ ВЕНТИЛИ (2)
Врсте вентила и начин регулисања.
РЕГУЛАЦИОНИ СИСТЕМИ (5)
Регулисање постројења за проветравање. Регулисање ваздушног постројења са проветравањем, са грејањем и

хлађењем.
Регулисање ваздушног постројења са влажењем. Регулисање постројења са сушењем. Схематски приказ једног од

ових регулисања.
СИМБОЛИ АУТОМАТИКЕ (2)
Значење симбола у схеми аутоматике.

ТЕХНОЛОГИЈА МОНТАЖЕ И ОДРЖАВАЊА УРЕЂАЈА ЗА ГРЕЈАЊЕ И КЛИМАТИЗАЦИЈУ
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета технологија монтаже и одржавања уређаја за грејање и климатизацију је стицање

проширених стручно-теоријских знања о начинима и принципима технологије монтаже и одржавања и упознавање



свих врста инсталација за развод флуида.
Задаци наставе предмета технологија монтаже и одржавања уређаја за грејање и климатизацију су:
- систематизовање већ усвојених знања из ове области на ранијем нивоу образовања;
- упознавање специфичности постројења са аспекта одржавања;
- упознавање заједничких елемената код више врста уређаја као и битних разлика у технологији монтаже и

одржавања;
- упознавање превентивног одржавања опреме и уређаја за грејање и климатизацију;
- упознавање организације монтаже и одржавања.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(4 часа недељно, 88 часова укупно)

УВОД (1)
Развој технологије монтаже и одржавање инсталација.
МОНТАЖА УРЕЂАЈА ЗА ГРЕЈАЊЕ И КЛИМАТИЗАЦИЈУ (4)
Значај монтаже са становишта века грејања, кварова и последица тих кварова и квалитета грејања уопште.

Техничка документација монтаже. Алат и прибор за монтажу. Место и услови монтаже.
ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМ РАДА У ОДРЖАВАЊУ (5)
Значај одржавања са становишта века трајања, кварова и последица. Техничка документација постројења. Методе

рада одржавања, текуће одржавање (дневно, седмично, месечно, периодично и интервентно одржавање).
Планирање одржавања, планирање резервних делова.
ОСНОВЕ МЕРЕЊА (4)
Величине које се мере у техници грејања и климатизације. Температура, влажност, брзина флуида, проток, број

обртаја и притисак.
Мерни инструменти: термометри, хигрометри, монометри, мерна сонда, обртомери.
НАЧИН МОНТАЖЕ И ОДРЖАВАЊА ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНАТА ЗА РАЗВОЂЕЊЕ ФЛУИДА (24)
Монтажа цеви за централно грејање и остале сродне инсталације: црне челичне шавне и бешавне цеви,

поцинковане цеви, бакарне цеви, цевни елементи (колена, рачве, бакарни фитинг, цевни носачи) заваривање и
учвршћење на носаче, отклањање цурења и заштите од корозије.

Монтажа и одржавање цевних затварача и остале арматуре: ливени вентили, месингани вентили (обични са
испустом и регулациони), хватачи нечистоће, пригушни лептири, мерне бленде, неповратни вентили, начини спајања
тих елемената са цевима, отклањање цурења.

Монтажа и одржавање грејних тела: радијатори (ливени, челични и алуминијумски), конвектори, калорифери,
индукциони апарати. Основне карактеристике и начини повезивања са цевним разводом, замена чланака, вентилатора
и заптивање.

Монтажа прикључивања кућне инсталације на систем даљинског грејања: преко противструјног апарата: шема
подстанице, елементи подстанице и основно о њиховој улози, повезивање тих елемената, замена појединих цеви или
целог спора. Омекшавање воде. Заптивање и разрађивање вентила.

Директно прикључивање: шема подстанице, елементи подстанице и њихова улога, поређење два система
прикључивања са освртом на добре и лоше особине.

МОНТАЖА И ОДРЖАВАЊЕ КОТЛАРНИЦЕ (10)
Врсте котлова и област примене, технолошка шема, начин монтаже, чланкастих, челичних и цевних котлова.

Елементи инсталације, експлоатација (руковање инсталацијом), спречавање цурења чланкастих котлова, замена
чланака.

Заваривање судова под притиском. Монтажа и одржавање сигурносних уређаја. Монтажа и одржавање
циркулационе пумпе и вентила.

МОНТАЖА И ОДРЖАВАЊЕ ТОПЛОВОДА (10)
Сврха и економичност одржавања у односу на индивидуалне котларнице. Монтажа елемената инсталације, цеви,

чврсте тачке. Слободни и водећи ослонци, компензација, изолација, одржавање.
Пароводи, област примене, одвођење кондензата, изолација, одржавање.
Извођење подземног развода предизолованим цевима. Полагање цеви у ровове, полагање чврстих тачака, спајање

цеви и изолација. Предности и мане у односу на надземни развод и развод у покривеним каналима. Одржавање
развода. Начин налажења кварова и цурења сечењем и испитивањем под притиском.

 СИСТЕМ ЈЕДНОЦЕВНОГ ГРЕЈАЊА (2)
Област примене, шема инсталације са основним елементима. Прикључак радијатора одозго и са стране, уградња

цеви у под, упоређење са класичним системом (једноставност и економичност монтаже и одржавања).
ЕЛЕМЕНТИ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ (20)
Вентилатори: аксијални, центрифугални, кровни. Начин монтаже. Делови који се троше при раду. Начин демонтаже

неисправног и монтаже исправног елемента. Кварови који могу настати и њихово утврђивање.
Грејачи ваздуха, монтажа, услови у којима долази до оштећења грејача, кварови које проузрокује замрзавање

грејача. Утврђивање оштећености грејача, начин демонтаже, поправке и монтирања грејача у клима-комори и у
каналу.

Хладњак ваздуха, монтажа, околности које доводе до хаварије хладњака, утврђивање оштећености хладњака,
последице које изазива цурење расхладног средства. Демонтажа хладњака, поправљање и монтажа у систем
климатизације.

Филтери ваздуха. Монтажа, последице запрљаног филтера на рад система, утврђивање запрљаности филтера,
чишћење филтера, истрошеност филтера и замена новим.

Секција за влажење - прање ваздуха, монтажа, влажење - прање распрашивањем воде и влажење паром,



активности које представљају редовну контролу рада постројења, манифестовање квара постројења, кварови који
могу настати, начин отклањања кварова.

Елементи за дистрибуцију ваздуха у систему: решетке, анемостати, противпожарне клапне, регулатори протока
ваздуха, пригушивачи звука, индукциони апарати, могући кварови, откривање кварова, отклањање кварова.

МОНТАЖА И ОДРЖАВАЊЕ УРЕЂАЈА АУТОМАТСКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ (8)
Појам температуре угодности. Значај одржавања мерних величина у одређеним границама, регулатори са и без

помоћне енергије, место уградње ручних и аутоматских мешних вентила, прекидача нивоа, електромагнетних
вентила, сензора. Радијатор вентила са аутоматским регулатором и његово одржавање

Типска шема аутоматске регулације температуре разводне воде за централно грејање. Опис рада преноса сигнала и
повратног дејства са могућим грешкама и начином поправљања, опрема домаћих произвођача, упознавање елемената
аутоматике са проспектне документације.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ практичне наставе је стицање знања, радних вештина и навика неопходних за успешно обављање сложених

операција инсталисања и одржавања уређаја за грејање и климатизацију.
Задаци практичне наставе су:
- овладавање проширеним знањима и вештинама монтаже и одржавања уређаја за грејање и климатизацију;
- оспособљавање за рационално и економично коришћење средстава рада, за оптимални режим рада и коришћење

алата и прибора;
- оспособљавање за самостално коришћење техничке документације у раду на монтажи и одржавању уређаја за

грејање и климатизацију;
- стицање знања и навика за правилно коришћење средстава заштите на раду;
- развијање интереса за усавршавање и иновирање технолошких поступака монтаже и одржавања уређаја за

грејање и климатизацију.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(14 часова недељно, 308 часова укупно + 240 часова у блоку)

УВОД (2)
Упознавање наставног програма и плана реализације, захтева радног подручја инсталатера грејања и климатизације

специјалисте, радионице и радних места. Радна и технолошка дисциплина. Упознавање мера и средстава заштите на
раду и правилника о раду радионице.

УПОЗНАВАЊЕ ОБЈЕКАТА МОНТАЖЕ И ОДРЖАВАЊЕ (12)
Упознавање техничке документације. Извођачки пројекат, технички проспекти опреме, упутство за руковање и

одржавање, елаборат заштите на раду, пројекат изведеног стања.
Упознавање објекта као грађевинске целине и распростирање инсталације за климатизацију и грејање. Упознавање

локације машинског одељења и планираног распореда опреме. Упознавање организације градилишта, смештаја
приручне радионице, локације складишта, унутрашњег транспорта, израде елемената инсталације и сл.

Упознавање свих делова клима и грејних инсталација.
Упознавање начина снабдевања постројења са: електричном енергијом, топлом водом (паром), хладном - питком

водом. Упознавање командних прекидача за функционисање система, начина функционисања аутоматике, аутоматске
регулације, појединих елемената аутоматике и њихове локације.

МОНТАЖА РАДИЈАТОРА (21)
Комплетна монтажа ливеног или алуминијумског радијатора, повезивање на вертикалу, комплетирање радијатора:

заптивање чланака чеповима и редукцијама, монтажа вентила, учвршћивање радијатора, израда веза, варење веза
за вертикалу.

МОНТАЖА ПУМПЕ (21)
Монтажа пумпе са прикључним вентилима и цевима, комплетно заптивање прирубничких спојева, правилно

постављање пумпе и вентила, наваривање цеви на вентиле у циљу спајања цеви са инсталацијом.
МОНТАЖА ВЕРТИКАЛА (28)
Монтажа вертикала за радијатор - са израдом лире или уградњом компензатора. Одређивање положаја вертикале

према пројекту и стању на лицу места, варење вертикале и учвршћивање у међуспратној конструкцији, израда лире
по пројекту или монтажа компензатора.

МОНТАЖА ЦЕВНОГ РАЗВОДА (28)
Монтажа цевног развода испод плафона, одређивање трасе цевовода на лицу места и обележавање места за

вешаљке по прописима о међусобној удаљености, постављање и нивелисање мреже, заваривање и причвршћивање
цевовода.

ИЗРАДА ОСЛОНЦА (28)
Израда чврстих и клизних ослонаца и постављање ослонаца у канал (топловод или паровод). Одабирање материјала

за израду ослонача у циљу економичнијих решења, варење и постављање ослонаца на њихово место. Постављање
цеви, причвршћивање за ослонац и заваривање.

МОНТАЖА КАЛОРИФЕРА (28)
Монтажа калорифера (зидног или плафонског) и прикључивање на разводну мрежу, одређивање места

учвршћивања, постављање, одабирање вентила за везивање на мрежу, нарезивање навоја на цеви, заптивање цеви,
варење цеви за разводну мрежу.

ПОСТАВЉАЊЕ ОТВОРЕНОГ ЕКСПАНЗИОНОГ СУДА (28)
Постављање отвореног експанзионог суда на место по пројекту, наваривање прикључака на мрежу, израђивање



одзрачне луле.
ПОСТАВЉАЊЕ РАЗДЕЛНИКА (14)
Постављање разделника или сабирника на ослонце, учвршћивање места монтаже по пројекту, припремање и

монтирање носача, постављање сабирника и монтирање пратеће арматуре по пројекту (вентил, манометар,
термометар и др.).

ПОВЕЗИВАЊЕ КОТЛА (35)
Повезивање котла, постављање горионика, постављање вентила на поврату и разводу, сигурносног вентила,

повезивање димњака прирубничким спојем.
ИЗРАДА КАНАЛА ЗА ПРОТОК ВАЗДУХА (14)
Израда канала за проток ваздуха са прелазима једног облика на други и постављање вертикала и хоризонтала.
УГРАДЊА КЛИМА-КОМОРЕ (35)
Уградња клима-коморе са свим постојећим елементима, спајање са каналским разводом.
МОНТАЖА КЛИМА-УРЕЂАЈА ЗА СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ (35)
УГРАДЊА АКСИЈАЛНИХ И КРОВНИХ ВЕНТИЛАТОРА (14)
НАСТАВА У БЛОКУ (240)
Рад на карактеристичним пословима различитих сложених операција, монтаже и одржавања уређаја за грејање и

климатизацију у оквиру текуће технологије предузећа.
Образовни профил: МЕХАНИЧАР АЛАТНИХ МАШИНА СПЕЦИЈАЛИСТА

МАШИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ И МЕХАНИЗМИ
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета машинске конструкције и механизми је проширивање и продубљивање знања из ове области

ради критичке анализе постојеће конструкције са становишта конструктивних решења, функционалности елемената
склопова и њихове чврстоће.

Задаци наставе предмета машинске конструкције и механизми су:
- систематизовање већ усвојених знања из ове области на ранијем нивоу образовања;
- продубљивање знања о законитостима и принципима израде машинских конструкција и механизама;
- критичка анализа конструисаних решења елемената и механизама у циљу усавршавања тих решења;
- продубљивање знања о техничким условима примене  и функционисања елемената конструкције и механизама и

захтева за њихов исправан рад.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(2 часа недељно, 44 часа укупно)

МАШИНЕ И МЕХАНИЗМИ (4)
Класификација и карактеристике машина и механизама, основни параметри, кинематске схеме.
ФАКТОРИ КОНСТРУИСАЊА (4)
Намена и функција конструкција и механизама, избор материјала, прилагођавања облика конструкције. Трења и

хабање површина. Технолошке могућности израде и машинске обраде.
Подешавање конструисаних облика могућностима склапања и расклапања конструкционих елемената.
КОНСТРУИСАЊЕ И СТАНДАРДИЗАЦИЈА (3)
Утицај стандардизације на машинске конструкције и маханизме. Примена стандардних, унифицираних и

типизираних елемената и склопова.
КОНСТРУИСАЊЕ И ТОЛЕРАНЦИЈЕ ДУЖИНСКИХ МЕРА И ОБЛИКА (5)
Избор и примена толеранција дужинских мера и налегање са аспекта могућности остваривања функције делова и

механизама.
Толерација облика и положаја.
Толеранција дужинских мера и храпавост обрађених површина.
Поступци обраде за поједине храпавости површина.
КОНСТРУИСАЊЕ, ЧВРСТОЋА, НОСИВОСТ И ВЕК ТРАЈАЊА (4)
Оптерећење елемената конструкције - механизма. Радни и дозвољени напони, критични напони концентрација

напона, критични напони при статичким и динамичким оптерећењима, издржљивост клизних и котрљајних парова,
степен сигурности.

ЕЛЕМЕНТИ КОНСТРУКЦИЈА И МЕХАНИЗАМА (24)
Зупчани преносници
Кинематика цилиндричних, конусних и пужних зупчаних парова. Анализа сила, оптерећење и напрезање вратила.

Чврстоћа зупчаних парова. Редуктори - конструктивна решења и параметри при избору.
Лежаји
Мере котрљајних лежаја и означавање. Преношење радијалних оптерећења и налегање лежаја. Преношење

аксијалних сила и аксијално учвршћивање лежаја. Уградња и демонтажа лежаја. Избор и прорачунавање века
трајања лежаја. Трење, подмазивање и заптивање лежаја.

Лежишта
Радијално и аксијално лежиште. Лежиште са хидростатичким подмазивањем. Радиоаксијално лежиште. Лежишта

подмазивана ваздухом. Гумена лежишта.
Спојнице
Конструкциона решења спојница, примена и уградња. Избор спојница. Заптивање покретних спојница.
Каишни и ремени преносници



Кинематика преносника. Затезање каиша и ремена. Динамика каишних и ремених преноса, критични напони.
Носивост каиша и ремена. Зупчани каишни парови.

Завртњи (вијци) и спојеви
Оптерећење и напрезање. Завртњи са преднапоном.
Опруге
Примена опруге у машинским системима.
Ланчани преносници
Кинематика преносника, динамика преносника, оптерећење ланчаних парова. Напони у деловима ланца. Избор мера

ланчаног преносника. Провера сигурности и века ланца.
Кривајни механизми
Оптерећење кривајних механизама. Детаљи кривајних механизама, осовиница клипа, укрсна глава, моторна полуга,

вијци моторне полуге.

МАШИНЕ АЛАТКЕ
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета машине алатке је стицање продубљених знања о конструкционим и функционалним

карактеристикама машина алатки и упознавање њихових подсклопова и склопова као основе за успешан практичан
рад на поправци и одржавању машина.

Задаци наставе предмета машине алатке су:
- систематизовање већ усвојених знања из ове области на ранијем нивоу образовања;
- продубљивање знања о улози и задацима машина алатки и њиховој савременој класификацији;
- стицање знања о функцијама и карактеристикама нумерички управљаних машина алатки;
- анализа карактеристика и функција свих врста алатних машина појединачно и продубљивање знања о њиховим

специфичностима;
- упознавање примене обрадних центара и аутоматских линија агрегатних машина.

 САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(3 часа недељно, 66 часова укупно)

КЛАСИФИКАЦИЈА И СТРУКТУРА МАШИНА АЛАТКИ (3)
Класификација машина алатки. Главна и помоћна кретања, симболи елемената, кинематске схеме, редови бројева

обртаја, основни типови покретних спојева.
Мењачи брзина, бројеви обртаја, главно и помоћно кретање. Механизми праволинијског кретања (пужни парови,

навојни парови - клизни и парови са рециркулационим наврткама, кулисни механизми периодичног кретања,
диференцијални механизми.

Механизми управљања кретањем: спојнице, кочнице, реверзибилна кретања, блокирајући механизми, системи за
дотур расутог материјала.

СИСТЕМИ ПРОГРАМСКОГ УПРАВЉАЊА (6)
Структура НУ машина, главно кретање код НУ машина, помоћно кретање, помоћне функције, геометрија радног

простора, конструкција и тачност НУ машина.
Управљачка јединица, пример састављања програма.
ХИДРАУЛИЧКИ И ПНЕУМАТСКИ СИСТЕМИ НА МАШИНАМА АЛАТКАМА (3)
Хидро и пнеуматски мотори, разводници и регулатори, извршни органи - мотори. Функционисање хидро и

пнеуматских кола код машина алатки.
СТРУГОВИ (6)
Техничке карактеристике, кинематска схема принципа рада, главног и помоћног кретања.
Струг са НУ управљањем, кинематска схема принципа рада.
Револвер стругови: техничке карактеристике, кинематска схема принципа рада. Једновретени и вишевретени

аутомати.
Хидрокопирни стругови, принцип рада, кинематска схема.
БУШИЛИЦЕ (10)
Бушилице: стоне, стубне, радијалне, координатне техничке карактеристике, кинематске схеме принципа рада

главног и помоћног кретања.
Агрегатне бушилице, подела, кинематска схема, механички, хидраулички и хидропнеуматски системи брзих и радних

ходова.
ГЛОДАЛИЦЕ (6)
Универзална глодалица - техничке карактеристике,  кинематска схема принципа рада. Подеони апарат, принцип

рада.
Глодалица са НУ системом, принцип рада.
РЕНДИСАЉКЕ (6)  
Краткоходна рендисаљка - механичка и хидрауличка, карактеристике, кинематске схеме принципа рада.
Дугоходна рендисаљка, принцип рада.
МАШИНЕ ЗА ИЗРАДУ КАНАЛА (3)
Машине за израду канала и за провлачење. Принцип рада, кинематска схема.
БРУСИЛИЦЕ (10)
Карактеристике и подела. Брусилице за равно брушење, кинематска схема принципа рада.
Брусилица за округло брушење, кинематска схема принципа рада.



Брусилица за брушење без центара. Специјалне брусилице.
СПЕЦИЈАЛНЕ МАШИНЕ ЗА РЕЗАЊЕ ЗУПЧАНИКА (4)
Задатак, принцип рада, кинематска схема.
ОБРАДНИ ЦЕНТРИ И АУТОМАТСКЕ ЛИНИЈЕ (3)
Задатак и примена обраде центара. Аутоматске линије компоноване из агрегатних машина.
ЕКСЦЕНТАР ПРЕСЕ (3)
Карактеристике и подела, принцип рада.
ФРИКЦИОНЕ ПРЕСЕ (3)
Карактеристике и подела, принцип рада.
ХИДРАУЛИЧКЕ ПРЕСЕ (3)
Карактеристике и подела, принцип рада.
КОВАЧКЕ МАШИНЕ (3)
Задатак и подела, ваздушни чекићи, принцип рада.

ТЕХНОЛОГИЈА ОДРЖАВАЊА МАШИНА АЛАТКИ
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета технологија одржавања машина алатки је стицање повећаних знања о методама и

поступцима одржавања и поправке машина алатки - као основе за практичан рад.
Задаци наставе предмета технологија одржавања машина алатки су:
- систематизовање већ усвојених знања из ове области на ранијем нивоу образовања;
- стицање знања о организационим функцијама одржавања машина алатки;
- стицање повећаних знања о методама монтаже и демонтаже елемената машина алатки и принципима на којима

се оне заснивају;
- стицање повећаних знања о одржавању хидропнеуматских система машина алатки;
- стицање повећаних знања о одржавању НУ машина, подешавању агрегатних бушилица и специјалних машина.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(4 часа недељно, 88 часова укупно)

ОДРЖАВАЊЕ КАО СИСТЕМ (2)
Структура и развој система одржавања, трајност система.
ОРГАНИЗАЦИЈА ФУНКЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА (4)
Организациони модели - централизовани, децентрализовани и комбиновани. Текуће и инвестиционо одржавање.

Информациони токови техничке документације.
ОСНОВНЕ ПОСТАВКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ОДРЖАВАЊА - ТЕРОТЕХНОЛОГИЈА (6)
Погодност одржавања, поузданост, увођење средстава рада у експлоатацију, обука и специјализација.
Пуштање машина у пробни рад, гарантни рокови, праћење машина током експлоатације, оптимализација залиха

резервних делова. Текуће и инвестиционо одржавање, периодично-превентивни прегледи. Примена компјутера у
одржавању.

Основи трибологије.
МЕХАНИЗАЦИЈА МОНТАЖЕ И ДЕМОНТАЖЕ (4)
Алати и уређаји као елементи механизације монтаже и демонтаже.
Модернизација машина при поправци, модернизација у циљу смањења времена обраде, помоћног времена,

повећања асортимана процеса обраде, аутоматизација процеса обраде.
ПОПРАВКА, МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА ЕЛЕМЕНАТА (6)
Вијачни парови (чврсти, покретни навојни преносници са клизањем, навојни парови са рециркулационим куглицама и

њихово преднапрезање). Летве за регулисање зазора, клизне и котрљајуће стазе - хабање и тачност израде. Главна
вратила и вратила мењача брзина, критеријуми израде, кварови и могуће поправке.

Спојнице - монтажа и регулисање. Клизни и котрљајући лежајеви - монтажа, демонтажа, провера тачности пода,
праћење стања

Зупчаници - тачност израде, монтажа, хабање и могуће поправке. Истезање и трошење ланаца. Ускочници,
заптивачи хидропнеуматских система. Команде, виљушке и ручице, механизми - хабање и могуће поправке.

ОДРЖАВАЊЕ ХИДРОПНЕУМАТСКИХ СИСТЕМА (10)
Оправка хидропнеуматских мотора, инсталација, компоненти, извршних органа. Испитивање и поправка

хидропнеуматских кола.
ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА МАШИНА АЛАТКИ (38)
Кинематска схема принципа рада. Могући кварови, поправке, испитивање геометријске тачности по ЈУС-у: стоних,

стубних, радијалних, агрегатних бушилица, универзалних револвер једновретених и хидрокопирних стругова,
глодалица, брусилица за равно и цилиндрично брушење, хидрауличких преса и др.

ОДРЖАВАЊЕ НУ МАШИНА (8)
Одржавање НУ струга, кинематска схема НУ струга, регулисање преднапрезања кугластих навојних вретена,

регулисање електромагнетних спојница.
Одржавање НУ глодалице, кинематска схема НУ глодалице, радови одржавања и регулисања по препоруци

произвођача.
ПОДЕШАВАЊЕ АГРЕГАТНИХ БУШИЛИЦА (2)
Подешавање елемената бушилице, алата и стезног прибора.
ОДРЖАВАЊЕ СПЕЦИЈАЛНИХ МАШИНА (8)



Одржавање, поправке и подешавање различитих врста специјалних машина.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ практичне наставе је стицање знања, радних вештина и навика неопходних за успешно обављање сложених

послова одржавања и поправке машина алатки.
Задаци практичне наставе су:
- овладавање технолошким поступцима и методама растављања и састављања сложених подсклопова и склопова

машина алатки и њихових система;
- овладавање вештинама у примени алата и прибора који се користе при поправци, одржавању и монтажи машина

алатки;
- стицање знања у постављању дијагнозе сложенијих кварова и насталих недостатака у функционисању машина

алатки;
- стицање знања и вештина у раду са мерним инструментима и прибором који се користи при дефектажним

мерењима делова и склопова машина и њиховој поправци;
- упознавање организације рада на превентивном, текућем и инвестиционом одржавању машина;
- стицање знања и навика за правилно коришћење средстава заштите на раду.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(14 часова недељно, 308 часова укупно + 240 часова у блоку)

УВОД (2)
Упознавање наставног програма и плана реализације, захтева радног подручја механичара алатних машина

специјалисте, радне и технолошке дисциплине. Упознавање мера и средстава заштите на раду и правилника о раду
радионице.

ПОСТУПАК ДЕМОНТАЖЕ И МОНТАЖЕ (26)
Демонтажа склопова, подсклопова и делова, чишћење, визуелна и димензиона контрола, класификација: исправни -

неисправни. Монтажа обрнутим редом, подешавање и испитивање геометријске тачности по ЈУС-у.
ПОСТУПАК ПОПРАВКЕ ЕЛЕМЕНАТА МАШИНА (35)
Поправка вођица машина алатки гребањем (туширањем), брушењем и сл. Поправка навојних преносника - клизних и

са рециркулационим куглицама. Регулисање зазора и преднапона. Поправка спојница, регулационих летви, лежајева,
зупчастих парова, вретена и главних вретена машина алатки.

Поправка система за хлађење и подмазивање, система за додавање и дозирање.
ПОПРАВКА ПРЕНОСНИКА ГЛАВНОГ И ПОМОЋНОГ КРЕТАЊА (56)
Поправка командних ручица, виљушки и њихових механизама. Регулисање зазора главних вретена, спојница,

навојних парова. Регулисање зазора помоћних регулационих летви.
ПОПРАВКА ХИДРО И ПНЕУМАТСКИХ СИСТЕМА (42)
Поправка хидро и пнеуматских пумпи, разводника, регулационих система, извршних органа - мотора, припремне

групе, инсталација.
Испитивање и подешавање хидропнеуматских кола. Испитивање компоненти на пробном столу.
МОНТАЖЕ И РЕГУЛИСАЊЕ АГРЕГАТНИХ МАШИНА (28)
Поправка и регулисање агрегатних машина. Регулисање стезних система алата и прибора.
ПОПРАВКА НУ МАШИНА (35)
Преглед система за програмирање, за главно кретање и помоћно кретање. Помоћне функције. Подешавање главног

и помоћног кретања код струга или глодалице.
ПОПРАВКА СЛОЖЕНЕ МАШИНЕ (У ЦЕЛИНИ) (84)
Испитивање геометријске тачности по ЈУС-у. Демонтажа и поправка механичких и хидропнеуматских система.

Испитивање оправљене машине, њене геометријске тачности и израда пробних узорака.
НАСТАВА У БЛОКУ (240)
Рад на поправци и одржавању различитих врста сложених машина алатки према условима и захтевима текуће

технологије предузећа.
Образовни профил: АУТОМЕХАНИЧАР СПЕЦИЈАЛИСТА

МОТОРИ СУС
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета мотори СУС је проширивање стручно-теоријских знања потребних за успешно схватање

конструкционих и експлоатационих карактеристика мотора са унутрашњим сагоревањем и њихове примене у
сложеним пословима поправке и одржавања мотора.

Задаци наставе предмета мотори СУС су:
- систематизовање већ усвојених знања о моторима са унутрашњим сагоревањем на ранијем нивоу образовања;
- стицање знања о методама, поступцима и принципима техничког одржавања моторних возила и постављања

дијагнозе кварова на њима;
- стицање знања о карактеристикама различитих типова мотора, односно појединих њихових делова у што већем

броју варијанти;
- оспособљавање за разумевање и самостално коришћење техничке документације и стручне литературе за избор

оптималног режима рада и примену стандарда;
- развијање смисла за праћење новина у развоју мотора а нарочито у технологији њихове експлоатације и

одржавања.



 САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(2 часа недељно, 44 часа укупно)

УВОД (3)
Мере предострожности при раду на мотору и замени резервних делова. Мерење и контрола квалитета машинских

делова. Алати, уређаји и прибори који се користе за дијагностику и одржавање мотора.
МОТОРИ СУС - ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (9)
Карактеристике мотора, процес сагоревања (нормално и ненормално сагоревање), индикаторски дијаграм, топлотни

биланс, токсичност, димност, бучност, компресија.
УРЕЂАЈИ ЗА НАПАЈАЊЕ МОТОРА ГОРИВОМ И ВАЗДУХОМ (12)
Електрична пумпа за гориво. Аутоматски уређаји за стартовање хладног мотора. Карбуратор са променљивим

попречним пресеком сифузора, коректора утицаја стања околине, ограничивач максималног броја обртаја,
електронско контролисани карбуратори, подешавање карбуратора.

Убрзавање горива, пумпе и бризгаљке директно уграђене, подешавајући уређаји на глави мотора, граничник пуног
оптерећења, граничник зависан од температуре, електронски регулатор.

Напуњени мотори са механичким компресором и турбо-компресором. 
СИСТЕМ ЗА ПАЉЕЊЕ (2)
Провера и подешавање паљења, компјутерска контрола паљења.
УРЕЂАЈИ ЗА НАПАЈАЊЕ МОТОРА ГАСНИМ ГОРИВОМ (3)
Паралелна употреба бензина и гасног горива.
ИЗДУВНИ СИСТЕМ (5)
Уређаји за циркулацију уљних и бензинских испарења, рециркулацију издувних гасова.
Уређаји за загревање ваздуха, убризгавање ваздуха и каталички конвертор.
МОТОРНА УЉА (1)
Моноградња и мултиградња уља.
Антикорозивна својства, испирајућа својства, стабилност мазива.
КОМПЈУТЕРСКА РЕГУЛАЦИЈА МОТОРА (2)
Начин примене компјутерске регулације мотора.
ДИЈАГНОСТИКА НА МОТОРУ (7)
Методе утврђивања неисправности рада мотора. Уређаји и начин примене.

МОТОРНА ВОЗИЛА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета моторна возила је стицање повећаних знања о конструкционим и експлоатационим

карактеристикама моторних возила и функцији виталних делова и склопова конструкције возила.
Задаци наставе предмета моторна возила су:
- систематизовање већ усвојених знања о моторним возилима на ранијем нивоу образовања;
- проширивање знања о карактеристикама погонског агрегата моторног возила;
- стицање знања о динамичким својствима моторних возила, њиховој стабилности и силама које делују на возило

при кретању;
- проширивање знања о склоповима моторних возила, преносницима, системима и уређајима возила.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(3 часа недељно, 66 часова укупно)

КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОГОНСКОГ АГРЕГАТА (2)
Брзинска карактеристика, карактеристика оптерећења, регулаторска карактеристика, карактеристика празног хода.
СИЛЕ КОЈЕ ДЕЛУЈУ НА ВОЗИЛО (2)
Вучна сила која делује на погонским точковима.
Силе отпора кретања (отпор котрљању, отпор ваздуха, отпор успона, отпор убрзања).
ДИНАМИЧКА СВОЈСТВА ВОЗИЛА (4)
Максимална брзина возила.
Вучна карактеристика возила, динамичка карактеристика возила, биланс снаге.
Убрзање, време и пут убрзања возила. Претицање возила.
СИЛЕ И РЕАКЦИЈЕ КОЈЕ ДЕЛУЈУ НА ВОЗИЛО (2)
Силе и реакције које делују на возило при кретању. Силе и реакције које делују на возило при кочењу.
ПОКАЗАТЕЉИ КОЧНИХ СВОЈСТАВА ВОЗИЛА И СТАБИЛНОСТ ВОЗИЛА (3)
Успорење, време и пут кочења.
Стабилност возила.
СПОЈНИЦЕ (4)
Захтеви које спојнице треба да обезбеде (равномерност укључивања, учестаност укључивања, момент инерције,

одвођење топлоте са тарућих површина, ограничење динамичких оптерећења, лакоћа управљања).
Радни процес укључивања спојнице.
Хидродинамичка спојница - принцип рада и дефиниција, саставни делови, склопови, бездимензиона карактеристика.
МЕЊАЧКИ ПРЕНОСНИЦИ (15)



Мењачки преносници са непокретним осама вратила (са два и три вратила, улежиштења, зупчаници, вратила,
синхронизоване спојнице, преносни односи, анализа рада на мењачком преноснику путничког и теретног возила).

Мењачки преносници са покретним осама вратила (планетарни преносници) - кинематске карактеристике, могуће
комбинације преносних елемената, преносни односи.

Хидродинамички мењачки преносници (принцип рада и дефиниције, саставни склопови - пумпно, турбинско и
реакторско коло, бездимензиона карактеристика).

Хидростатички преносници снаге (хидрауличка пумпа и мотори, хидраулички цилиндри, командни регулациони
уређаји, системи хидростатичког преноса снаге, хидростатички системи преноса снаге на погонске точкове).

Аутоматски мењачки преносници. Приказ карактеристичних решења (HIDROMATIC, ZF и слично).
ОСТАЛИ ПРЕНОСНИЦИ (10)
Зглобни преносници - синхрони зглобни преносницн (зглобне спојнице Брифилд, Зебро, Веко, Трипод, двојни кардан).
Главни преносник - једностепени и двостепени главни преносници.
Диференцијални преносник - кинематска и динамичка анализа. Блокирани диференцијал. Диференцијал повећаног

трења. Самоблокирајући диференцијални преносници. Хидраулички диференцијал.
ТОЧКОВИ И ПНЕУМАТИЦИ (2)
Пнеуматици (спољне гуме, зрачнице, вентил).
Специјални пнеуматици (са две коморе, лучни пнеуматици).
Точкови (наплаци, средњи - спојни део).
СИСТЕМ ЗА УПРАВЉАЊЕ (4)
Серво-уређаји. Напојни агрегат. Разводник, цилиндар.
Концепције извођења управљачких система са серво-уређајем.
Елементи и подсклопови безбедности система за управљање.
СИСТЕМ ЗА КОЧЕЊЕ (8)
Систем ручног и аутоматског подешавања истрошења облога и плочица. Уређаји за вођење папуча.
Елементи, склопови и подсклопови хидрауличких преносних механизама.
Елементи, склопови и подсклопови пнеуматских преносних механизама.
Регулатори кочионих сила. Антиблокирајући системи (АБС).
Успоривачи.
СИСТЕМИ ЗА ОСЛАЊАЊЕ (4)
Механизми за вођење точкова (зависно и независно ослањање моста).
Конструкцијска решења полуга и вођица.
Лиснате и завојне опруге, торзионо вратило. Пнеуматски, хидропнеуматски и гумени ослонци.
Пригушивачи.
УРЕЂАЈИ ВОЗИЛА (6)
Уређаји за подешавање микроклиме у возилу.
Клима-уређаји, уређаји за грејање и проветравање. Уређаји за осигурање од неовлашћене употребе.
Уређаји за заштиту од радио и ТВ сметњи.
Уређаји који обезбеђују нормалну видљивост (уређаји за брисање и квашење ветробрана).
Уређаји за затварање врата (браве) и подизање врата

ЕЛЕМЕНТИ АУТОМАТИЗАЦИЈЕ ВОЗИЛА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета елементи аутоматизације возила је стицање знања о принципима и начинима

аутоматизације елемената савремених моторних возила у склопу познавања функције возила у целини.
Задаци наставе елементи аутоматизације возила су:
- проширивање знања о основним принципима аутоматике;
- проширивање знања о аутоматским уређајима и њиховој функцији у систему за напајање мотора, за паљење, за

подмазивање, хлађење и др.;
- стицање знања о системима серво-уређаја на возилу, регулаторима напона, помоћним релејима, аутоматизацији

уређаја за климатизацију и др.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(1 час недељно, 22 часа укупно)

ОСНОВНИ ПРИНЦИП АУТОМАТИКА (3)
Управљач, пренос и врсте информација.
Механички, пнеуматски и хидраулички пренос информација.
Електрични и електромагнетни пренос информација.
АУТОМАТСКИ УРЕЂАЈИ У СИСТЕМУ ЗА НАПАЈАЊЕ МОТОРА (3)
Аутоматско мерење нивоа горива, карбуратори.
Пумпе ниског и високог притиска.
АУТОМАТСКИ УРЕЂАЈИ У СИСТЕМУ ЗА ПАЉЕЊЕ (3)
Електроиндукциони уређаји за паљење.
Угао претпаљења.
АУТОМАТИКА У СИСТЕМУ ЗА ПОДМАЗИВАЊЕ (1)
Регулисање и мерење притиска уља.



Повратни вентили.
АУТОМАТИКА У СИСТЕМУ ЗА ХЛАЂЕЊЕ (1)
Мерење и регулисање температуре.
ХИДРАУЛИЧНИ СЕРВО-УРЕЂАЈИ У СИСТЕМУ ЗА УПРАВЉАЊЕ (1)
Принцип рада уређаја и намена.
СЕРВО-УРЕЂАЈИ У СИСТЕМУ ЗА КОЧЕЊЕ (2)
Мултипликатор силе кочења помоћу вакуума.
Принцип кочења мотором.
АУТОМАТСКО ПОДЕШАВАЊЕ ЗАЗОРА ИЗМЕЂУ ДОБОША И ПАПУЧЕ (2)
Коректор кочења, принцип рада.
Аутоматско регулисање силе кочења.
РЕГЛЕРИ УЗ ДИНАМО-МАШИНЕ И РЕГУЛАТОР НАПОНА КОД АЛТЕРНАТОРА (2)
Алтернатор, принцип рада, примена.
Регулатор напона, реглер.
ПРИНЦИП РАДА АУТОМАТА ПОКАЗИВАЧА ПРАВЦА (1)
Рад аутомата кад возило ради и мирује.
ПОМОЋНИ РЕЛЕЈ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРИЈЕМНИКА (1)
Принцип рада помоћног релеја.
УРЕЂАЈ ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈУ (2)
Принцип рада уређаја за климатизацију.
Аутоматско подешавање температуре.

ЕКСПЛОАТАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета експлоатација и одржавање возила је проширивање и продубљивање знања о методама и

поступцима одржавања возила и његовој експлоатацији и рационалном коришћењу.
Задаци наставе предмета експлоатација и одржавање возила су:
- систематизовање већ усвојених знања из ове области на ранијем нивоу образовања;
- стицање знања о дијагностицирању кварова појединих система возила и начину њиховог отклањања;
- проширивање знања о поступцима одржавања возила, превентивном и корективном одржавању;
- стицање и проширивање знања о организацији рада у сервисима и радионицама за одржавање моторних возила.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(3 часа недељно, 66 часова укупно)

УВОД (4)
Радна способност и основна стања код моторних возила. Откази, стабло отказа.
Животни циклус возила, логистика, значај одржавања.
Временска слика стања возила.
Врсте истрошења (хабања) делова возила (механичко-хемијско и топлотно). Дијаграми истрошења - зазори за

карактеристичне слојеве и за разне услове експлоатације. Мере за смањење истрошења.
 ПОСТУПЦИ ОДРЖАВАЊА И ОПРАВКЕ ВОЗИЛА (4)
Превентивно и корективно одржавање. Могући поступци превентивног одржавања и организација одржавања.
Поступци одржавања - основно одржавање, надзор, преглед, оправке, иновација.
Поступци оправке - подешавања и замене. Квалитет и погодност одржавања.
ДИЈАГНОСТИКА СТАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА (8)
Општа разматрања, узроци промене стања, дијагностика стања, систем дијагностике, дијагностички параметри

постављања дијагнозе, методе дијагнозе, погодност возила за дијагностику.
Видови дијагностике (општа и локална) и методе (енергетска, виброакустична, стробоскопска, топлотна и др.).
ДИЈАГНОСТИКА ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА И СИСТЕМА ВОЗИЛА (20)
Дијагностика функционалних карактеристика возила.
Дијагностика мотора и његових система.
Дијагностика система преноса снаге.
Дијагностика система управљања и постављања точкова.
Дијагностика система ослањања.
Дијагностика система за кочење.
Дијагностика контролних и мерних инструмената.
НЕИСПРАВНОСТ НА СКЛОПОВИМА И СИСТЕМИМА ВОЗИЛА (14)
Неисправности и начин отклањања на: мотору и његовим системима, спојници, мењачком преноснику, зглобном

преноснику, погонском мосту (главном преноснику, диференцијалном преноснику, полувратилима, улежиштењима),
систему за управљање, систему за ослањање, систему за кочење.

Прибори и инструменти који се користе при утврђивању неисправности.
Карактеристичне неисправности које се појављују у истом или сличном облику у већем броју случајева.
ОРГАНИЗАЦИЈА И СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА (12)
Радно место за одржавање моторних возила (захтеви, уређење радног места). Сервисна служба за одржавање

моторних возила, задаци и организација. Сервис и радионица.



Опрема и алати који се користе у сервисима при опслуживању и поправкама возила.
Уређаји за прање, подмазивање и подизање возила.
Уређаји са ваљцима за мерење силе кочења и за контролу снаге мотора.
Мототестери.
Уређаји за контролу и подешавање услова вешања.
Уређаји за уравнотежење точкова.
ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ О РАДУ И ОДРЖАВАЊУ МОТОРНИХ ВОЗИЛА (2)
Карактеристике система, садржај информација и њихови носиоци.
ДОКУМЕНТАЦИЈА О ОДРЖАВАЊУ ВОЗИЛА (2)
Примена и коришћење документације. Гарантна књижица, упутство за руковање и одржавање, каталог резервних

делова и сл.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ практичне наставе је стицање знања, радних вештина и навика неопходних за успешно обављање сложених

послова одржавања и поправке мотора СУС и моторних возила.
Задаци практичне наставе су:
- примена знања у правилном постављању дијагнозе сложених кварова и недостатака у функционисању уређаја и

система моторног возила;
- стицање знања и вештина у подешавању и испитивању рада мотора и моторних возила;
- проширивање практичних знања и умења у мерењу и контролисању делова у процесу поправке и одржавања и

остваривању потребног квалитета;
- овладавање технолошким поступцима и методама растављања и састављања сложених подсклопова, склопова и

система моторног возила;
- развијање осећаја за високу тачност, прецизност и одговорност у раду;
- развијање интереса за усавршавање и иновирање технолошких поступака у одржавању и поправци моторних

возила.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(14 часова недељно, 308 часова укупно + 240 часова у блоку)

УВОД (2)
Упознавање наставног програма и плана реализације, захтева радног подручја аутомеханичара специјалисте, радне

и технолошке дисциплине. Упознавање мера и средстава заштите на раду и правилника о раду радионице.
УПОЗНАВАЊЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (5)
Упутства за оправку возила, каталози резервних делова, каталози алата, норматив радног времена, сервисне књиге

и билтени са изменама техничких података, радни налог и др.
МОТОР (49)
Изградња мотора, прање делова и дијагностицирање, делимична механичка обрада. Генерална оправка мотора и

његова уградња.
ИСПИТИВАЊЕ МОТОРА (28)
Рад на пробном столу за испитивање генерално оправљеног мотора.
Контрола и испитивање параметара мотора на уређају за испитивање (хидраулична кочница).
ТУРБОКОМПРЕСОР (14)
Контрола, испитивање и оправка турбокомпресора.
КАРБУРАТОР (14)
Генерална оправка карбуратора (расплињача).
ПУМПА ВИСОКОГ ПРИТИСКА (14)
Генерална оправка пумпе високог притиска.
МОТОТЕСТЕР (7)
Примена мототестера у тестирању мотора.
СПОЈНИЦА  (14)
Генерална оправка спојнице.
МЕЊАЧ (28)
Генерална оправка мењача (зупчаничког и хидрауличког, механичког и аутоматског).
ПОГОНСКИ МОСТ (14)
Ревизија погонског моста (главног преносника, диференцијалног преносника, зглобних спојница).
УПРАВЉАЧКИ МЕХАНИЗАМ (14)
Ревизија управљачког механизма.
ТОЧКОВИ (21)
Ревизија система за вешање точкова.
Рад на уређајима за подешавање углова вешања точкова.
КОЧИОНИ СИСТЕМ (28)
Ревизија кочионог система (механичког, хидрауличког, пнеуматског и уређаја против блокирања точкова).
СЕРВО-УРЕЂАЈИ (14)
Ревизија серво-уређаја (за кочење и за управљање).



СПЕЦИЈАЛНИ АЛАТИ (14)
Упознавање специјалних алата и уређаја за оправку и одржавање возила и њихова практична примена.
СЕРВИСНИ ПРЕГЛЕДИ (14)
Обављање сервисних прегледа у гарантном и вангарантном року.
ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕДИ (14)
Рад на уређајима за технички преглед моторних возила.
НАСТАВА У БЛОКУ (240)
Рад на карактеристичним пословима различитих сложених операција растављања и састављања склопова мотора и

возила, поправке и одржавања у оквиру текуће производне технологије предузећа.
Образовни профил: ВАЗДУХОПЛОВНИ МЕХАНИЧАР СПЕЦИЈАЛИСТА

ВАЗДУХОПЛОВНЕ ПОГОНСКЕ ГРУПЕ
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета ваздухопловне погонске групе је проширивање знања из термодинамике, елисно-клипних

мотора, елиса и турбо-млазних мотора ради њихове примене у пракси и побољшања система одржавања
ваздухоплова.

Задаци наставе предмета ваздухопловне погонске групе су:
- систематизовање већ усвојених знања из ове области на ранијем нивоу образовања;
- проширивање знања о принципима термодинамике;
- продубљивање знања проблематике елисно-клипних мотора;
- продубљивање знања из проблематике елиса и ротора;
- продубљивање знања из проблематике турбо-млазних мотора, нарочито турбо-фенских мотора мале буке и мале

специфичне потрошње горива;
- оспособљавање за коришћење одговарајуће техничке литературе из ових области.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(3 часа недељно, 66 часова укупно)

ТЕРМОДИНАМИКА (4)
Први принцип термодинамике. Топлота као вид енергије, температура као мерна величина, идеални гас, параметри

гаса, једначина стања идеалног гаса, Џулов опит, први принцип термодинамике, изобара, изохора, изотерма,
адијабата и политропа.

Други принцип термодинамике. Карно-процес, термодинамички степен корисног дејства, етропија.
КЛИПНИ МОТОРИ (30)
Индикаторски дијаграм, теоријски дијаграми, реални дијаграми, средњи индицирани притисак, индицирана снага,

ефективна снага мотора, испитивање мотора.
Висинска карактеристика мотора. Смањење снаге мотора са висином лета. Компресори клипних мотора.

Карактеристике: снага са висином, једнобрзински компресори, двобрзински компресори, турбо-компресори.
Конструкција мотора. Цилиндар, клип, клипњача, коренасто вратило, редуктори, разводни системи, вентили и њихов

погон.
Системи за гориво. Опште о системима за гориво, карбуратори (са убрзањем горива), корекција карбуратора.
Системи за подмазивање.
Системи за хлађење (ваздухом).
Системи за паљење (турбинско).
Експлоатација и одржавање мотора и моторних система.
Елисе. Брзине на краку елисе. Силе на краку елисе, напрезање крака елисе, регулатор броја обртаја, елисе

променљивог корака (ЕПК), експлоатација (одржавање елиса).
МЛАЗНИ МОТОРИ (32)
Реални циклус рада ТММ, исисници, радијални компресори, аксијални компресори, комора сагоревања (процес

сагоревања), гасна турбина, млазник, турбо-елисни мотори, редуктори (хеликоптерски), двострујни ТММ, системи за
гориво (регулатор горива), системи за подмазивање, систем за паљење, стартери ТММ - пнеуматски, системи за
ваздух, експлоатација, одржавање и оправка (конзервирање ТММ).

СИСТЕМ ВАЗДУХОПЛОВА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета система ваздухоплова је проширивање основних знања из механике флуида и примене

знања при проучавању принципа рада комплетног система и анализе улоге компонената система.
Задаци наставе предмета системи ваздухоплова су:
- систематизовање раније стечених знања из ове области на претходном нивоу образовања;
- уочавање значаја система ваздухоплова у функцији лета;
- проширивање знања из области принципа рада компонената, система и начина функционисања ваздухопловних

система;
- развијање систематичности и поштовања свих прописа и препорука у области ваздухоплова;
- развијање смисла за стручну сарадњу у области израде, одржавања и експлоатације ваздухоплова.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(3 часа недељно, 66 часова укупно)



УВОД (1)
Ваздухопловни системи, подела и упоредне карактеристике.
ХИДРОСТАТИКА (5)
Физичка својства флуида, појам притиска, хидростатички притисак, Архимедов закон. Притисак течности на равне и

криве површине, прорачун зидова цеви.
ХИДРОДИНАМИКА (4)
Основне једначине струјања, примена основних једначина, једначине континуитета и Бернулијеве једначине.

Струјање реалне течности, анализа губитака.
ХИДРОСИСТЕМИ ВАЗДУХОПЛОВА (11)
Хидропумпе, напор и проток, стварне и теоријске карактеристике, подела. Извршни органи, карактеристике, подела.

Разводници хидроуља, подела, карактеристике. Вентили, регулација притиска и протока, карактеристике.
Хидроакумулатори, принцип рада. Пречистачи, методе филтрација, карактеристике. Цевоводи и прикључни

елементи.
ПНЕУМАТСКИ СИСТЕМИ (5)
Карактеристике елемената система, улога и намена пнеуматског система за пресуризацију кабине, одлеђивање и за

пренос енергије.
 СИСТЕМИ ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈУ (3)
Типична шема, регулисање температуре, елементи система. Испитивање система климатизације.
КИСЕОНИЧКИ УРЕЂАЈИ (3)
Регулација кисеоника и ваздуха, типична шема кисеоничког уређаја.
СИСТЕМ ЗАШТИТЕ ОД ЗАЛЕЂИВАЊА (2)
Заштита топлим ваздухом - хемијска и термичка. Испитивање система.
ПРОТИВПОЖАРНИ СИСТЕМ (3)
Типови пожара, средства за гашење, детектори и типична схема детекције пожара.
ПОДСИСТЕМИ И ОПРЕМА (4)
Сигурносни уређаји, систем за свежу и отпадну воду.
ЕЛЕКТРИЧНИ СИСТЕМИ ВАЗДУХОПЛОВА (11)
Основни закони електротехнике, Омов закон, Кирхофљева правила. Напон електричне струје, отпор.

Електромагнетна индукција, електромоторна сила, добијање наизменичне струје, карактеристике наизменичне струје,
отпорници у колу наизменичне струје. Веза трофазног система у звезду и троугао, обртно магнетно поље.

Електрични системи ваздухоплова.
ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ (12)
Машине једносмерне струје, проста кола, карактеристике мотора и генератора. Претварачи, усмерачи,

трансформатор - карактеристике.
Машине наизменичне струје, синхрони генератор и мотор, асинхрони мотор, проста кола - карактеристике.
Електрохемија. Акумулатори оловни и челични.

СТАБИЛНОСТ КОНСТРУКЦИЈЕ ВАЗДУХОПЛОВА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета стабилност конструкције ваздухоплова је проширивање и продубљивање знања о

оптерећењу елемената конструкције ваздухоплова, стабилности конструкције и њиховог утицаја на димензионисање
елемената ваздухоплова.

Задаци наставе предмета стабилност конструкције ваздухоплова су:
- систематизовање већ усвојених знања из ове области на ранијем нивоу образовања;
- стицање нових знања о оптерећењу појединих делова авиона;
- упознавање начина димензионисања појединих делова авиона према карактеру оптерећења;
- стицање нових знања из области система носеће коре и повезивање са већ усвојеним знањима из аеродинамичких

конструкција и механике;
- изучавање законитости дијаграма трансверзалних сила, момента савијања и момента увијања у зависности од

врсте оптерећења.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(4 часа недељно, 88 часова укупно)

ОПТЕРЕЋЕЊА ВАЗДУХОПЛОВА (6)
Силе које нападају ваздухоплов. Симетрична оптерећења, издржљивост посаде.
Категорија ваздухоплова, коефицијент оптерећења, пропис.
ОПТЕРЕЋЕЊЕ КРИЛА (16)
Симетрично оптерећење крила, аеродинамичко оптерећење правог крила, аеродинамичко оптерећење троугластог

крила, масена и укупна оптерећења крила.
Израда дијаграма трансверзалних сила за крило, израда дијаграма момента савијања крила, одређивање момента

савијања трансверзалних сила на једно место, израда дијаграма момента увијања крила.
ОПТЕРЕЋЕЊА РЕПНИХ ПОВРШИНА (12)
Оптерећење хоризонталног репа, оптерећење вертикалног репа, оптерећење крилаца (крме).
Дијаграми сила и момента стабилизатора, дијаграм момента увијања за крилце (крму)
ОПТЕРЕЋЕЊЕ ТРУПА (5)
Врсте оптерећења, дијаграм трансверзалних сила и момента за труп, дијаграм сила и момента при несиметричном



оптерећењу трупа.
ОПТЕРЕЋЕЊА МОТОРНОГ НОСАЧА (10)
Оптерећење моторног носача код клипних погонских група.
Оптерећење моторног носача кол млазних погонских група.
ОПТЕРЕЋЕЊЕ СТАЈНОГ ТРАПА (10)
Меродавни случајеви оптерећења стајног органа, оптерећење стајног органа конзолног типа, оптерећење стајног

органа конзолног типа са упорницом.
Начини вешања точка, оптерећење стајног органа са више упорница.
ОПТЕРЕЋЕЊЕ КОМАНДИ ЛЕТА (1)
ОСНОВЕ ЕЛАСТОМЕХАНИКЕ (1)
РЕШЕТКАСТИ СИСТЕМИ (2)
Оптерећење решеткастог носача и методе решавања сила у штаповима.
ДИМЕНЗИОНИСАЊЕ ЕЛЕМЕНАТА КРИЛА (СИСТЕМ НОСЕЋЕ КОРЕ) (14)
Прорачун провере чврстоће рамењачних крила, прорачун провере савијања правих рамењачних крила, прорачун

провере смицања и увијања правих рамењачних крила, прорачун провере савијања правих моноблочних крила.
Избор појасева рамењача правих крила, избор дебљине зидова и оплате правих рамењачних крила.
Пројектни прорачун чврстоће стреластих рамењачних крила.
ДИМЕНЗИОНИСАЊЕ ЕЛЕМЕНАТА ТРУПА (СИСТЕМ НОСЕЋЕ КОРЕ) И ОПЛАТЕ (11)
Конструкције које се примењују у изради авиона. Распоред танкозидних континуалних сила, распоред танкозидних

концентричних сила, рад танкозидних греда, рад кутијастог носача, рад кутијастог носача под дејством концентричних
сила, рад кутијастог носача под дејством концентричног момента увијања, рад кутијастог носача под дејством
система момента увијања.

ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМИ ОДРЖАВАЊА ВАЗДУХОПЛОВА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета организација и системи одржавања ваздухоплова је стицање проширених знања о захтевима

и прописима техничких система одржавања ваздухоплова и организацији техничке службе у одржавању.
Задаци наставе предмета организација и системи одржавања ваздухоплова су:
- систематизовање већ усвојених знања из ове области на ранијем нивоу школовања;
- стицање знања о међународним стандардима и националним прописима о одржавању ваздухоплова;
- стицање знања о техничким прописима, стандардима и захтевима о поузданости ваздухоплова;
- проширивање знања о техничким системима одржавања;
- проширивање знања о организацији техничке службе, планирању одржавања, контроли радова и економским

параметрима одржавања.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(3 часа недељно, 66 часова укупно)

УВОД (2)
Значај и место одржавања ваздухоплова у организацији ваздушног саобраћаја.
ЗАКОНСКЕ ОДРЕДБЕ О ОДРЖАВАЊУ (5)
Међународни стандарди, национални прописи о одржавању (законски), подзаконски прописи о одржавању

ваздухоплова.
ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ, СТАНДАРДИ И ЗАХТЕВИ ЗА ВАЗДУХОПЛОВЕ (18)
Стандарди о пловидбености: перформансе, летне карактеристике, отпорност структуре, конструкција и производња,

мотори и елисе, погонске групе, инструменти и опрема, оперативна ограничења.
Стандарди о поузданости ваздухоплова, појам поузданости, савремени стандарди о поузданости, поузданост

компонената и поузданост система. Поузданост као основа техничких система одржавања.
Стандарди о буци: појам, мерење, процедуре и методе заштите, односно смањења буке.
Захтеви за испитивања.
Експлоатациони захтеви.
ТЕХНИЧКИ СИСТЕМИ ОДРЖАВАЊА (25)
Појам техничког система одржавања.
Праћење поузданости кроз систем одржавања.
Захтеви за прегледе у техничком систему одржавања.
Поступци код прегледа ваздухоплова, припрема ваздухоплова за лет. Претполетни преглед, послеслетни преглед,

дневни преглед. Периодични (циклични) прегледи. Обнова ваздухоплова.
Обим радова за време прегледа: редовни радови, додатни радови, временске норме, специјални прегледи, прегледи

у лету (пробни летови).
Руковање и опслуживање ваздухоплова на земљи.
Прегледи за утврђивање пловидбености ваздухоплова: редовни, основни и ванредни. Припрема ваздухоплова и

документације за прегдед.
ОРГАНИЗАЦИЈА ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ (16)
Појам овлашћене организације за одржавање ваздухоплова.
Организација техничке службе: схема организације, подела послова и задатака. Информационе везе у организацији

одржавања. Методе руковођења у организацији одржавања. Организација радионица и хангара.
Планирање одржавања. Предвиђање обима радова. Планирање флоте и реда летења у односу на одржавање.



Планирање радне снаге, планирање материјала, планирање и распоред опреме за одржавање ваздухоплова.
Контрола радова. Техничка контрола и контрола квалитета. Пловидбеност ваздухоплова.
Економски параметри одржавања. Трошкови одржавања. Учешће трошкова одржавања у укупним оперативним

трошковима ваздухоплова и флоте. Методе смањивања трошкова одржавања кроз примену система одржавања.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ практичне наставе је стицање знања, радних вештина и навика за успешно обављање сложених послова

одржавања, поправке и ревизије свих система ваздухоплова.
Задаци практичне наставе су:
 - стицање проширених знања и вештина у правилном руковању специјалним алатом, прибором и уређајима за

растављање и комплетирање ваздухоплова, испитивање мотора и агрегата ваздухоплова;
- детаљно упознавање елемената, подсклопова и склопова конструкције ваздухоплова, система ваздухоплова,

редуктора, агрегата и правилно постављање дијагнозе сложених кварова и недостатака у њиховом функционисању;
- проширивање знања и вештина у сложеним пословима, демонтаже, монтаже, ревизије и поправке структуре

ваздухоплова;
- проширивање практичних знања и умења у мерењу и контролисању делова у процесу поправке и одржавања и

остваривању потребног квалитета;
- стицање навика у коришћењу и примени средстава техничке заштите на раду;
- развијање интереса за усавршавање и иновирање технолошких поступака у одржавању и поправци ваздухоплова.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(10 часова недељно, 220 часова укупно + 240 часова у блоку)

ЕЛИСЕ АВИОНА (15)
Скидање елисе променљивог корака и регулатора корака елисе. Провера оштећења кракова и евентуалне потребне

поправке. Монтажа елисе и регулатора корака елисе. Подешавање углова кракова елисе, контрола оптерећења и
статичко балансирање.

СИСТЕМ ХИДРАУЛИКЕ (20)
Компоненте хидросистема на ваздухоплову. Демонтажа компонената (хидроинсталације, разводника,

хидроцилиндра, хидропумпи).
Дефектација делова. Оправка и замена истрошених елемената. Испитивање компонената хидросистема. Монтажа и

функционална проба хидросистема на ваздухоплову.
ЛИНИЈСКО ОДРЖАВАЊЕ АВИОНА (5)
Снабдевање авиона водом. Снабдевање авиона уљем. Снабдевање авиона потребним средствима. Рад земаљским

агрегатом.
СИСТЕМ ПНЕУМАТИКЕ (10)
Компоненте пнеуматског система на ваздухоплову. Демонтажа компонената (пнеуматских водова, славина за

ваздух, пнеуматских цилиндара, компресора, пречистача за ваздух).
Дефектација делова. Оправка и замена елемената. Монтажа и функционална проба пнеуматског система на

ваздухоплову.
СИСТЕМ ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈУ (8)
Компоненте система за климатизацију. Детаљно упознавање обављања сервиса опслуживања и прегледа

супершаржера кабине и њихових погонских уређаја (уређаји контроле притиска и контроле протока, измењивачи
топлоте, грејачи сагоревањем, електрични грејачи, апсорпцијски хладњаци, уређаји за регистровање температуре
кабине, опрема за овлаживање и регулисање влажности, опреме оксигена у случају нужде за путнике и посаду).

Скидање, демонтажа, дефекција и поновно склапање појединих уређаја система климатизације. Испитивање
појединих уређаја и функционална проба на авиону.

СИСТЕМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ЛЕДА (8)
Компоненте система за заштиту од леда. Демонтажа уређаја за регулацију ваздуха механичког система

одлеђивања, поновно склапање и испитивање. Поправка повлака за нападну ивицу. Провера исправности грејача са
сагоревањем, вентила за регулацију врелог ваздуха и евентуална замена. Поправка измењивача ваздуха.

ПРОТИВПОЖАРНИ СИСТЕМ АВИОНА (5)
Компоненте  противпожарног система.  Скидање,  поновно склапање, испитивање детектора пламена, дима,

типичног СО2 метил бромида, вентила, водова, индикатора противпожарних боца.
ЕЛЕКТРОСИСТЕМ (10)
Електрокомпоненте на ваздухоплову. Извори електричне енергије на ваздухоплову. Демонтажа

електрокомпонената, оправка, испитивање, монтажа и функционална проба.
СРЕДСТВА ЗА СПАСАВАЊЕ ПОСАДЕ И ПУТНИКА (8)
Намена и компоненте средстава за спасавање. Проверавање исправности средстава за спасавање. Скидање

неисправне опреме, поправка или замена опреме и њена монтажа. Испитивање средстава за спасавање након
монтаже.

ОПРЕМА ВАЗДУХОПЛОВА (15)
Испитивање исправности опреме на ваздухоплову. Скидање опреме, замена или поправка (електричне опреме,

инструмената, аутопилота, опреме за комуникацију и навигацију). Монтажа опреме. Одржавање опреме за ношење и
отпуштање терета на хеликоптеру. Испитивање функционалности опреме након монтаже.

ПОДЕШАВАЊЕ АВИОНА (25)
Довођење авиона у хоризонталан положај. Провера симетричности авиона. Провера отклона крилаца. Провера



отклона тримера крилаца. Провера отклона кормила висине. Провера отклона кормила правца. Провера отклона
тримера кормила висине. Провера стајних органа.

СТАЈНИ ОРГАНИ АВИОНА (30)
Демонтажа и растављање компонената стајних органа (ублаживача удара главне еластичне ноге, носећег дела

главне еластичне ноге, хидрауличне бране за извучени и увучени положај главних ногу стајних органа, носне
еластичне ноге и ублаживача удара носне еластичне ноге). Преглед компонената стајних органа, замена дотрајалих
делова и монтажа компонената. Провера функционисања и исправности компонената. Провера и оправка уздужног и
попречног зазора главне и носне еластичне ноге.

ОДРЖАВАЊЕ СТАЈНОГ ТРАПА ХЕЛИКОПТЕРА (10)
Детаљни преглед стајног трапа. Критеријуми за оцену оштећености скија. Замена склопа скија. Провера размака

скија стајног трапа.
РАД СА КОМПОЗИТНИМ МАТЕРИЈАЛОМ (15)
Врсте композитних материјала. Израда делова од композитних материјала, накнадна обрада делова, израда калупа,

завршна обрада делова.
ИЗРАДА ЕЛЕМЕНАТА СТРУКТУРЕ ВАЗДУХОПЛОВА САВИЈАЊЕМ ПО АЛАТУ НА ПРЕСИ СА ГУМЕНИМ ЈАСТУЦИМА (10)
Принцип рада пресе и мере техничке заштите на раду. Основни поступци савијања елемената на алатној

хидрауличкој преси са гуменим јастуком. Контрола мера и облика комада.
ИЗРАДА ЕЛЕМЕНАТА СТРУКТУРЕ ВАЗДУХОПЛОВА (10)
Извлачење по алату на преси са гуменим јастуком. Алат за извлачење, припрема лима за извлачење. Контрола

димензија и облика извученог комада. Мере заштите на раду.
ИЗРАДА СЛОЖЕНИХ ЕЛЕМЕНАТА ВАЗДУХОПЛОВА И СПАЈАЊЕ МЕТОДОМ ЛЕМЉЕЊА (10)
Припрема површине за лемљење. Специјални поступак спајања алуминијума лемљењем.
ПОВРШИНСКА ЗАШТИТА МЕТАЛА (6)
Припрема делова за превлачење ради заштите. Превлачење метала савременим методама у ваздухоплову.
НАСТАВА У БЛОКУ (240)
ДЕМОНТАЖА И МОНТАЖА КЛИПНИХ ВАЗДУХОПЛОВНИХ МЕТОДА (30)
Компоненте погонске групе, горивног система и система подмазивања. Руковање стандардним и специјалним

алатима за демонтажу и монтажу мотора. Анализа кварова и утврђивање недостатака на мотору. Детаљно
растављање клипних мотора (звездастог, боксер, линијског и вентилаторског). Прање и чишћење, сортирање делова.
Дефектација делова, оправка и замена. Подешавање компонената мотора. Монтажа и испитивање мотора на пробном
столу. Конзервација делова погонске групе.

СТРУКТУРА АВИОНА (20)
Преглед и оправка структуре трупа, репних површина и командних површина лета. Подешавање командних кола

лета. Демонтажа, дефектација, испитивање и монтажа резервоара на авиону. Оправке излазних ивица командних
површина. Монтажа, дефектација, испитивање и монтажа врата на авиону. Изналажење тежишта авиона.

АГРЕГАТИ ВАЗДУХОПЛОВА (15)
Улога агрегата на ваздухоплову и мотору. Демонтажа, оправка, испитивање и монтажа агрегата. Функционална

проба на пробном столу и на ваздухоплову.
ПОГОНСКЕ ГРУПЕ - МЛАЗНИ МОТОРИ (30)
Компоненте погонске групе, горивног система и система подмазивања. Демонтажа компонената млазних мотора.

Дефектација, оправка и замена појединих компонената, подешавање компонената, састављање мотора и испитивање
на пробном столу. Конзервација компонената погонске групе.

ОДРЖАВАЊЕ ЗМАЈА ХЕЛИКОПТЕРА (20)
Преглед, скидање, израда и замена оштећених елемената структуре змаја хеликоптера (кабине, доње структуре

трупа, централне структуре трупа, задње структуре трупа, репне купе и вертикалног стабилизатора).
РЕПНЕ ПОВРШИНЕ ХЕЛИКОПТЕРА (10)
Скидање, преглед, поправка и постављање хоризонталног стабилизатора, размењаче, бочних стабилизатора и

провера момента стезања завртњева стега - ребра.
РЕДУКТОРИ ВАЗДУХОПЛОВА (15)
Ревизија испитивања главног редуктора и међуредуктора.
ИЗРАДА СЛОЖЕНИХ ЕЛЕМЕНАТА СТРУКТУРЕ ВАЗДУХОПЛОВА НА АВИОЛИМАРСКИМ МАШИНАМА БЕЗ УПОТРЕБЕ

ФАБРИКАЦИОНИХ АЛАТА (8)
Израда елемената без употребе фабрикационих алата уз обрађивање са више различитих операција. Припрема

материјала за израду и проверу димензија. Проучавање конструктивне и технолошке документације. Контрола израде
елемената.

ИЗРАДА СЛОЖЕНИХ ЕЛЕМЕНАТА СТРУКТУРЕ ВАЗДУХОПЛОВА НА АВИОЛИМАРСКИМ МАШИНАМА УЗ УПОТРЕБУ
ФАБРИКАЦИОНИХ АЛАТА (8)

Израда различитих авиолимарских елемената коришћењем одговарајућих машина и фабрикационих алата.
Проучавање конструкционе и технолошке документације. Припрема алата и материјала. Припрема одговарајуће
машине. Контрола димензија.

ИЗРАДА СЛОЖЕНИХ СКЛОПОВА И ХЕРМЕТИЗАЦИЈА СКЛОПОВА (15)
Значај херметизације склопова. Израда склопова код којих је потребно вршити херметизацију спојева. Постављање

подсклопова у алат, пресовање, бушење, причвршћивање копчама, бушење на коначну меру. Растављање на
елементе и подсклопове. Премазивање спојева средствима за херметизацију. Поновно састављање склопова и
контрола.

ИЗРАДА СЛОЖЕНИХ СКЛОПОВА ВАЗДУХОПЛОВА УЗ УПОТРЕБУ МОНТАЖНИХ АЛАТА (8)
Монтажа подсклопова и слободних елемената у склопове. Помоћна опрема и уређаји за израду склопова.

Проучавање конструкционе и технолошке документације. Монтажа алата. Контрола налегања, контрола димензија и



квалитета везивања као и деформисаност склопова.
ОБРАДА ПРОВИДНИХ ПОВРШИНА ВАЗДУХОПЛОВА ПЛАСТИЧНОМ ДЕФОРМАЦИЈОМ (10)
Технологија обраде провидних површина. Термичка обрада.
Опсецање готовог дела. Накнадна обрада - полирање.
РАД НА ПОПРАВЦИ ЕЛЕМЕНАТА СТРУКТУРЕ ВАЗДУХОПЛОВА (11)
Рад на дефектацији, растављању, изради, оправци, састављању и дотеривању елемената конструкције

ваздухоплова.
РЕВИЗИЈА ВАЗДУХОПЛОВА (20)
Поступак ревизије. Припрема потребне документације за ревизију према врсти прегледа. Извођење ревизије по

датом поступку (визуелни преглед, скидање виталних делова, испитивање, контрола дотрајалости, исправности,
контрола постојања прскотина, оправка и монтажа делова).

РУКОВАЊЕ АВИОНОМ (20)
Прегледи сервисирања авиона на платформи пре полетања. Контрола рада мотора и система. Контрола

инструмената, радио уређаја и електро-опреме.  Поступање по примедбама после пробног лета.
Образовни профил: МЕХАНИЧАР ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА СПЕЦИЈАЛИСТА

ТЕРМОДИНАМИКА И ТЕРМОТЕХНИКА СА ХИДРАУЛИКОМ
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета термодинамика и термотехника са хидрауликом је стицање знања оних физичких појава н

законитости, којима се омогућује разумевање, пре свега, организационих процеса којима се добијају корисни и
неопходни облици енергије и начина за њихово рационално коришћење.

Задаци наставе предмета термодинамика и термотехника са хидрауликом су:
- систематизовање већ усвојених знања из ових области на ранијем нивоу образовања;
- проширивање знања о својствима реалних гасова и пара и кружним процесима и циклусима;
- проширивање знања о простирању топлоте и улози измењивача топлоте;
- стицање проширених знања о процесима у грејним и расхладним системима и њиховој улози;
- стицање знања о принципу рада топлотних мотора;
- стицање знања о основама струјања нестишљивог флуида и прорачуну цевовода.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(2 часа недељно, 44 часа укупно)

УВОД (3)
Утврђивање градива: први и други закон термодинамике, енталпија, ентропија и идеални гас.
РЕАЛНИ ГАСОВИ И ПАРЕ (2)
Својства реалних гасова и пара. Топлотне величине стања водене паре, таблице за водену пару, дијаграми.
КРУЖНИ ПРОЦЕСИ, ЦИКЛУСИ (4)
Претварање топлотне енергије у механички рад (циклуси). Карноов кружни процес, термодинамички степен

корисног дејства кружног процеса.
Кружни процеси гасних машина.
Кружни процеси у парнотурбинским постројењима. Калузијус-Ранкинов идеални и стварни циклус са двостепеном

експанзијом, са регенеративним загревањем напојне воде.
 
ПРОСТИРАЊЕ ТОПЛОТЕ (5)
Провођење топлоте. Температурно поље и градијент температуре.
Стационарно провођење топлоте кроз равни и цилиндрични зид. Нестационарно провођење топлоте.
Прелажење топлоте. Њутнов закон, методе за одређивање коефицијента прелажења топлоте. Природна и

принудна конвекција.
Стационарно прелажење топлоте.
Зрачење и размена топлоте зрачења.
ИЗМЕЊИВАЧИ ТОПЛОТЕ (2)
Класификација измењивача топлоте и конструкционе специфичности. Топлотни биланси и елементи прорачуна.
ТЕРМОДИНАМИКА СТРУЈНИХ ПРОЦЕСА (2)
Претварање топлотне енергије у кинетичку енергију, једначина континуитета, истицање кроз млазник.
ГРЕЈАЊЕ И КЛИМАТИЗАЦИЈА (6)
Губици топлоте, термодинамички прорачун губитака.
Системи грејања, уређаји за локално грејање, централно грејање, развођење топлоте.
Ваздушна постројења, проветравање, природна вентилација, принудна вентилација.
Климатизација, системи климатизације, принципи аутоматског регулисања.
Даљинско грејање - топлификација.
Примена сунчеве енергије у грејању и климатизацији.
ПОСТРОЈЕЊА ЗА СУШЕЊЕ И ДЕСТИЛАЦИЈУ (3)
Механизам и кинетика сушења влажних материјала. Основни типови и конструкције сушара: конвективне,

терморадијационе, сублимационе и соларне.
Основне физичке и хемијске особине бинарних смеса.
Дестилациона постројења, принцип рада.



ХЛАЂЕЊЕ И РАСХЛАДНИ СИСТЕМИ (3)
Значај расхладне технике и начин вештачког хлађења.
Компресиони  расхладни системи, апсорпциони  расхладни системи, пароејекторски расхладни системи.
Вихорне цеви, топлотне пумпе и трансформатори топлоте.
ТОПЛОТНИ МОТОРИ (4)
Принцип рада, врсте и примери конструкције парних турбина.
Гасне турбине, гасотурбинска постројења - принцип рада.
Мотори са унутрашњим сагоревањем - принцип рада. Принцип рада двотактног и четворотактног мотора.
Принцип рада ротационог мотора.
ОСНОВЕ СТРУЈАЊА НЕСТИШЉИВОГ ФЛУИДА - ПРОСТИ И СЛОЖЕНИ ЦЕВОВОД (10)
Основни појмови струјања: струјна линија, струјно влакно, струјна цев, струјни ток, нормални пресек струјног тока.
Проток и средња брзина као и средње вредности појединих величина стања у нормалном пресеку цеви.
Губици енергије на трење, Моодијев дијаграм. Једначина континуитета и Бернулијева једначина, једначина кретања

на примеру сложеног цевовода.
Преглед и одређивање локалних губитака енергије.
Појам јединичног рада пумпе.
Прорачун простих и сложених цевовода: усисног и потисног цевовода пумпе паралелне цеви (еквивалентна

дужина), разгранатог цевовода, проблем три резервоара и др.

ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета термоенергетска постројења је стицање проширених знања о функционалним и

технолошким карактеристикама термоенергетских постројења као основе за сложене послове експлоатације и
одржавања постројења.

Задаци наставе предмета термоенергетска постројења су:
- систематизовање већ усвојених знања из ове области на ранијем нивоу образовања;
- стицање проширених знања о врстама, конструкцијама и принципима рада термоенергетских постројења;
- стицање проширених знања о принципима оптималног вођења постројења са гледишта економичности, сигурности

и расположивости;
- упознавање међусобне зависности и повезаности елемената радног процеса термоенергетског постројења;
- упознавање технолошких схема и других техничких карактеристика термоенергетског постројења.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(3 часа недељно, 66 часова укупно)

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ И ВРСТЕ ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА (1)
Термоелектране, термоелектране - топлане, индустријске енергане, термоенергетска постројења са гасним

турбинама.
ТЕХНОЛОШКА СХЕМА ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ, ТРАКТОВИ И ЦИКЛУСИ РАДНИХ МАТЕРИЈАЛА (5)
Подела по технолошким групама: котловско постројење, турбопостројење, електротехнички део.
Тракт горива, снабдевање горивом, транспорт и припрема горива. Основно и помоћно гориво. Тракт ваздуха -

снабдевање и припрема ваздуха за сагоревање. Тракт гасова, одвођење и пречишћавање димних гасова. Димњаци.
Т ракт шљаке и пепела: унутрашњи и спољашњи транспорт и складиштење. Циклус напојне воде; водене паре,
снабдевање водом, хемијска и термичка припрема воде, регенеративно загревање напојне воде, кондензационо
постројење и снабдевање термоенергетског постројења расхладном водом, ток паре у термоенергетском постројењу.
Турбоагрегат: парна турбина и електрични генератор.

ТЕХНОЛОШКА СХЕМА ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ - ТОПЛАНЕ, ТРАКТОВИ И ЦИКЛУСИ РАДНИХ МАТЕРИЈАЛА (2)
Поређење технолошких схема термоелектране са кондензационом парном турбином и термоелектране - топлане.

Основне карактеристике парних турбина за термоелектране -топлане.
ТЕХНОЛОШКА СХЕМА ИНДУСТРИЈСКЕ ЕНЕРГЕТИКЕ, ТРАКТОВИ И ЦИКЛУСИ РАДНИХ МАТЕРИЈА (1)
Специфичности индустријских енергана у односу на термоелектране и термоелектране - топлане.
ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА СА ГАСНИМ ТУРБИНАМА (4)
Основне карактеристике постројења са гасним турбинама отвореног и затвореног тока. Комбинована постројења

парних и гасних турбина: са котлом утилизатором, са сагоревањем у парном котлу са натпритиском у гасном тракту.
ТЕРМОДИНАМИЧКЕ ОСНОВЕ ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА (4)
Основна топлотна схема термоенергетског постројења. Клаузијус-Ранкинов циклус. Турбопостројење, турбоагрегат,

кондензацијско постројење. Степен корисности: циклус котла, цевовода, турбине, генератора, сопствене потрошње,
турбопостројења и блока бруто и нето.

МОГУЋНОСТ ЗА ПОБОЉШАЊЕ СТЕПЕНА КОРИСНОСТИ ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА (4)
Повишење притиска. Повишење температуре. Накнадно прегревање (догоревање) паре: основна топлотна схема,

утицај на степен корисности, радне карактеристике турбине (влажност паре). Регенеративно загревање напојне воде:
основна топлотна схема, избор броја и врсте загрејача и утицај на степен корисности постројења. Кондензација:
утицај притиска у кондензатору на степен корисности. Комбинована производња електричне и топлотне енергије:
радни режим термоелектрана - топлана, степен корисности, поређење рада и карактеристика термоелектране и
термоелектране - топлане.

РАДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА (3)
Специфична потрошња паре бруто и нето зависно од снаге и протока паре на улазу у турбину. Специфична



потрошња топлоте бруто и нето зависно од снаге и протока паре на улазу у турбину. Специфична потрошња горива
термоенергетског постројења. Биланс енергије по првом закону термодинамике. Санкијев дијаграм.

СХЕМА ЦЕВОВОДА И АРМАТУРЕ ЗА ПАРУ, КОНДЕНЗАТ И НАПОЈНУ ВОДУ ТЕРМОЕНЕРГЕТСКОГ ПОСТРОЈЕЊА (2)
Развијена схема цевовода и арматуре на бази задате основе топлотне схеме. Регулационе станице. Уређаји за

стартовање - мерни и регулациони инструменти.
ПОМОЋНИ УРЕЂАЈИ ТЕРМОЕНЕРГЕТСКОГ ПОСТРОЈЕЊА (8)
Помоћни уређаји блока: уређаји за транспорт горива, уређаји за транспорт пепела и шљаке, уређаји за

пречишћавање димних гасова, уређаји за снабдевање расхладном водом, уређаји за снабдевање блока термичким
гасовима, помоћна котларница са припадајућим уређајима, уређаји за хемијску и термичку припрему додатне воде.
Помоћни уређаји котловског постројења: уређаји за транспорт димних гасова, напојне пумпе, бункери за угаљ,
уређаји за транспорт ваздуха, додавачи за угаљ. Помоћни уређаји турбопостројења: уређаји за исисавање ваздуха из
кондензатора и система за регенеративно загревање воде, кондензатне пумпе, уређаји за подмазивање
турбоагрегата.

ЕЛЕКТРООПРЕМА ТЕРМОЕНЕРГЕТСКОГ ПОСТРОЈЕЊА(З)
Веза термоенергетског постројења са електроенергетским системом. Електрични генератор. Услови за везивање

генератора на мрежу. Главни (блок) трансформатор. Разводно постројење. Помоћни уређаји и сопствена потрошња.
КОТЛОВСКО ПОСТРОЈЕЊЕ (8)
Уређаји за сагоревање горива у лету.
Процес сагоревања угљеног праха. Припрема угљеног праха: карактеристике угљеног праха (финоћа млевења,

површина, густина, влажност, опасност од експлозије, транспортна својства), млевење ударним дејством. Постројења
за припрему угљеног праха: системи за припрему угљеног праха који се примењују за домаће лигните. Елементи
постројења за припрему угљеног праха (млинови, горионици, сепаратори, додавачи и дозатори). Млинови: подела
млинова, брзоходни млинови (вентилаторски и чекићари) - опис конструкције, регулациони дијаграм вентилаторског
млина. Топлотни биланс млинског сушења. Горионици за угљени прах домаћих угљена. Сепаратори угљеног праха.
Додавачи и дозатори.

ПАРНИ КОТЛОВИ ЗА ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА (5)
Врсте котлова који се примењују за термоенергетска постројења. Котлови са природном циркулацијом (принцип

циркулације и основне карактеристике). Проточни котлови: врсте, карактеристике. Топлотна схема парног котла.
Грејне површине. Загрејачи воде, испаривачи, прегрејачи паре. Регулисање температуре свеже паре. Накнадни
прегрејачи. Регулација температуре накнадно прегрејане паре. Загрејачи ваздуха.

ТОПЛОТНЕ ТУРБИНЕ ЗА ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА (7)
Конструкционе карактеристике топлотних турбина.
Парне турбине за производњу електричне енергије у термоелектранама са фосилним горивом. Парне турбине за

производњу елсктричне енергије у нуклеарним термоелектранама. Парне турбине за термоелектране - топлане и
индустријске електране. Гасне турбине за производњу (отвореног и затвореног тока радног флуида).

РЕГУЛИСАЊЕ ТОПЛОТНИХ ТУРБИНА (5)
Врсте регулисања парних турбина: квалитативно, квантитативно и са променљивим параметрима паре на улазу у

турбину. Врсте регулисања гасних турбина: смањењем количине горива, променом нивоа притиска циклуса гасних
турбина затвореног тока (променом протока радног флуида).

ВИБРАЦИЈЕ ТОПЛОТНИХ ТУРБИНА (2)
Критеријуми за оцену квалитета турбина у погледу вибрација. Уређаји за мерење вибрација.
ПОУЗДАНОСТ И РАСПОЛОЖИВОСТ ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА (2)
Заједнички предмети за:
- МЕХАНИЧАРА ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА СПЕЦИЈАЛИСТУ
- МЕХАНИЧАРА ХИДРОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА СПЕЦИЈАЛИСТУ
- МЕХАНИЧАРА ГАСО И ПНЕУМОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА СПЕЦИЈАЛИСТУ.

ТЕХНИКА МЕРЕЊА И АУТОМАТИЗАЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета техника мерења и аутоматизација постројења је стицање проширених знања о методама и

техникама мерења и аутоматског управљања у енергетици.
Задаци наставе предмета техника мерења и аутоматизација су:
- систематизовање већ усвојених знања из ове области на ранијем нивоу образовања;
- стицање проширених знања о мерењима, мерним величинама, инструментима и потребној тачности мерења у

енергетици;
- схватање значаја резултата мерења у раду енергетских система ради утицаја на оптималност и ефикасност

њихове експлоатације;
- развијање интересовања за савремене методе аутоматског управљања и његову примену у енергетици.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(2 часа недељно, 44 часа укупно)

УВОД (1)
Значај мерења у енергетици. Примена мерења код енергетских постројења. Мерне јединице.
 МЕРЕЊЕ (2)
Системи мерних јединица, мерни уређаји и инструменти, показни мерни инструменти, компензациони мерни

инструменти, региструјући мерни инструменти, инструменти бројачи.
УСЛОВИ МЕРЕЊА (2)



Анализа сила у мерном систему, динамичко понашање показних мерних инструмената.
Мерење променљивих величина (мерење сталних вредности мерених величина и мерење променљивих вредности

мерених величина у току мерења).
Скале мерних инструмената.
ТАЧНОСТ МЕРЕЊА (2)
Грешка мерења, утицај типа скале на тачност мерења, мере за повећану тачност мерења.
УТВРЂИВАЊЕ ГРЕШКЕ МЕРЕЊА (2)
Обрада   мерних   података   за   утврђивање грешке   мерења (средња грешка код посредног мерења).
Баждарење мерних инструмената.
МЕРЕЊЕ ПРИТИСКА (3)
Дефиниција, јединице, једначина стања.
Однос између струјног и зауставног притиска, мерење струјног притиска, грешке при мерењу струјног притиска.
Мерење зауставног притиска, мерење струјног и зауставног притиска у практичној примени.
Манометри (U-цев, V-цев са једним затвореним краком, обрнута U-цев, манометри са Бурдоновом опругом,

мембранском опругом набораном цевном опругом).
Уградња и прикључење манометра, баждарење манометра.
МЕРЕЊЕ ТЕМПЕРАТУРЕ (3)
Температурска скала, температура флуида.
Струјна (статичка) температура, зауставна (тотална) температура.
Мерење температуре пробним сондама, мерење температуре флуида код мањих температура (t<200ºС), мерење

температуре код великих брзина и средњих температура (200ºС<t< 600ºС), мерење температура код великих брзина
и високих температура.

Врсте термометара и њихова примена.
Термоелементи и примена.
МЕРЕЊЕ ПРОТОКА (3)
Мерење протока помоћу пригушница.
Брзинска мерења протока, непосредно запреминско мерење протока, мерење масеног протока, одређивање

тачности мерења протока, употреба мерача протока (надзор и одржавање), баждарење мерача протока.
МЕРЕЊЕ СНАГЕ ЕНЕРГЕТСКИХ МАШИНА (3)
Мерење снаге преко мерења броја обртаја и момента.
Мерење броја обртаја, мерење момента, мерење снаге електричних машина.
АУТОМАТИЗАЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА (1)
Данашњи положај аутоматизације.
Систематски приступ аутоматским системима.
СИСТЕМ, ЊЕГОВИ ПОКАЗАТЕЉИ И СТРУКТУРА СИСТЕМА (2)
Пример система, улазне и излазне величине, структурни дијаграм система, математички приказ система.
Процесни део система за управљање, објект за управљање, веза између процеса и управљања.
ИНФОРМАЦИЈА И СИГНАЛ (2)
Врсте сигнала при мерењу величина процеса у систему.
Мерење процеса и мерни сигнали, пренос сигнала и шум.
МАТЕМАТИЧКИ МОДЕЛ ПРОЦЕСА И ОБЈЕКТА (2)
Претпоставка линеарног модела, анализа процеса првог реда, анализа процеса другог реда.
УПРАВЉАЊЕ (4)
Систем аутоматског управљања.
Основна подела управљања са примерима, подела система аутоматског управљања (отворени, затворени и

комбиновани), примери за системе аутоматског управљања.
Особине система аутоматског управљања (отвореног, затвореног и комбинованог).
Управљање помоћу негативне повратне спреге (регулисање).
РЕГУЛАЦИЈСКИ КРУГ (3)
Структура регулацијског круга.
Процес првог реда у регулацијском кругу.
Процес другог реда у регулацијском кругу.
Структура регулатора и функције.
Примери за регулацијске кругове у енергетици.
РЕГУЛАТОРИ (5)
Регулатори у примени (пропорционални, интегрални, диференцијални и комбиновани).
Двоположајни регулатори, регулатори према физичкој природи компонената из којих се регулатор састоји

(механички, пнеуматски, електрични).
РЕГУЛАЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА (3)
Регулација котлова и котловских постројења, регулација компресора и компресорских постројења.
Регулација пумпи и пумпних постројења, регулација турбина (парних, гасних, водених).
РАЧУНАРИ (3)
Дигитални аутомати, синтеза дигиталних аутомата.
Примена рачунара у управљању енергетским постројењима.

ЕКСПЛОАТАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА



ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета експлоатација и одржавање термоенергетских постројења је стицање проширених знања о

принципима и методама експлоатације и одржавања термоенергетских постројења - као основе за практичан рад.
Задаци наставе предмета експлоатација и одржавање термоенергетских постројења су:
- систематизовање већ усвојених знања из ове области на ранијем нивоу образовања;
- упознавање специфичности постројења са аспекта експлоатације и одржавања ради што лакшег и благовременог

уочавања проблема у раду;
- стицање проширених знања из домена регулације, одржавања и ремонтовања постројења и уређаја;
- стицање проширених знања о принципима оптималног вођења постројења са гледишта економичности, сигурности

и расположивости;
- стицање навика о поштовању одговарајућих техничких прописа у раду ради заштите људства и опреме од

нежељених последица.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(4 часа недељно, 88 часова укупно)

ОРГАНИЗАЦИЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА (2)
Организација рада погонског особља. Услови које погонско особље мора да испуњава (школска спрема, практично

искуство, здравствена способност, оспособљеност за руковање конкретним постројењима, систематска обука,
познавање прописа о заштити на раду). Погонска упутства за експлоатацију опреме. Комуницирање у производњи и
са окружењем.

ОСНОВЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ПОЈЕДИНИХ ПОСТРОЈЕЊА (10)
Утврђивање постојећег погонског стања. Стварање услова и припрема за стартовање појединих уређаја и система

према важећим инструкцијама. Стартовање уређаја и система и контрола при стартовању. Контрола за време рада.
Контроле при заустављању.

Хаварне ситуације на постројењима, системима и уређајима. Одводњавање, одзрачивање, бајпасирање арматуре и
уређаја, притварање цевовода и уређаја и замена гасова. Сврха и испитивање заштите (у тест положају и реално).
Систем управљања преко функционалних група. Регулисање основних величина (притиска, температуре, протока,
нивоа).

ПОГОН КОТЛОВСКОГ ПОСТРОЈЕЊА (15)
Провера обезбеђености погонских услова и погонских материјала. Припрема котла за кретање из хладног стања:

вода, ваздух, гориво, димни гасови, блокаде, уређаји за паљење и сагоревање. Потпала котла и рад са мазутом или
гасом. Потпала котла и рад са чврстим горивом. Подизање параметра паре и затварање вентила за одзрачивање и
одводњавање котла. Довођење параметра паре до  величине одређене захтевима турбина. Извођење котла на
номиналне параметре.

Кретање котла из топлог стања. Кретање котла после краћег застоја. Дијаграм кретања, полазни параметри и
усаглашавање режима рада котла и турбине. Припрема котловског постројења за потпалу и потпала котла. Рад котла
са ограниченим капацитетом.

Могући испади и недостаци у раду котларског постројења.
Евидентирање и отклањање недостатака. Случајеви хаварног искључења котла. Контрола котловског постројења у

раду. Стална контрола посредством инструмената, сигнализације и сл. Повремена контрола.
Појава корозије код котловских постројења. Места и узроци појаве корозије. Заштита котлова од корозије у току

експлоатације. Контрола топлотног биланса, степена корисности и потрошње горива.
ДЕЛОВАЊЕ И КОНТРОЛА РЕГУЛАЦИОНИХ ОРГАНА ТУРБИНЕ (10)
Регулација пригушивањем, променом протока, млазницама, вентили за преоптерећење, рад са клизним притиском

(за блок електране), статика регулације. Начин рада механичког и хидрауличког регулатора броја обрта, блоковска
шема електрохидрауличког регулатора броја обрта. Задржавање турбине, рад утицајем раних регулатора при
одступању фреквенце. Одржавање у великој енергетској мрежи и у острвском раду.

Оптерећење - растерећење турбо групе у синхроном раду. Начин рада регулације одузимања, регулација
међупрегревања турбине, додатне регулације - скупљање кондензата и обилазак загрејача.

ПОГОН ТОПЛОТНИХ ТУРБИНА (10)
Ротор турбине, кућиште, унутрашње кућиште, рад утицајем температуре при загревању код старта, код промене

оптерећења и код заустављања. Допуштене разлике температура као мере за дозвољене напоне између спољњег и
унутрашњег зида, као и између кућишта - горе и доле. Релативна и апсолутна издужења, зазори.

Дијаграми поласка и оптерећења, топло и хладно стање, мере за борбу против запаљења уља. Надзор турбине у
раду: вибрације кућишта лежајева, ексцентрицитет вратила. Контрола погонског стања: притисак и температура
радног флуида на местима одвођења -  одузимања, контрола рада кондензационог постројења и помоћних уређаја и
машина. Функционална контрола сигурносних и заштитних уређаја.

Припрема за старт парних и гасних турбина, старт парне турбине са и без међупрегревања, програм за старе гасне
турбине. Погонски надзор парне и гасне турбине. Понашање у случају сметњи, растерећење и заустављање парне и
гасне турбине. Застој турбине, дужи застој и спречавање корозије. Економија топлоте и карактеристичне величине за
погонску контролу. Праћење и процена ефикасности рада.

ОРГАНИЗАЦИЈА ОДРЖАВАЊА ПОСТРОЈЕЊА (5)
Основни захтеви које поставља савремена организација одржавања постројења. Израда потребне оперативно-

планске документације. Припрема особља за одржавање. Обезбеђење материјала и опреме за одржавање. Методе
рада у одржавању. Основни облици одржавања и њихова организација. Критеријуми за избор оптималне методе рада
у одржавању.

Објекти за одржавање, радионице, лабораторије, алатнице, складишни простор. Информациони систем одржавања.
Номенклатура постројења, уређаја, опреме и арматуре. Евиденција стања постројења, уређаја, опреме и арматуре.



Номенклатура материјала и резервних делова. Приручници за одржавање и њихова употреба. Опрема и алат за
одржавање.

СПРОВОЂЕЊЕ ТЕКУЋИХ ОБЛИКА ОДРЖАВАЊА (8)
Превентивно одржавање котловског постројења. Визуелни прегледи делова котловског постројења и одређена

мерења. Заптивање котлова и инсталација. Подмазивање, контрола уља и хлађење делова постројења. Контрола
сагоревања. Евиденција погонског стања постројења, уређаја, опреме и арматуре.

Текуће одржавање. Могући недостаци у раду, начин утврђивања узрока и отклањање недостатака. Одређивање
времена и технологије за одређену интервенцију. Анализа рада постројења и уређаја.

СПРОВОЂЕЊЕ РЕМОНТНОГ ОДРЖАВАЊА (10)
Израда плана за ремонт. Израда техничке документације за ремонт. Одређивање технологије ремонта. Припрема

резервних делова и материјала.
Демонтажа, сервисирање, репарација и монтажа: центрифугалних пумпи за воду, зупчастих пумпи за гориво,

вентилатора за примарни и секундарни ваздух, горионика за сагоревање, сигурносне арматуре.
Ремонт котловског постројења. Ложиште, загрејач воде, загрејач ваздуха, прегрејач паре, котловске цеви. Ремонт

млинова за припрему чврстог горива. Ремонт постројења за припрему воде. Конзервација котлова.
Технички прописи и услови за рад и одржавање котловских постројења. Котловска документација и инспекцијски

прегледи котловских постројења.
ОДРЖАВАЊЕ ТОПЛОТНИХ ТУРБИНА И ПОМОЋНИХ ПОСТРОЈЕЊА (18)
Принцип рада и битне карактеристике одржавања турбо агрегата, анализа рада система, проблеми у раду, могући

недостаци, начин утврђивања, узроци и могуће последице.
Основне активности одржавања, начин рада и потребна средства, отклањање кварова и провера исправности после

интервенције; превентивно одржавање и ремонти са изменом делова.
Турбинско постројење у ужем смислу: регулација и заштита турбо-агрегата, подмазивање и подизање ротора,

турбински вентили, проточни делови турбина, спојнице - линије ротора (центриране), уређаји за лагано окретање
ротора, кондензатори, изолација турбине, турбосто.

Помоћна турбинска постројења: ејектори - водени и парни, размењивачи топлоте, експандери, загрејачи ниског и
високог притиска, пароводи и цевоводи, арматура, напојне пумпе и остала пумпна постројења.

Подмазивање: улога и значај подмазивања, основни принципи подмазивања топлотних турбина са аспекта
одржавања, подмазивање уљем, машћу и осталим флуидима, избор средстава са аспекта одржавања.

Конзервација опреме: циљ и критеријуми конзервације, методе за конзервацију опреме. Ревизија турбина: план
ревизије, велика и средња ревизија, демонтажа, важне контроле на отвореној турбини, монтажа, могуће штете и
хаварије. Улазак у погон после ревизије.

 ПРАКТИЧНА НАСТАВА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ практичне наставе је стицање знања, радних вештина и навика неопходних за успешно обављање сложених

послова експлоатације, одржавања и поправке термоенергетских постројења.
Задаци наставе предмета практична настава са технологијом су:
- примена знања о методама, поступцима и принципима руковања, управљања и одржавања термоенергетских

постројења и њихових система;
- овладавање вештинама у примени алата који се користе при оправци, одржавању и монтажи постројења;
- примена знања о избору оптималног режима рада, контролисању, праћењу и утврђивању исправности рада

постројења;
- овладавање технолошким поступцима и методама растављања и састављања сложених машинских подсклопова и

склопова постројења и постављању дијагнозе кварова и насталих недостатака у њиховом функционисању;
- стицање знања и навика за правилно коришћење средстава заштите на раду.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(12 часова недељно, 264 часа укупно + 240 часова у блоку)

УВОД (2)
Упознавање наставног програма и плана реализације, захтева радног подручја механичара термоенергетских

постројења специјалисте, радне и технолошке дисциплине. Упознавање мера и средстава заштите на раду и
правилника о раду радионице.

ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКА ПРИПРЕМА ЗА РАД (34)
Упознавање организације припреме и контроле рада постројења.
Израда и коришћење техничке, технолошке и оперативне документације. Израда радионичке документације. Израда

анализе погонског стања постројења и уређаја. Израда планова за ремонт. Контрола и анализа рада термоенергетских
постројења. Разрада пројектне документације. Примена техничких прописа.

ЕКСПЛОАТАЦИЈА ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА (60)
Техничка документација и технички пријем термоенергетских постројења. Проучавање главних машинских

пројеката термоенергетских постројења. Праћење и надзор над изградњом и монтажом термоенергетских постројења,
инсталације и опреме. Испитивање опреме, уређаја и постројења на функционалност.

Технички пријем термоенергетских постројења. Пробни погон, руковање и експлоатација термоенергетских
постројења и уређаја. Пуштање у погон парних и вреловодних котлова. Одређивање номиналног режима рада.

Израчунавање топлотног биланса, степена корисности и потрошње горива. Вршење анализе котловских губитака.
Практично подешавање сагоревања. Руковање опремом и вођење експлоатације термоенергетских постројења.
Заустављање котловског постројења. Мерење и контрола радних параметара.



ОДРЖАВАЊЕ КОТЛОВСКИХ ПОСТРОЈЕЊА (60)
Погонске превентивне мере сигурности за рад котловског постројења. Вршење провере функционалности делова

котловског постројења. Контрола линије горива. Контрола линије воде. Контрола линије ваздуха. Контрола уља и
делова који се подмазују. Контрола функционисања сигурносних уређаја и опреме. Контрола мерних инструмената и
уређаја.

Израда плана ремонта котловског постројења. Израда плана набавке резервних делова и материјала. Сервисирање
горионика. Сервисирање и репарација запорне арматуре. Ремонт циркулационих пумпи. Испитивање уређаја и опреме
на функционалност после извршеног ремонта. Могући кварови и недостаци, откривање узрока, евентуалне последице,
отклањање кварова.

Примена прописа о заштити на раду и противпожарној заштити.
ЕКСПЛОАТАЦИЈА ТУРБИНСКОГ ПОСТРОЈЕЊА И ЊЕГОВИХ УРЕЂАЈА (54)
Рад у погону турбинског постројења: пуштање у рад турбине, праћење и контролисање рада, заустављање турбине,

застој турбине. Кретање турбине после ревизије.
ОДРЖАВАЊЕ ТУРБИНСКОГ ПОСТРОЈЕЊА (54)
Рад на одржавању турбинског постројења док је турбина на мрежи.
Одржавање помоћних постројења: напојне пумпе, осталих пумпних постројења. Одржавање уређаја за

пречишћавање и хемијску примену воде и кондензата.
Одржавање осталих постројења везаних за рад топлотне турбине и њених уређаја (за расхладну воду, помоћну,

пару, ваздух под притиском, електрично напајање).
Практичан рад у ревизији турбине, контроле на отвореној турбини и активно учешће у демонтажи и монтажи

турбине.
НАСТАВА У БЛОКУ (240)
Рад на карактеристичним сложеним пословима експлоатације и одржавања термоенергетских постројења у оквиру

текуће производње и експлоатације постројења.
Образовни профил: МЕХАНИЧАР ХИДРОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА - СПЕЦИЈАЛИСТА

ХИДРАУЛИКА СА ХИДРАУЛИЧКИМ МАШИНАМА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета хидраулика са хидрауличким машинама је стицање проширених знања о физичким појавама

и законитостима у области хидраулике на основу којих се разумевају и објашњавају процеси и принципи рада
хидрауличких машина.

Задаци наставе предмета хидраулике са хидрауличким машинама су:
- систематизовање раније усвојених знања из ове области, на нивоу III односно IV степена стручне спреме;
- оспособљавање за примену закона хидраулике при решавању конкретних хидротехничких задатака;
- стицање проширених знања о законима мировања течности, хидростатичком притиску и притиску течности на

зидове цеви;
- стицање проширених знања о законима кретања течности, струјним пољима, појму простог и сложеног цевовода;
- упознавање са систематизацијом и применом хидрауличних машина.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(2 часа недељно, 44 часа укупно)

УВОД (1)
Појам флуида и физичка својства флуида. Подела хидраулике.
ХИДРОСТАТИКА (5)
Флуид у пољу земљине теже. Хидростатички притисак и парадокс. Закон спојених судова. Паскалов закон и његова

практична примена. Притисак течности на зидове цеви, резервоаре, равне и криве површине.
ХИДРОДИНАМИКА (34)
Елементи струјног поља. Основне величине струјног поља. Средње вредности струјних величина. Врсте струјних

типова флуида.
Rе-број и критична брзина. Статички и динамички притисак. Критеријум и сличност у хидраулици и димензиона

анализа. Појам протока и једначина протока. Бернулијева једначина савршеног и реалног флуида.
Закон о промени количине кретања. Акционо и реакционо дејство млаза. Распоред брзина при различитим режимима

струјања флуида. Губици енергије у различитим режимима струјања флуида.
Истицање течности кроз мале и велике отворе и наглавке. Нестационарно истицање течности.
Појам и манифестовање хидрауличког удара и начин отклањања. Ваздушне коморе, сифонске цеви, кавитација.
Појам простог и сложеног цевовода. Начин везивања и прорачун.
Основни принцип црпљења течности.
Вибрације хидропостројења. Прелазне појаве код хидропостројења.
ХИДРАУЛИЧНЕ МАШИНЕ (4)
Класификација хидрауличних машина, примена и значај. Примена закона хидраулике на рад и функцију одређених

врста хидрауличних машина.

ХИДРОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета хидроенергетска постројења је стицање проширених знања о функционалним и технолошким

карактеристикама хидроенергетских постројења као основе за сложене послове експлоатације и одржавања
постројења.



Задаци наставе предмета хидроенергетска постројења су:
- систематизовање већ усвојених знања из ове области на ранијем нивоу образовања;
- стицање проширених знања о врстама, конструкцијама и принципима рада хидроенергетских постројења;
- стицање проширених знања о принципима оптималног вођења постројења са гледишта економичности, сигурности

и расположивости;
- упознавање међусобне зависности и повезаности елемената радног процеса хидроенергетског постројења;
- упознавање технолошких схема и других техничких карактеристика хидроенергетских постројења.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(3 часа недељно, 66 часова укупно)

ПУМПНА ПОСТРОЈЕЊА (8)
Типови пумпних постројења, пумпна постројења за чисту воду, за отпадну и фекалну воду, за црпљење воде из

подземља, за наводњавање. Остали типови пумпних постројења.
Пумпе. Енергија воде, висина усисавања, кавитација, висина дизања, напор пумпе.
Конструкција, принцип рада, главни делови, помоћна опрема, центрифугалне, завојне, аксијалне, једностепене,

вишестепене, једнострујне и двострујне пумпе.
Хидрофорска постројења.
Принцип рада и примена, елементи постројења, пумпе за хидрофорска постројења.
Пумпне станице и рени бунари.
Схематски приказ и принцип рада. Агрегати и главни елементи пумпне станице.
Помоћна опрема пумпне станице.
ТИПОВИ ХИДРОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА (6)
Елементи хидроенергетских постројења: акумулација, брана, таложници, улазна грађевина, тунел, водостан,

цевовод, машинска зграда. Прибрадске и деривационе хидроелектране. Реверзибилне пумпноакумулационе
хидроелектране: специфичности примене; пумпање - производња енергије. Мале хидроелектране и њихова улога.

ТУРБИНСКА ПОСТРОЈЕЊА (10)
Реверзибилне пумпе - турбине: Франсисова, Изожир, Хоне, вишестепене пумпе - турбине. Турбине за мале

хидроелектране: Пелтон, Турго, Францис, Банки, цевне.
Теорија хидрауличних машина. Јединични рад кола (Ојлерова једначина за турбомашине). Закони сличности,

брзоходност и облик радног кола. Степен корисности, кавитација. Моделска испитивања. Топографски дијаграми.
Експлоатационе карактеристике постројења.
Елементи хидрауличних машина: млазник, спирала, потпорне лопатице, простор радног кола, сифон, сервомотори

спроводних лопатица, радно коло (Френсис, Каплан), вратило, аксијални лежај, радијални лежај, скретач млаза,
регулатор притиска, вентили за ваздух, предтурбински затварач (типови и намена), сифонски затварач (типови и
намена).

Пуштање хидрауличне машине у рад. Турбински погон. Пумпни погон. Рад као синхрони компензатор. Заусгављање
и растерећење машине. Испад из рада. Брзо затварање. Побег и затварање са побега.

АГРЕГАТ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ (10)
Параметри генератора. Активна и реактивна снага. Брзина обртања. Степен корисности. Момент инерције. Пречник

ротора.
Конструктивне схеме агрегата хидроелектране. Распоред и типови лежајева. Ротор генератора. Генераторски крст.

Кочница генератора. Побуда. Систем за хлађење генератора. Систем за гашење пожара.
Конструктивне схеме пумпно-акумулационе хидроелектране. Дводелни, троделни, четвороделни агрегат.
ПОМОЋНИ УРЕЂАЈИ У МАШИНСКОЈ ЗГРАДИ (6)
Систем за хлађење агрегата: опис схеме и намена, принцип рада.
Систем за дренажу: опис и намена, принцип рада.
Систем за подмазивање: подмазивање уљем и водом, хидростатичко подмазивање, пречишћавање уља.
Дизалице и кранови за монтажу и демонтажу. Систем за ваздух под притиском.
Компресори и компресорске станице.
ОПРЕМА ДОВОДА И ОДВОДА ВОДЕ (5)
Опрема улазне грађевине. Затварачи. Оваздушење. Решетка. Чистилица. Водостанска затварачница. Затварачи.

Вентили за ваздух: опис и намена. Цевовод и челичне облоге тунела. Заштита од корозије.
ОПРЕМА БРАНЕ И ИСПУСТА (5)
Затварачи на преливу. Типови затварача. Механизми за подизање. Затварачи на темељном испусту (типови и

механизми за подизање).
БРОДСКА ПРЕВОДНИЦА (3)
Опис рада. Врста преводнице. Систем за пуњење и пражњење. Систем за гашење пожара (опис, схема, принцип

рада).
 ПРЕЛАЗНИ ПРОЦЕСИ - ХИДРАУЛИЧНИ УДАР (7)
Узроци појаве хидрауличног удара. Приказ осцилограма прелазних појава (старт агрегата, испад из рада, брзо

затварање, побег). Спречавање пораста притиска услед хидрауличног удара. Регулатор притиска. Скретач млаза.
Подешавање и провера затварања и отварања хидрауличне машине. Улога водостана. Пуњење довода и одвода

водом.
Хаварије хидроелектрана. Узроци и последице хаварија. Приказ хаварија. Спречавање хаварија.
ВИБРАЦИЈЕ У ХИДРОЕНЕРГЕТСКИМ ПОСТРОЈЕЊИМА (6)
Вибрације агрегата. Хидрауличке осцилације, механичке вибрације, еластичне вибрације (узроци и последице).



Осцилације опреме на брани. Вибрације затварача на преливу и темељном испусту (узроци и последице). Спречавање
вибрација. Вибрације затварача на доводу и одводу (узроци и последице).

Спречавање вибрација. Хидрауличке осцилације у доводно-одводном систему, пулсације снаге. Приказ осцилограма
испитивања. Тешкоће и хаварије хидроелектрана услед вибрација хидрауличких осцилација. Мерење и праћење
вибрационог стања постројења.

ЕКСПЛОАТАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ХИДРОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета експлоатација и одржавање хидроенергетских постројења је стицање проширених знања о

принципима и методама експлоатације и одржавања хидроенергетских постројења - као основе за практичан рад.
Задаци наставе предмета експлоатација и одржавање термоенергетских постројења су:
- систематизовање већ усвојених знања из ове области на ранијем нивоу образовања;
- упознавање специфичности постројења са аспекта експлотације и одржавања ради што лакшег и благовременог

уочавања проблема у раду;
- стицање проширених знања из домена регулације, одржавања и ремонтовања постројења и уређаја;
- стицање проширених знања о принципима оптималног вођења постројења са гледишта економичности, сигурности

и расположивости;
- стицање навика о поштовању одговарајућих техничких прописа у раду ради заштите људства и опреме од

нежељених последица.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(4 часа недељно, 88 часова укупно)

ОРГАНИЗАЦИЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊА ХИДРОЕНЕРГЕТСКОГ ПОСТРОЈЕЊА (5)
Концепција експлоатације и одржавања хидроенергетског постројења. Препоруке произвођача и интерни прописи за

експлоатацију и одржавање уређаја и делова хидроенергетског постројења. Улога и задаци планирања и техничко-
технолошке припреме и контроле у експлоатацији и одржавању хидроенергетског постројења. Документација која
прати експлоатацију и одржавање хидроенергетског постројења: упутства за манипулацију и руковање, историјат
уређаја, евиденција о погонским стањима и догађајима, дневни извештај, програми превентивног одржавања,
оперативни план одржавања, радни налог, операцијске и технолошке листе, технички цртежи.

ТЕХНИЧКИ ПОСТУПЦИ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ ХИДРОЕНЕРГЕТСКОГ ПОСТРОЈЕЊА (22)
Технички опис уређаја и опреме у експлоатацији. Експлоатација главне машинске опреме постројења: режими рада

и манипулације у раду; манипулације и интервенције у ненормалним ситуацијама и при кваровима код: водећих
генераторских и турбинских лежаја, носећих лежаја, система за хлађење лежаја, система за подмазивање,
турбинског поклопца и друге припадајуће опреме и уређаја.

Експлоатација опреме за регулацију турбине: режими рада; манипулације и интервенције у ненормалним
ситуацијама код: регулатора турбине, уређаја за припрему уља под притиском за турбинску регулацију, постројења за
припрему и развод ваздуха високог притиска, пумпног уређаја, делова турбине који су везани за регулацију, уређаја
за противпожарну заштиту, постројења за усклађивање и припрему уља и мазива и др.

Експлоатација хидромеханичке опреме код постројења: режими рада; манипулације и интервенције у ненормалним
ситуацијама и при квару код: хидромеханичке опреме, улазне грађевине, преливне бране, проточних органа и сифона,
бродске преводнице, траверзе и осталих уређаја и помагала за одржавање хидромеханичке опреме и др.

Експлоатација помоћне машинске опреме код постројења: режими рада; манипулације и интервенције у
ненормалним ситуацијама и при квару код: црпног постројења, постројења за припрему и развод ваздуха ниског
притиска, система за вентилацију, климатизацију и грејање, дизалица и помоћне опреме на спољним објектима
постројења.

ЕКСПЛОАТАЦИЈА ХИДРОЕНЕРГЕТСКОГ ПОСТРОЈЕЊА (8)
Припрема за погон и покретања агрегата. Припрема за заустављање и заустављање агрегата. Правила

експлоатације агрегата (услови када се дозвољава и услови када се не дозвољава рад агрегата).
Основне активности на праћењу рада постројења у нормалним и у ненормалним условима (систем информисања,

вођење документације, комуницирање и друге хитне активности).
Основне активности радника на одржавању постројења у нормалним ситуацијама.
ПРАЋЕЊЕ И РЕГУЛИСАЊЕ РАДА ХИДРОЕНЕРГЕТСКОГ ПОСТРОЈЕЊА (7)
Текуће мерење и процена стања погонске спремности. Појава и мерење вибрација, буке, осцилација снаге,

пулзација притиска.
Експлоатационе карактеристике постројења, одређивање карактеристика турбине, цевовода, генератора,

трансформатора.
Праћење рада језера, експлоатација хидромашинске опреме, стање елемената и конструкције. Оптимализација рада

система, подела оптерећења на агрегате, мерење основних енергетских показатеља: протока, снаге и сл.
ПРЕКИД РАДА ХИДРОЕНЕРГЕТСКОГ ПОСТРОЈЕЊА (5)
Планско и хаваријско заустављање. Узроци који могу довести до тешкоћа и кварова на хидромашинском или

електромашинском делу.
Врсте заштита на турбини, цевоводу, генератору, трансформатору које утичу на заустављање агрегата. Могући

кварови и дефекти на турбини и генератору. Заустављање агрегата у различитим погонским условима.
ПРИСТУП ОДРЖАВАЊУ ХИДРОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА (5)
Улога превентивне заштите и специфичности одржавања уређаја и опреме хидроенергетског постројења.
Класификација могућих оштећења: природна - неизбежна оштећења, функционално-употребна оштећења и насилна

оштећења.



Заштита и сигурност при раду у поступку одржавања хидроенергетског постројења.
Законски прописи и информативни акти из заштите на раду при одржавању (средства и методе личне и опште

заштите).
ТЕХНОЛОШКИ ПОСТУПЦИ ОДРЖАВАЊА УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ (22)
Превентивно одржавање главне машинске опреме хидроенергетског постројења: водећег генераторског и

турбинског лежишта; система за хлађење и подмазивање; елемената за вертикалност вратила турбине; турбинског
поклопца и припадајуће опреме; ремонтних заптивача; система за хлађење генератора и система за кочење;
елемената за укрућење статора генератора; полова ротора; радног кола; трансформатора и др.

Превентивно одржавање опреме за регулацију турбине: регулатора турбине; уређаја за припрему уља; постројења
за припрему и развод ваздуха; помоћних уређаја турбине везаних за регулацију; уређаја за противпожарну заштиту;
аутоматике за регулацију турбине и др.

Превентивно одржавање хидрауличке опреме хидроенергетског постројења: хидрауличких погона улазне грађевине
и преливне бране; хидрауличних погона грајфера и траверзи за манипулацију хидромеханичке опреме; аутоматске
хидрауличне опреме хидроенергетског постројења.

Превентивно одржавање хидромеханичке опреме хидроенергетског постројења: опреме улазне грађевине; опреме
преливне бране; опреме проточних органа и сифона; опреме бродске преводнице; траверзи и осталих уређаја и
помагала за одржавање хидромеханичке опреме; делова у бетону.

Превентивно одржавање помоћне машинске опреме хидроенергетског постројења: црпних постројења; система за
вентилацију, климатизацију и грејање; дизалица и дизаличних уређаја; помоћне опреме на спољним објектима
хидроенергетских постројења.

РЕМОНТ ХИДРОЕНЕРГЕТСКОГ ПОСТРОЈЕЊА (6)
Планирање ремонта по стању елемената конструкције, термински план извођења.
Генерални ремонт агрегата; припремне активности, фазе ремонта. Демонтажа и монтажа агрегата и опреме,

монтажна средства. Ремонт радног и спроводног кола турбине, лежишта, помоћних система и опреме. Контроле и
мерења пре и после ремонта.

ЕКСПЛОАТАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ПУМПНИХ ПОСТРОЈЕЊА (8)
Припрема за старт пумпног постројења. Провера пумпи пре старта. Начин пуштања пумпи у рад, контрола и

поступци за подизање задатог радног режима.
Праћење и регулисање рада пумпи. Начин регулације рада, мерења, прикупљање и обрада података.
Заустављање пумпних агрегата. Поступци при заустављању.
Одржавање пумпних постројења. Методе рада при одржавању. Начин одржавања појединих делова и склопова

пумпног постројења.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ практичне наставе је стицање знања, радних вештина и навика неопходних за успешно обављање сложених

послова експлоатације, одржавања и поправке хндроенергетских постројења.
Задаци практичне наставе су:
- примена знања о методама, поступцима и принципима руковања, управљања и одржавања хидроенергетских

постројења и њихових система;
- овладавање вештинама у примени алата који се користи при оправци, одржавању и монтажи постројења;
- примена знања о избору оптималног режима рада, контролисању, праћењу и утврђивању исправности рада

постројења;
- овладавање технолошким поступцима и методама растављања и састављања сложених машинских подсклопова и

склопова постројења и постављању дијагнозе кварова и насталих недостатака у њиховом функционисању;
- стицање знања и навика за правилно коришћење средстава заштите на раду.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(12 часова недељно, 264 часа укупно + 240 часова у блоку)

УВОД (2)
Упознавање наставног програма и плана реализације, захтева радног подручја механичара хидроенергетских

 постројења специјалисте, радне и технолошке дисциплине. Упознавање мера и средстава заштите на раду и
правилника о раду радионице.

ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКА ПРИПРЕМА ЗА РАД (34)
Упознавање организације припреме и контроле рада хидроенергетског постројења. Упознавање вођења техничке,

технолошке и оперативне документације (непосредни рад на вођењу појединачних докумената за експлоатацију,
превентивно одржавање, интервентно одржавање, инвестиционо одржавање, генерални ремонт).

Планирање радова одржавања. Планирање активности на контроли рада хидроенергетског постројења. Планирање,
припрема и контрола коришћења материјала и резервних делова. Експертиза погонских догађаја и кварова на
уређајима хидроенергетског постројења.

ЕКСПЛОАТАЦИЈА ХИДРОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА (72)
Рад на експлоатацији главне машинске опреме: руковање и манипулације хидроагрегатом, покретање, праћење

рада, заустављање агрегата; рад на експлоатацији опреме за регулацију турбине, хидрауличке опреме и помоћне
машинске опреме.

ОДРЖАВАЊЕ ХИДРОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА (72)
Рад на превентивном одржавању: главне машинске опреме, опреме за регулацију турбине, хидрауличке опреме,

хидромеханичке опреме и помоћне машинске опреме хидроенергетског постројења.



Рад на интервентном одржавању свих врста главне опреме.
Рад на инвестиционом и ремонтном одржавању и основне оправке постројења.
ЕКСПЛОАТАЦИЈА ЦРПНИХ ПОСТРОЈЕЊА (42)
Експлоатација електроцрпног агрегата: очитавање, обрада и приказивање мерних величина, руковање и

манипулација електроцрпним агрегатом, пуштање у рад агрегата, праћење рада, заустављање агрегата.
Контрола стања у усисном и потисном цевоводу, контрола рада система за подмазивање и система за хлађење.
Експлоатација остале опреме: дизел агрегата, уређаја за амортизовање хидрауличног удара, система за

вентилацију, климатизацију и грејање, дизалица и дизаличних уређаја и др.
ОДРЖАВАЊЕ ЦРПНИХ ПОСТРОЈЕЊА (42)
Рад на одржавању црпних агрегата, превентивно одржавање, текуће одржавање, одржавање органа за затварање

цевовода, за испуштање ваздуха из цевовода, одржавање уређаја за спречавање хидрауличког удара.
НАСТАВА У БЛОКУ (240)
Рад на карактеристичним сложеним пословима експлоатације и одржавања хидроенергетских постројења у оквиру

текуће производње и експлоатације постројења.
Образовни профил: МЕХАНИЧАР ГАСО И ПНЕУМОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА СПЕЦИЈАЛИСТА

ТЕРМОДИНАМИКА И ТЕРМОТЕХНИКА СА ПНЕУМАТИКОМ
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета термодинамика и термотехника са пнеуматиком је стицање знања оних физичких појава и

законитости којима се омогућује разумевање, пре свега, организационих процеса који дају корисне и неопходне
облике енергије и начина за њихово рационално коришћење.

Задаци наставе предмета термодинамика и термотехника са пнеуматиком су:
- систематизовање већ усвојених знања из ових области на ранијем нивоу образовања;
- проширивање знања о својствима реалних гасова и пара и кружним процесима и циклусима;
- проширивање знања о простирању топлоте и улози измењивача топлоте;
- стицање знања о процесима који се одвијају у грејним и расхладним системима и њиховој улози;
- стицање знања о принципу рада топлотних мотора;
- проширивање знања о принципима и законитостима пнеуматике, уређајима за сабијање ваздуха, трансформацији

и коришћењу енергије.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(2 часа недељно, 44 часа укупно)

УВОД (3)
Утврђивање градива: први и други закон термодинамике, енталпија, ентропија и идеални  гас.
РЕАЛНИ ГАСОВИ И ПАРЕ (2)
Својства реалних гасова и пара. Топлотне величине стања водене паре, таблице за водену пару, дијаграми.
КРУЖНИ ПРОЦЕСИ, ЦИКЛУСИ (4)
Претварање топлотне енергије у механички рад (циклуси). Карноов кружни процес, термодинамички степен

корисног дејства кружног процеса.
Кружни процеси гасних машина.
Кружни процеси у парнотурбинским постројењима. Клаузијус-Ранкинов идеални и стварни циклус са двостепеном

експанзијом, са регенеративним загрејавањем напојне воде.
ПРОСТИРАЊЕ ТОПЛОТЕ (5)
Провођење топлоте. Температурно поље и градијент температуре.
Стационарно провођење топлоте кроз равни и цилиндрични зид. Нестационарно провођење топлоте.
Прелажење топлоте. Њутнов закон, методе за одређивање коефицијената прелажења топлоте. Природна и

принудна конвекција.
Стационарно прелажење топлоте.
Зрачење и размена топлоте зрачења.
ИЗМЕЊИВАЧИ ТОПЛОТЕ (2)
Класификација измењивача топлоте и конструктивне специфичности. Топлотни биланси и елементи прорачуна.
ТЕРМОДИНАМИКА СТРУЈНИХ ПРОЦЕСА (2)
Претварање топлотне енергије у кинетичку енергију, једначина континуитета, истицање кроз млазник.
ГРЕЈАЊЕ И КЛИМАТИЗАЦИЈА (6)
Губици топлоте, термодинамички прорачун губитака.
Системи грејања, уређаји за локално грејање, централно грејање, развођење топлоте.
Ваздушна постројења, проветравање, природна вентилација, принудна вентилација.
Климатизација, системи климатизације, принципи аутоматског регулисања.
Даљинско грејање - топлификација.
Примена сунчеве енергије у грејању и климатизацији.
ПОСТРОЈЕЊА ЗА СУШЕЊЕ И ДЕСТИЛАЦИЈУ (3)
Механизам и кинетика сушења влажних материјала. Основни типови и конструкције сушара: конвективне,

терморадијационе, сублимационе и соларне.
Основне физичке и хемијске особине бинарних смеса.
Дестилациона постројења, принцип рада.



ХЛАЂЕЊЕ И РАСХЛАДНИ СИСТЕМИ (3)
Значај расхладне технике и начин вештачког хлађења.
Компресиони расхладни системи, апсорпциони расхладни системи, пароејекторски расхладни системи.
Вихорне цеви, топлотне пумпе и трансформатори топлоте.
ТОПЛОТНИ МОТОРИ (4)
Принцип рада, врсте и примери конструкције парних турбина.
Гасне турбине, гасотурбинска постројења - принцип рада.
Мотори са унутрашњим сагоревањем - принцип рада. Принцип рада двотактног и четворотактног мотора.
Принцип рада ротационог мотора.
ПНЕУМАТИКА (10)
Основе струјања гасовитог (стишљивог) флуида, проток и средња брзина. Извођење једначине континуитета и

Бернулијеве једначине.
Режими струјања, Реинлдсов број, отпори при струјању, енергетски губици, одређивање губитака.
Прорачун и избор пнеуматских водова. Начин везивања цеви.
Карактеристике влажног ваздуха, сушење ваздуха, зауљивање ваздуха. Уређаји за сабијање ваздуха, компресори:

класификација, трансформација енергије у компресорима, коефицијент корисног дејства.
Клипни компресори, ротациони компресори, струјни компресори, турбо компресори, радијални и аксијални,

компресори ниског притиска (једностепени). Регулисање компресора, компресорске арматуре.
Компресорска станица, управљачки систем, разводници и вентили, извршни уређаји.

 ГАСО И ПНЕУМОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета гасо и пнеумоенергетска постројења је стицање проширених знања о функционалним и

технолошким карактеристикама гасо и пнеумоенергетских постројења - као основе за сложене послове експлоатације
и одржавања постројења.

Задаци наставе предмета гасо и пнеумоенергетска постројења су:
- систематизовање већ усвојених знања из ове области на ранијем нивоу образовања;
- стицање проширених знања о врстама, конструкцијама и принципима рада гасо и пнеумоенергетских постројења;
- стицање проширених знања о принципима оптималног вођења постројења са гледишта економичности, сигурности

и расположивости;
- упознавање међусобне зависности и повезаности елемената радног процеса гасо и пнеумоенергетског постројења;
- упознавање технолошких схема и других техничких карактеристика гасо и пнеумоенергетског постројења.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(3 часа недељно, 66 часова укупно)

ГАСОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА (10)
Основне физичке и техничке карактеристике и величине природног гаса.
Врсте гасоенергетских постројења. Постројења за обраду и припрему гаса. Системи за транспорт гаса: магистрални

гасоводи, компресорске станице, главне мерно-регулационе станице, чистачке станице.
Систем за дистрибуцију гаса до потрошача. Мобилни транспортни системи. Складишта и резервоари за гас.

Терминали за превођење гасова у течно стање и обратно. Индустријска производња гасова. Генератори гаса.
ТЕХНОЛОШКЕ ШЕМЕ ГАСОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА(10)
Технолошка шема постројења за дехидрацију природног гаса.
Технолошка шема сабирања и сепарације нафтног природног гаса из сирове нафте. Технолошка шема

десулфуризације гаса. Технолошка шема магистралног гасовода. Технолошка шема мерно-регулационе станице.
Технолошка шема испаривачке станице.

КОНСТРУКЦИОНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПРЕМЕ И АРМАТУРЕ (5)
Челичне цеви за транспорт гаса. Процес производње и материјал за цеви. Хемијска и физичка својства. Испитивање

цевовода. Запорна арматура. Процес производње и материјал. Стандарди. Регулатори притиска. Врсте, конструкције,
стандарди. Сигурносни вентили. Врсте, конструкција, намена, стандарди.

СИСТЕМ РЕГУЛАЦИЈЕ И МЕРЕЊА (8)
Регулација, двопозициона метода регулисања, интегрална метода регулисања. Аутоматска регулација, елементи

аутоматизације. Ручна регулација. Регулација са мембранским вентилом. Директна и индиректна регулација. Мерење
протока, основни принципи и методе. Мерење температуре и притиска. Регулатори температуре. Регулација нивоа.

ОСНОВИ ПРОЈЕКТОВАЊА И ИЗГРАДЊЕ ГАСОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА (8)
Одређивање локације за изградњу гасоенергетских постројења. Израда урбанистичко-техничких услова. Израда

инвестиционо-техничке документације. Садржај инвестиционо-техничке документације. Организација изградње.
Вођење надзора на изградњи гасоенергетских постројења. Техничка испитивања, контрола и добијање употребне
дозволе за гасоенергетска постројења и инсталације. Технички прописи за пројектовање и изградњу гасоенергстских
постројења.

ПНЕУМАТСКИ СИСТЕМИ (5)
Врсте, намена и принцип рада. Резервоарски простор, инсталација, прикључци на систем и уређаје. Предности и

недостаци. Мере сигурности и безбедности при раду.
Радни флуид који се користи код пнеумо постројења.
КОМПРЕСОРИ (10)
Схема теоријског и стварног процеса једноступних компресора. Вишеступно сабијање. Карактеристике величине.



Поступци хлађења. Системи регулисања. Систем подмазивања.
Конструкциона извођења компресора. Опрема компресора. Основни елементи компресора. Клипни гасни компресори,

обртни или ротациони компресори и турбо компресори.
Принцип рада компресорске станице.
ПНЕУМОЦИЛИНДРИ (4)
Схематски приказ, карактеристике и намена.
ОБРТНИ МОТОРИ (4)
Схематски приказ, принцип рада, намена и мере безбедности при раду.
ВЕНТИЛАТОРИ (4)
Типови вентилатора, технолошке шеме, принцип рада.
УРЕЂАЈИ ЗА ХЛАЂЕЊЕ (3)
Уређаји за хлађење компресора, вентилатора, обртних мотора. Схема уређаја, принцип рада, мере безбедности при

раду.

ЕКСПЛОАТАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ГАСО И ПНЕУМОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета експлоатација и одржавање гасо и пнеумоенергетских постројења је стицање проширених

знања о принципима и методама експлоатације и одржавања гасо и пнеумоенергетских постројења  као основе за
практичан рад.

Задаци наставе експлоатације и одржавање гасо и пнеумоенергетских постројења су:
- систематизовање већ усвојених знања из ове области на ранијем нивоу образовања;
- упознавање специфичности постројења са аспекта експлоатације и одржавања ради што лакшег и благовременог

уочавања проблема у раду;
- стицање проширених знања из домена експлоатације и одржавање гасо и пнеумоенергетских постројења и

ремонтовања постројења и уређаја;
- стицање проширених знања о принципима оптималног вођења постројења са гледишта економичности, сигурности

и расположивости;
- стицање навика о поштовању одговарајућих техничких прописа у раду, ради заштите људства и опреме од

нежељених последица.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  
(4 часа недељно, 88 часова укупно)

ОПШТИ ПРИНЦИПИ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ПОСТРОЈЕЊА (22)
Основна технолошка шема постројења. Основни радни параметри, режими рада система и постројења.

Организација контроле и припреме постројења и уређаја за стартовање. Стартовање уређаја, постројења и система,
контрола при стартовању. Промена оптерећења регулација уређаја и постројења и постизање задатог режима рада.

Контрола радних параметара и производног процеса. Мерење параметара. Заустављање уређаја, постројења и
система. Планирано заустављање, хаваријско заустављање. Могуће сметње у току рада постројења. Одводњавање,
одзрачивање, чишћење филтера, подмазивање, додатно грејање, испаравање и др. Вођење евиденције код
експлоатације постројења.

Начин експлоатације: постројења за обраду и припрему природног гаса, магистралних гасовода са главним
мернорегулационим станицама и компресорским станицама, дистрибутивне градске гасне мреже, постројења за
превођење гасова из гасовитог у течно стање и обратно, постројења за добијање ТНГ, регулационе станице за ТНГ,
складишта и резервоари за гасове, гасних мотора, гасне турбине, генератора гаса, пнеуматских система, компресора,
вентилатора и др.

СИГУРНОСНЕ И ЗАШТИТНЕ МЕРЕ (8)
Испитивање гасних инсталација, арматура, опреме, уређаја, судова и постројења на чврстоћу и непропусност.

Контрола функционалности. Сигурносна опрема и арматура. Контрола опреме на функционалност и регулација
опреме.

Системи за детекцију гаса и проветравање просторија. Заштитна опрема и мере против пожара и експлозија.
Заштитна опрема за погонско особље. Употреба одговарајућег алата и прибора код заштите.

ПРОПИСИ И УСЛОВИ ЗА РАД СА ГАСОМ И ГАСНИМ ПОСТРОЈЕЊИМА (8)
Прописи о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима. Прописи о техничким нормативима за

складишта запаљивих и опасних материја. Прописи о заштити од пожара. Прописи о изградњи постројења за ТНГ и о
ускладиштавању и претакању течног нафтног гаса. Услови и технички нормативи за пројектовање и изградњу
градског гасовода.

ЗНАЧАЈ ОДРЖАВАЊА ЗА ЕКОНОМИЧНОСТ ПРОИЗВОДЊЕ (4)
Техничко-технолошке припреме одржавања и њихов утицај на специфичне трошкове производње. Трошкови

одржавања у савременој економици.
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ОДРЖАВАЊА ПОСТРОЈЕЊА (4)
Израда потребне документације за одржавање постројења. Организација кадрова за одржавање. Набавка

материјала и резервних делова. Организација радионице и испитно-баждарне лабораторије.
ОДРЖАВАЊЕ УРЕЂАЈА И ПОСТРОЈЕЊА (18)
Превентивно одржавање. Контролни и превентивни прегледи. Значај превентивног одржавања. Ревизије опреме као

посебан вид превентиве. Текуће одржавање. Праћење рада уређаја и постројења, стална и периодична мерења и
контрола. Могући недостаци и кварови у току експлоатације. Вођење статистике кварова и застоја. Отклањање
поремећаја и кварова у току експлоатације.



Ремонтно одржавање. Демонтажа и монтажа уређаја, опреме, делова постројења. Репарација, сервисирање,
замена делова. Заштита од корозије и конзервисање опреме. Испитивање опреме и уређаја.

ОДРЖАВАЊЕ ГАСО И ПНЕУМОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА (20)
Контрола и превентивни прегледи, мерно-регулационих станица, надземних инсталација, испаривачких станица,

гасних рампи, мерних уређаја, мерење карактеристичних параметара. Отклањање могућих недостатака и кварова у
току рада. Заптивање инсталације, репарација и замена запорне арматуре, чишћење филтра, подешавање сигурносне
арматуре, подешавање регулатора притиска, ремонтно одржавање. Чишћење гасовода. Демонтажа, репарација и
монтажа запорне, сигурносне и регулационе опреме и арматуре. Контрола и баждарење мерних уређаја и опреме.

Ремонт гасних компресора. Ремонт гасних рампи. Ремонт испаривачких станица. Ремонт судова и резервоара за
складиштење гасова. Испитивање инсталација и опреме. Заштита од корозије и конзервација опреме, уређаја и
постројења.

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И МАТЕРИЈАЛА (4)
Значај благовременог обезбеђења резервних делова. Класификација резервних делова и материјала. Дефинисање

потребног обима резервисање делова и материјала у магацину. Начин складиштења резервних делова и материјала.
Израда резервних делова.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ практичне наставе је стицање знања, радних вештина и навика неопходних за успешно обављање сложених

послова експлоатације, одржавања и поправке гасо и пнеумоенергетских постројења.
Задаци практичне наставе су:
- примена знања о методама, поступцима и принципима руковања, управљања и одржавања гасо и

пнеумоенергетских постројења и њихових система;
- овладавање вештинама у примени алата који се користи при оправци, одржавању и монтажи постројења;
- примена знања о избору оптималног режима рада, контролисању, праћењу и утврђивању исправности рада

постројења;
- овладавање технолошким поступцима и методама растављања и састављања сложених машинских подсклопова и

склопова постројења и постављање дијагнозе кварова и насталих недостатака у њиховом функционисању;
- стицање знања и навика за правилно коришћење средстава заштите на раду.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(12 часова недељно, 264 часа укупно + 240 часова у блоку)

УВОД (2)
Упознавање наставног програма и плана реализације, захтева радног подручја механичара гасо и

пнеумоенергетских постројења специјалисте, радне и технолошке дисциплине. Упознавање мера и средстава заштите
на раду и правилника о раду радионице.

ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКА ПРИПРЕМА ЗА РАД (16)
Упознавање организације припреме и контроле рада постројења. Упознавање вођења техничке, технолошке и

оперативне документације. Непосредни рад на вођењу појединачних докумената. Припрема послова у ремонтној
радионици и алатници.

Планирање радова одржавања: превентивних активности, годишњих и периодичних ремонта појединих делова
постројења, одржавања постројења по систему стања. Планирање активности на контроли рада постројења.
Планирање, припрема и контрола коришћења материјала и резервних делова. Експертиза погонских догађаја и
кварова на уређајима гасо и пнеумоенергетских постројења.

ЕКСПЛОАТАЦИЈА ГАСО И ПНЕУМОЕНЕРГЕТСКОГ ПОСТРОЈЕЊА (102)
Техничка документација и технички пријем објеката и постројења. Проучавање главних машинских пројеката гасних

прикључака, мерно-регулационих станица, резервоара за складиштење гаса, градских гасовода, гасних рампи,
испаривачких станица. Надзор над изградњом и монтажом градских гасних цевовода, мерно-регулационих и
испаривачких станица, унутрашњег развода гаса. Испитивање гасовода на херметичност и чврстоћу. Пробни погон,
руковање и експлоатација гасних постројења. Пуштање у погон гасовода, мерно-регулационих станица, испаривачких
станица, постројења за догревање гаса, гасних резервоара и складишта, гасне турбине, компресора, компресорских
станица и целокупног пнеумо постројења.

Организовање и вођење експлоатације гасних и пнеумо постројења. Праћење радних параметара и карактеристика.
Контрола регулационе и сигурносне опреме и одржавање захтеваних радних параметара.

Претакање, дистрибуција и ускладиштење течног нафтног гаса. Руковање опремом и вођење поступка
манипулације и експлоатације постројења и система ТНГ.

Припрема и стварање услова за прикључење гасне турбине на мрежу. Руковање и одржавање радних параметара
гасне турбине.

ОДРЖАВАЊЕ ГАСОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА (114)
Погонске превентивне мере сигурности за рад са природним и течним гасовима. Вршење контроле непропусности

гасне инсталације. Контрола погонског стања стабилним системом за детекцију гаса. Употреба одговарајућег алата за
рад на инсталацији за гас.

Услови и технички прописи за извођење заваривачких радова на гасној инсталацији или у њеној близини.
Превентивно одржавање. Визуелна контрола исправности и функционалности опреме и уређаја код мерно-

регулационих станица, испаривачких станица, компресорских станица, гасних резервоара, гасне турбине. Утврђивање
исправности и функционалности уређаја, постројења и система мерењем основних величина стања.

Ремонт магистралних гасовода, запорне арматуре, гасних компресора, мерно-регулационих станица. Ремонт
испаривачких станица. Репарација запорне арматуре, сигурносних вентила и регулатора притиска. Демонтажа



уређаја, опреме и арматуре. Утврђивање стања, замена делова, склапање и монтажа опреме. Чишћење резервоара и
судова за транспорт и складиштење гасова.

НАСТАВА У БЛОКУ (240)
Рад на карактеристичним сложеним пословима експлоатације и одржавање гасо и пнеумоенергетских постројења у

оквиру текуће произиодње и експлоатације постројења.
Образовни профил: МЕХАНИЧАР ХИДРАУЛИКЕ И ПНЕУМАТИКЕ-СПЕЦИЈАЛИСТА

ХИДРАУЛИЧКЕ И ПНЕУМАТСКЕ КОМПОНЕНТЕ
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета хидрауличке и пнеуматске компоненте је стицање знања о теоријским основама и

принципима на којима се заснивају функције хидрауличких и пнеуматских уређаја и њихова савремена конструкциона
решења.

Задаци наставе предмета хидрауличке и пнеуматске компоненте су:
- овладавање основним принципима рада хидрауличких и пнеуматских уређаја и њиховом применом у системима за

пренос енергије, управљање, пренос и обраду информација;
- овладавање логичким повезивањем хидрауличких и пнеуматских компоненти у функционалну целину.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(2 часа недељно, 44 часа укупно)

УВОД (2)
Појам система и компоненте система на машинама и објектима.
Системи за пренос енергије.
Системи за управљање силама и кретањима на машинама и објектима.
Системи за пренос и обраду информација.
Називи и основни графички симболи хидрауличких и пнеуматских уређаја и система према ЈУС-у.
ХИДРАУЛИКА
ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ УЉНОХИДРАУЛИЧКИХ СИСТЕМА (4)
Радни флуид. Притисак и проток радног флуида. Губици енергије и радна температура.
Радни флуид хидрауличких система: улога у систему, физичка својства важна за рад система. Врсте радног флуида

и избор.
Притисак радног флуида. Хидростатички и хидродинамички притисак, појава и ознаке.
Кретање флуида у хидрауличком систему. Брзина кретања. Проток радног флуида у цевима. Отпори струјања и

губици енергије у току кретања у цевима и каналима.
Радна температура хидрауличког система. Појава топлоте у систему и одвођење.
ИЗВОРНИ УРЕЂАЈИ, ХС-ПУМПЕ (4)
Улога пумпи у систему, подела и карактеристике рада: притисак и проток течности, снага за погон и степен

искоришћења пумпе.
Запреминске пумпе. Врсте: зупчасте и крилне пумпе. Конструкциона решења, принцип рада и примена. Одређивање

протока и снаге за погон.
Клипне пумпе. Врсте: аксијалне и радијалне. Конструкциона решења, принцип рада, примена и одређивање снаге за

погон и проток.
Завојне, мембранске и центрифугалне пумпе. Конструкциона решења, принцип рада; примена, одређивање снаге за

погон протока.
РАЗВОДНИ УРЕЂАЈ, ХС-РАЗВОДНИЦИ (4)
Улога разводника у систему, врсте разводника и подела. Основне карактеристике и ознаке. Разводници са

седиштем.
Клипни разводници. Конструкциона решења, принцип рада и примена.
Плочасти и вентилски разводници. Конструкциона решења, принцип рада и примена.
Пропорционални, електрохидраулички и серво разводници. Конструкциона решења, принцип рада и примена.
 РЕГУЛАЦИОНИ УРЕЂАЈ, ХС-ВЕНТИЛИ (4)
Улога регулационих уређаја у систему, врсте и подела. Конструкциона решења и принцип рада.
Вентили притиска радног флуида: вентили сигурности, преливни вентили, редоследни, за растерећење пумпе,

редуктори притиска и притисни прекидачи.
Вентили протока радног флуида. Улога у систему, врсте и изведена решења. Пригушни вентили, регулатори

протока (двограни и трограни), вентили константног протока, вентили смера струјања и блокирајући вентили.
Изведена решења, принцип рада и улога   у хидрауличком систему.

ИЗВРШНИ УРЕЂАЈИ ХС-ХИДРОМОТОРА (3)
Улога хидромотора у хидрауличком систему. Конструкциона решења и карактеристике у раду (развијена сила -

момент, брзина кретања извршних органа, време радног и повратног хода).
Примена хидромотора са транслаторним кретањем.
Хидромотори са ротационим кретањем.
Хидромотори са закретним кретањем.
ХИДРОДИНАМИЧКИ ПРЕТВАРАЧИ МОМЕНТА И ХИДРОДИНАМИЧКЕ СПОЈНИЦЕ (1)
Примена и конструкција.
УРЕЂАЈ ЗА ПРЕНОШЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЕНЕРГИЈЕ ХИДРАУЛИЧКОГ СИСТЕМА (4)
Резервоари хидрауличког система. Улога, конструкциона решења и опрема. Уређаји за хлађење и предгревање



радног флуида (измењивачи топлоте).
Спојни (прикључни) и спроводни елементи хидрауличког система ХС. Цевоводи и цевни прикључци: врсте и избор

елемената.
Хидраулички акумулатори: улога, конструкциона решења, одређивање капацитета и предвиђена места за уградњу.
Филтери хидрауличког система - пречистачи радног флуида: улога, конструкциона решења, финоћа филтра и места

уградње у систем.
Заптивачи. Статички и хидродинамички спојеви.
ОСНОВНИ ПРИНЦИП ПРОЈЕКТОВАЊА ХИДРАУЛИЧКИХ
СИСТЕМА (3)
Полазни подаци за пројектовање хидрауличког система. Прорачун основних параметара и избор хидрауличких

компонената. Функционална шема пројектованог система (ознаке према ЈУС-у).
Основна хидрауличка кола.
Монтажна шема хидрауличког система са евидентним подацима елемента за уградњу.
ПНЕУМАТИКА
УВОД (1)
Појам пнеуматског система, врсте и примене. Предности и недостаци са другим изведеним системима на објектима

за пренос енергије и управљање.
ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ ПС (3)
Ваздух као радни флуид пнеуматских система. Основне величине стања. Једначина стања идеалног гаса.
Промене стања идеалних гасова. Струјање и стицање гасова. Отпори струјања и пад притиска.
Влажност ваздуха, појава кондензата и одстрањивање из система.
ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ ПС ВАЗДУХОМ (5)
Добијање сабијеног ваздуха. Компресорска станица. Уређај и опрема у компресорској станици. Сигурносни уређај.
Изворни уређај пнеуматских система - компресор. Улога, врсте компресора и принцип рада. Клипни компресори.
Турбо компресори и мембрански.
Одређивање капацитета компресора и потрошња ваздуха.
Резервоари за сабијени ваздух, извођење и опрема.
Разводна мрежа пнеуматског система - спојни и спроводни елементи. Цевоводи и прикључци. Одређивање

димензија и извор.
Припремна група за ваздух: пречистач ваздуха, регулатор притиска и зауљивач ваздуха.
РАЗВОДНИ И РЕГУЛАЦИОНИ УРЕЂАЈ ПС (2)
Разводници: улога у систему, конструкциона решења и принцип рада.
Регулациони уређај: вентили притиска, вентили протока, вентили смера струја радног флуида. Карактеристике

рада, улога и примена.
ИЗВРШНИ УРЕЂАЈ ПС (1)
Пнеуматски радни цилиндри
Пнеуматски мотори
ПНЕУМАТИКА НИСКОГ ПРИТИСКА (1)
Уређаји пнеуматике ниског притиска. Логичке компоненте (функције И, функције ИЛИ и функције НЕ).
ОСНОВЕ ПРОЈЕКТОВАЊА ПС (2)
Основни подаци за пројектовање, методе пројектовања, избор уређаја, прорачун основних параметара.
Функционална шема изведеног система (ознаке према ЈУС-у).
Монтажна шема са евидентним подацима за уградњу.
Врсте управљања код пнеуматског система.
Пример изведеног пнеуматског система на објекту или машини.

ХИДРАУЛИЧКИ И ПНЕУМАТСКИ СИСТЕМИ
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета хидраулички и пнеуматски системи је стицање знања о улози и значају хидрауличких и

пнеуматских система, њиховој примени и функцији у савременим машинама и уређајима.
Задаци наставе предмета хидраулички и пнеуматски системи су:
- упознавање основних параметара и погонских агрегата хидрауличких система;
- стицање знања о начинима изведбе система на објектима и машинама;
- упознавање са основним принципима пројектовања хидрауличких система;
- стицање знања о пнеуматским системима и обезбеђивање и снабдевање система ваздухом;
- стицање знања о принципима управљања извршним органима пнеуматских система;
- упознавање избора уређаја и компоненти у току пројектовања пнеуматских система.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(4 часа недељно, 88 часова укупно)

УВОД (3)
Развој хидрауличких и пнеуматских система.
Извођење хидрауличких и пнеуматских система на машинама и објектима. Функција, принцип рада код изведених

система.
Предности и недостаци хидрауличких и пнеуматских система у производним процесима у поређењу са осталим



системима изведеним на машинама и објектима.
ХИДРАУЛИЧКИ СИСТЕМИ
ОСНОВНИ ПОЈМОВИ О ХИДРАУЛИЧКИМ СИСТЕМИМА И ОБЛАСТИМА ЊИХОВЕ ПРИМЕНЕ (8)
Основна хидрауличка кола.
Хидраулички системи за пренос енергије: отворени и затворени управљачки систем.
Функционална шема неких изведених система на објектима и машинама (логичка функција, читање функционалних

шема, ознаке према ЈУС-у):
- на машинама радилицама,
- на пољопривредним машинама,
- на грађевинским машинама,
- на моторним и шинским возилима,
- у бродоградњи,
- у ваздухопловству,
- у ракетној техници,
- у процесима металопрерађивачке индустрије.
ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ ХС (12)
Радни флуид ХС. Физичка својства и њихово одређивање. Захтеви које треба да задовољи тачност у раду

хидрауличког система. Врсте течности и избор.
Појава гасова.
Старење радне течности.
Кавитација: појава, последице и отклањање.
Стандарди хидрауличких уља. Филтрирање радне течности. Потреба за пречишћавањем радног флуида.
Утицај радног флуида на рад хидрауличког система.
Притисак течности, појава притиска.
Хидростатички притисак. Паскалов закон. Утицаји величине притиска на хидраулички систем.
Проток течности. Проток код пумпе, проток у цевима и кроз хидрауличке компоненте. Дозвољено струјање ваздуха.

Утицај протока течности на хидраулички систем и избор компонената.
Отпори струјању радног флуида. Отпори на праволинијском путу и локални отпори. Губитак енергије у

хидрауличком систему (пад притиска, одређивање и начини за смањење пада притиска радног флуида).
Радна температура у хидрауличком систему. Појава топлоте и њено одређивање. Одстрањивање топлоте из

система. Препоручене радне температуре за рад хидрауличког система.
Измењивачи топлоте и прорачун.
Хидраулички удар у хидрауличком систему. Појава хидрауличког удара, узрок, последице и начини ублажавања.
ХИДРАУЛИЧКИ АГРЕГАТИ - ПОГОН ХС (8)
Основно извођење хидрауличких погона. Резервоар, пумпа са погонским мотором и опрема.
Избор пумпи и одређивање карактеристика рада (притисак течности, проток, снага за погон, степен искоришћења -

прорачун).
Уградња пумпи сталног и променљивог протока. Спрезање пумпи. Довођење пумпи на празан ход.
Могућности смањења потрошње енергије у систему (дијаграм "р-Q").
ОСНОВНИ ХИДРАУЛИЧКИ СИСТЕМИ ИЗВЕДЕНИ НА ОБЈЕКТИМА И МАШИНАМА (14)
Управљање смером кретања помоћу извршних уређаја ХС.
Регулација протока (пригушени и запремински вентили). Регулација и редукција притиска радног флуида. Вентил за

растерећење пумпе и притисни прекидачи.
Распоређивачи и сабирачи протока као и други начини синхронизације рада хидромотора. Редоследно управљање

хидромотора.
Напајање хидрауличких система са две или више пумпи.
Друга основна решења управљања извршним уређајима хидрауличких система (примери).
Основни принцип рада серво-вентила са повратном спрегом.
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРОЈЕКТОВАЊА ХС (8)
Утицајни фактори на уградњу, избор и извођење хидрауличког система на објектима. Подаци о објектима.
Садржај пројекта хидрауличког система.
Функционална шема ХС са подацима о хидрауличким компонентама (према ЈУС-у).
Прорачун основних параметара важних за рад ХС и избор компонената: изворних, управљачких, регулационих, за

преношење и акумулацију енергије. Мерни уређај.
Монтажна шема са евидентним подацима за уградњу хидрауличких компонената и уређаја.
Технички цртеж диспозиције уређаја и система на објекту уградње.
Монтажа на објекат, контрола и пуштање у рад хидрауличког система.
ПРИМЕРИ ИЗВЕДЕНИХ ХИДРАУЛИЧКИХ СИСТЕМА КОД ТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКАТА (6)
Изведени хидраулички системи на:
- машинама алаткама,
- транспортним средствима,
- грађевинским машинама,
- пољопривредним машинама,
- у бродоградњи и
- процесима производње.
ПНЕУМАТСКИ СИСТЕМИ



УВОД (2)
Основни појмови извођења пнеуматских система и област примене. Историјски развој и примена на објектима.
Предности и недостаци примене пнеуматских система на објектима и у производним процесима.
ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ ПНЕУМАТСКИХ СИСТЕМА ВАЗДУХОМ ПОД ПРИТИСКОМ (6)
Основе извођења компресорске станице са опремом и уређаја сигурности.
Предност примене сабијеног ваздуха за пренос енергије.
Избор компресора и прорачун капацитета.
Извођење резрвоара и израчунавање потрошње ваздуха за снабдевање производног постројења.
Извођење разводне мреже. Цевоводи за спровођење радног флуида, избор цеви и постављање цевовода са

опремом.
Отпори струјања у цевима и препоручене брзине струјања радног флуида.
Појава кондензата и његово одстрањивање у систему за обезбеђивање и снабдевање сабијеног ваздуха.
Припрема ваздуха за рад пнеуматских система. Припремна  група за ваздух: пречистач ваздуха - филтер, регулатор

притиска са манометрима и зауљивач ваздуха. Конструкциона решења, улога, принцип рада и уградња.
ПРИНЦИПИ И СИСТЕМИ УПРАВЉАЊА ИЗВРШНИМ УРЕЂАЈИМА ПНЕУМАТСКОГ СИСТЕМА (14)
Основе управљања извршним уређајима пнеуматских система.
Основне смернице за пројектовање пнеуматских система. Пнеуматски логички елементи: врсте, конструкциона

решења, принцип рада и примена.
Системи пнеуматског управљања у зависности од воље човека, од пута (и комбиновано), од времена (и

комбиновано). Редоследно управљање, каскадно управљање, програмско управљање, аутоматско управљање
пнеуматског система.

Примери управљања пнеуматским системима (функционална шема).
Изведени пнеуматски системи на објектима - пнеуматске јединице за: стезање (помоћно кретање на машинама),

додавање (на машинама за обраду метала, дрвета, пластичних маса), за транспорт и за мерење.
ИЗБОР УРЕЂАЈА И ПНЕУМАТСКИХ КОМПОНЕНТИ
У ТОКУ ПРОЈЕКТОВАЊА ПНЕУМАТСКИХ СИСТЕМА (2)
Основни подаци за избор пнеуматских компоненти.
Функционална шема са подацима о пнеуматским уређајима (према ЈУС-у).
Монтажа пнеуматских уређаја и система на објекте, контрола и пуштање у рад.
ПНЕУМО-ХИДРАУЛИЧКИ УРЕЂАЈИ СИСТЕМА (2)
Принцип рада и функције изведених система на објектима. Својства, предности и недостаци примене.
УРЕЂАЈИ НИСКОГ ПРИТИСКА – МИКРОПНЕУМАТИК (З)
Струјни уређаји аутоматизације.

ТЕХНОЛОГИЈА ОДРЖАВАЊА ХИДРАУЛИЧКИХ И ПНЕУМАТСКИХ СИСТЕМА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета технологија одржавања пнеуматских и хидрауличких система је стицање стручно-теоријских

знања потребних за успешно схватање технолошког процеса и технолошких законитости применљивих у одржавању
хидрауличких и пнеуматских система.

Задаци наставе предмета технологија одржавања пнеуматских и хидрауличких система су:
- стицање знања о стању техничких система, његовој промени у току рада, појму ефикасности, поузданости и

функционалној подобности система;
- стицање знања о основним активностима о одржавању техничких система и економским показатељима

одржавања;
- стицање знања о одржавању система за пренос енергије, о одржавању компонената и извршних уређаја

хидрауличких и пнеуматских система, упознавање са техничком и технолошком документацијом у процесу одржавања
и оспособљавање за разумевање и самостално коришћење техничке документације;

- схватање значаја повезаности и међузависности елемената радног процеса који представљају технолошку радну
целину у одржавању и поправци хидраулике и пнеуматике.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(4 часа недељно, 88 часова укупно)

УВОД У ТЕХНОЛОГИЈУ ОДРЖАВАЊА (3)
Појам одржавања. Развој одржавања као функција производних процеса техничких система. Значај одржавања

хидрауличких и пнеуматских уређаја и система.
ОСНОВНА СТАЊА ТЕХНИЧКИХ СИСТЕМА (6)
Промена стања система у раду. Стање система у раду и система у отказу (отказ, квар и поправка).
Појам ефикасности система, расположива поузданост и функционална подобност система.
Утицај величине на век трајања и узроци настајања отказа хидрауличких и пнеуматских система.
ОСНОВНЕ АКТИВНОСТИ ОДРЖАВАЊА ТЕХНИЧКИХ СИСТЕМА (7)
Планирање и предвиђања промена стања.
Дијагностицирање стања и неисправности уређаја и система. Отклањање неисправности.
Техничко-технолошка документација система, каталог резервних делова.
Упутство за руковање и одржавање, радионички приручници, технички подаци о уређајима уграђеним у систем.
Документација за евидентирање извршених послова одржавања, писмени извештаји.
Организациона техничка решења процеса одржавања хидрауличких и пнеуматских система.



ПОСТУПЦИ ОДРЖАВАЊА (10)
Основни принципи поступака одржавања - техничко опслуживање, надзор, превентивни прегледи функције уређаја

и система. Принципи одржавања: корективно и превентивно одржавање, технолошка иновација.
Концепција превентивног одржавања хидрауличких и пнеуматских система: чишћење, подмазивање, превентивни

прегледи, дијагностицирање кварова, замена делова, контролни прегледи и сервиси.
Одржавање хидрауличких и пнеуматских система по стању планирања оправке, применом мера за одржавање и

комбиновано.
Одржавање хидрауличких и пнеуматских система у гаранцији.
ЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ОДРЖАВАЊА ТЕХНИЧКИХ СИСТЕМА (2)
Категоризација одржавања. Појам параметара економичности система.
Амортизација (физичка, технолошка, економска, функционална и др.).
ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ПРЕНОС ЕНЕРГИЈЕ (16)
Одржавање хидростатичких система.
Одржавање хидродинамичких система.
Одржавање пнеуматских система.
ОДРЖАВАЊЕ КОМПОНЕНАТА ХИДРАУЛИЧКИХ И ПНЕУМАТСКИХ СИСТЕМА (24)
Одржавање изворних компонената хидрауличких система. Одржавање разводних и регулационих компонената

хидрауличких система.
Одржавање компонената за преношење и акумулацију енергије хидрауличких система.
Одржавање мерних и контролних уређаја хидрауличких система. Одржавање компресора, компресорске станице,

резервоара и опреме.
Одржавање разводне мреже са опремом пнеуматских система.
Одржавање мерних и контролних уређаја пнеуматских система.
ОДРЖАВАЊЕ ИЗВРШНИХ КОМПОНЕНАТА ХИДРАУЛИЧКИХ И ПНЕУМАТСКИХ СИСТЕМА ЗА ПРЕТВАРАЊЕ ЕНЕРГИЈЕ (8)
Одржавање хидрауличких цилиндара.
Одржавање хидрауличких мотора.
Одржавање пнеуматских радних цилиндара.
Одржавање пнеуматских мотора.
ОДРЖАВАЊЕ КОМПОНЕНАТА ЗА СМЕШТАЈ, СПРОВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ РАДНОГ ФЛУИДА (5)
Резервоари за течности хидрауличких система.
Пречистачи уља.
Акумулатор хидрауличких система.
Одржавање процеса подмазивања компресора.
Одржавање припремне групе за ваздух пнеуматских система.
Одржавање резервоара са сигурносним уређајима и опремом.
ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАУЛИЧКИХ СПОЈНИЦА И ПРЕТВАРАЧА ОБРТНОГ МОМЕНТА (3)
Функција спојнице и претварача обртног момента. Начин њиховог одржавања.
ТЕХНИЧКА И ТЕХНОЛОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПРОЦЕСУ ОДРЖАВАЊА КОМПОНЕНАТА ХИДРАУЛИЧКИХ И

ПНЕУМАТСКИХ СИСТЕМА (4)
Врсте техничке и технолошке документације, значај и начин коришћења.

ИСПИТИВАЊЕ ХИДРАУЛИЧКИХ И ПНЕУМАТСКИХ СИСТЕМА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета испитивање хидрауличких и пнеуматских система је стицање знања о потреби и начину

испитивања уређаја са тачке гледишта њихових функционалности и обезбеђења нормалног и безбедног рада.
Задаци наставе предмета испитивање хидрауличких и пнеуматских система су:
- упознавање ученика са програмом техничких услова испитивања хидрауличких и пнеуматских система;
- стицање знања о мерним и контролним инструментима који се примењују за испитивање уређаја хидрауличких и

пнеуматских система;
- стицање знања о величинама које се мере при испитивању;
- стицање знања о потенцијалним изворима опасности и штетности при раду са објектима изведеним у структури

хидрауличких и пнеуматских система.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(1 час недељно, 22 часа укупно)

ИСПИТИВАЊЕ УРЕЂАЈА И СИСТЕМА (20)
Циљ и задатак испитивања. Врсте испитивања и анализа објекта испитивања.
Садржај и формирање програма техничких услова за испитивање компонената хидрауличких и пнеуматских

система.
Основни појмови о испитивању у хидраулици и пнеуматици. Мерни контролни инструменти који се примењују за

испитивање уређаја у систему (врсте, принцип рада, тачност, упутство за примену, одржавање и контрола).
Величине које се мере и испитују код:
- радног флуида хидрауличког и пнеуматског система,
- изворних уређаја хидрауличких система,
- изворних уређаја пнеуматских система,



- разводних уређаја хидрауличких и пнеуматских система,
- регулационих уређаја за притисак и проток радног флуида,
- хидромотора и пнеуматских мотора,
- уређаја за преношење и акумулацију енергије цевовода хидрауличких и пнеуматских система.
Уређаји за испитивање компоненти система и параметара у раду (мерни кофер, пробни столови за испитивање

хидрауличких и пнеуматских компоненти и пројектни уређај).
УТИЦАЈНИ ФАКТОРИ НА ЖИВОТНУ И РАДНУ СРЕДИНУ (2)
Утицајни фактори на животну и радну средину присуства објеката са хидрауличним и пнеуматским системима.
Анализа и испитивање потенцијалних извора опасности и штетности на рад на објектима изведених у структури

хидрауличких и пнеуматских система.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ практичне наставе је стицање проширених знања, радних вештина и навика потребних за обављање сложених

послова на испитивању и одржавању хидрауличких и пнеуматских система.
Задаци практичне наставе су:
- овладавање технолошким поступцима и методама растављања и састављања подсклопова, склопова и елемената

сложених хидрауличких и пнеуматских система;
- овладавање дијагностиком узрока неисправности рада и мерама планског превентивног одржавања;
- овладавање методама и поступцима поправке компонената, блокова система и логичких функција система;
- стицање проширених практичних знања и умења у испитивању величина стања система, у мерењу и

контролисању процеса рада и остваривању квалитетног функционисања система хидраулике и пнеуматике.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(14 часова недељно, 308 часова укупно + 24 часа у блоку)

ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАУЛИЧКИХ СИСТЕМА (126)
Упознавање са хидрауличким системом на објекту или на машини.
Одржавање хидрауличких погона - агрегата хидрауличког система.
Одржавање разводних и регулационих уређаја хидрауличких система.
Одржавање извршних уређаја хидрауличких система.
Одржавање уређаја за спровођење и акумулацију енергије радног флуида хидрауличког система.
Испитивање хидрауличких уређаја.
Испитивање блокова система.
Мерење параметара рада хидрауличких уређаја и система.
Демонтажа и монтажа хидрауличких компонената са објекта.
Поправка уређаја у отказу и провера функционалних способности.
ОДРЖАВАЊЕ ПНЕУМАТСКИХ СИСТЕМА (140)
Одржавање компресора са опремом (регулационих и сигурносних уређаја).
Одржавање компресорске станице и резервоара са опремом.
Одржавање разводне мреже радног флуида пнеуматског система.
Одржавање припремне групе за ваздух.
Одржавање пнеуматских уређаја: разводних, регулационих и извршних.
Испитивање пнеуматских уређаја са мерењем.
Мерење радних параметара пнеуматских уређаја и система у раду.
Утврђивање неисправности и оправке пнеуматског система на одређеној машини.
Провера логичких функција система и редослед извођења операција (кинематика кретања извршног органа у складу

са пројектом).
Демонтажа и монтажа пнеуматских уређаја на објекту.
Утврђивање неисправности и оправка пнеуматског система на одређеној машини.
Утврђивање неисправности рада и отказа, оправка компресора у оквиру компресорске станице.
Провера логичке функције пнеуматског система и редоследа операција у току рада (кинематика кретања у складу са

пројектом).
ОРГАНИЗАЦИЈА И ИЗВОЂЕЊЕ ИСПИТНИХ СТАНИЦА (28)
Испитне станице, структура, опрема: пробни столови за испитивање компонентних система и пројектних уређаја.
Испитивање на пробном столу компонената система, мерење параметара.
Испитивање на пројектном столу блокова система и логичке функције.
ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА НА ОБЈЕКТУ ИЛИ МАШИНИ (14)
Одржавање хидропнеуматских система на одређеној машини.
Одржавање пнеуматике ниског притиска са логичким компонентама.
НАСТАВА У БЛОКУ (240)
Рад на испитивању и одржавању сложених хидрауличких и пнеуматских система на карактеристичним објектима и

машинама предузећа, према условима и захтевима текуће технологије.
Образовни профил: ЗАВАРИВАЧ СПЕЦИЈАЛИСТА

ЗАВАРЕНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ



ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета заварене конструкције је стицање знања о основним конструисаним карактеристикама и

општим начелима пројектовања и конструисања заварених конструкција, као основе за унапређивање поступка
заваривања и контроле заварених конструкција.

Задаци наставе предмета заварене конструкције су:
- систематизовање већ усвојених знања из области заварених конструкција на ранијем нивоу образовања;
- оспособљавање за правилно коришћење техничко-технолошке документације и утврђивање знања у примени

техничког цртања у процесима израде заварених конструкција;
- стицање знања о факторима који утичу на израду конструкцијских решења заварених конструкција;
- стицање знања о прорачуну заварених конструкција.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(2 часа недељно, 44 часа годишње)

УВОД (8)
Примена техничког цртања у процесима израде заварених конструкција. Пројицирање, начин пројицирања -

перспектива, аксонометрија, коса пројекција. Избор погледа при цртању, нормална (ортогонална) пројекција.
Котирање, појам, врсте и њихово значење.
Пресеци и примена пресека, продори.
Приказивање заварених спојева на цртежима, читање цртежа.
ОСНОВНИ ПОЈМОВИ О КОНСТРУИСАЊУ И ПРОЈЕКТОВАЊУ (12)
Фактори који утичу на израду конструкционих решења заварених конструкција.
Стандарди ЈУС, значај и примена. Повезаност са другим стандардима.
Толеранције, појам и значај толеранцијских величина, налегања, толеранције слободних мера, облика и положаја.

Оптерећење и напрезање машинских елемената. Врсте оптерећења, степен сигурности и дозвољено напрезање,
концентрација напрезања, замор материјала и мере за ублажавање и отклањање. Оптерећења заварених
конструкција.

ОПШТА НАЧЕЛА ПРИ ПРОЈЕКТОВАЊУ И ЗАХТЕВИ ПРИ ИЗВОЂЕЊУ ЗАВАРЕНИХ КОНСТРУКЦИЈА (16)
Избор материјала за заварене конструкције.
Основни облици заварених конструкција и њихових елемената, израда и обрада.
Основни захтеви при димензионисању заварених конструкција, понашање материјала при статичком и динамичком

напрезању, појава концентрације напрезања и замора материјала код заварених конструкција, односи величина
напрезања и оптерећења, учесталости напрезања и утицај на лом, дејство зареза на величину замора, дозвољена
напрезања с обзиром на настале промене у напрезању заварених конструкција.

Облици конструкционих елемената заварених конструкција, њихова израда и обрада (штапови, лимови, профили,
носачи и др.). Обележавање, резање - механичко и гасно, обрада ивица, савијање и превијање и сл., заштита у циљу
спречавања од корозије.

ПРОРАЧУН ЗАВАРЕНИХ СПОЈЕВА (8)
Општи појмови, анализе оптерећења и напрезања конструкција и њихово димензионисање.
Анализа димензионисања изведених случајева при статичком и динамичком оптерећењу заварених спојева.
Прорачун заварених спојева челичних конструкција на конкретним случајевима.

ТЕХНОЛОГИЈА ЗАВАРИВАЊА И ИЗРАДА ЗАВАРЕНИХ КОНСТРУКЦИЈА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета технологија израде заварених конструкција је стицање проширених знања о поступцима и

методама израде заварених конструкција и специфичностима заваривања.
Задаци наставе предмета технологија израде заварених конструкција су:
- систематизовање већ усвојених знања из ове области на ранијем нивоу образовања;
- стицање знања о припремним радовима ручне или машинске обраде као предуслова за заваривање;
- стицање проширених знања о поступцима и специфичностима заваривања у зависности од врсте материјала који

се заварује;
 - стицање знања о технологији израде заварених грађевинских конструкција, заварених судова, резервоарског и

складишног простора на градилиштима и др.;
 - стицање знања о специфичностима заваривања производа у серијској производњи.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(4 часа недељно, 88 часова укупно)

УВОД (5)
Технологија израде заварених конструкција са гледишта уређења радног места, безбедности на раду и

економичности пословања.
Општи принципи израде техничко-технолошке документације заварених конструкција.
РЕЗАЊЕ МАТЕРИЈАЛА (15)
Механичко резање материјала, уређаји, опис рада, област примене.
Оксиацетиленско резање, принцип резања, гасови, кисеоник, ацетилен - дисугас - карактеристике, транспорт и

складиштења.
Опрема за резање, уређаји за ручно и механизовано резање (координатни резачи са магнетним, оптичким и ЦНЦ



вођењем - услови које морају задовољити.
Резање бутаном, принцип резања, гасови (кисеоник, бутан), опрема и њен опис.
Резање плазма-луком, примена, принцип резања, опис поступка, гасови (водоник, аргон, азот, ваздух). Транспорт и

складиштење гасова. Опрема за резање плазмом и услови које мора задовољити.
Припрема ивица за заваривање за поједине поступке и врсте конструкција, њихово обележавање на цртежима.
СПЕЦИФИЧНОСТИ ЗАВАРИВАЊА У ЗАВИСНОСТИ ОД ВРСТЕ МАТЕРИЈАЛА (30)
Специфичности заваривања конструкционих челика са посебним освртом на дебљину материјала и додатни

материјал. Поступци заваривања.
Специфичности заваривања микролегираних ситнозрних челика. Поступци заваривања, додатни материјали.
Специфичности заваривања ултрачврстих челика. Поступци заваривања, додатни материјали.
Специфичности заваривања високолегираних челика, фирлитне, перлитне и аустенитне класе. Поступци

заваривања, додатни материјали.
Специфичности заваривања сивог лива. Поступци заваривања, додатни материјали.
ПОСТУПЦИ НАВАРИВАЊА (5)
Поступци наваривања површина, опрема за наваривање, додатни материјали.
ТЕХНОЛОГИЈА ИЗРАДЕ РАЗЛИЧИТИХ ЗАВАРЕНИХ КОНСТРУКЦИЈА (28)
Технологија израде заварених грађевинских конструкција, носача разних облика и димензија, решеткастих и

сличних конструкција. Прописи при изради заварених грађевинских конструкција.
Технологија израде заварених судова под притиском (данца, прстенови, прикључци). Прописи који важе за израду и

монтажу заварених судова.
Технологија израде, монтаже и заваривања резервоарског и складишног простора на градилиштима, припрема и

потребна опрема.
Технологија исправљања деформисаних заварених елемената. Начин смањивања напона и деформација,

преднапрезање, редослед заваривања, топлота заваривања и др.
Технологија отклањања грешака у завареним шавовима.
Технологија заваривања производа у серијској производњи, њене специфичности, механизација, аутоматизација и

роботика.
Технологија наношења површинске заштите заварених конструкција.
АЛАТИ И НАПРАВЕ (5)
Алати и направе који се користе у заваривању и монтажи заварених конструкција и критеријуми које морају

задовољити.

ТЕОРИЈА И ПОСТУПЦИ ЗАВАРИВАЊА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета теорија и поступци заваривања је стицање проширених знања о теоријским основама

процеса заваривања за различите поступке заваривања.
Задаци наставе предмета теорија и поступци заваривања су:
- систематизовање већ усвојених знања о теорији заваривања на ранијем нивоу образовања;
- стицање продубљених знања о изворима топлоте за заваривање, топљењу и кристализацији и распореду

температуре у вару и околини;
- стицање проширених знања о различитим поступцима заваривања и одговарајућој опреми за заваривање;
- стицање знања о утицајним факторима који одређују одговарајући квалитет вара и економичност при извршењу

радних задатака;
- стицање знања о термичкој обради заварених конструкција и метализацији.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(3 часа недељно, 66 часова укупно)

УВОД (4)
Увод у заваривање као технолошку дисциплину. Историјски развој заваривања, упоређење заварених и закованих

конструкција.
Подела заваривања по разним основама: плазма-луком, дифузно, електронским снопом, ултразвуком, ласером и

електричним отпором.
ТОПЛОТА ЗА ЗАВАРИВАЊЕ (4)
Извори топлоте за заваривање, хемијска реакција: сагоревање горива и алуминотермијски, електрична струја

(електролучно, електроотпорно, индукционо), притисак, трење, плазма, струја електрона, ласер.
ТОПЉЕЊЕ И КРИСТАЛИЗАЦИЈА (4)
Топљење и кристализација у купки вара. Апсорпција гасова у истопљеном металу или легури. Међудејство

истопљеног метала са гасовима. Улога топитеља (облоге електроде) при топљењу (заваривању). Заштита купке вара
активним и инертним гасовима.

РАСПОДЕЛА ТЕМПЕРАТУРЕ (3)
Расподела температуре у вару и околини. Природа расподеле температуре у купки вара и околини вара, напони и

деформације услед промене температуре. Предгревање пре заваривања. Угљенични еквивалент.
ТЕРМИЧКА ОБРАДА (3)
Термичка обрада заварених конструкција, смањење заосталих напона. Врсте жарења, отпусна кртост.
ГАСНО ЗАВАРИВАЊЕ (8)
Принцип гасног заваривања. Гасови за заваривање: кисеоник, ацетилен, водоник, бутан - својства, добијање,



развијачи ацетилена.
Уређаји за гасно заваривање: горионици, боце, редуцир-вентили, ТIG горионици, генератори ацетилена, уређаји за

дозирање, гасна подстаница.
Паљење и подешавање пламена: оксидирајући, неутралан и редукујући. Додатни материјали за заваривање, избор,

пречници за поједине дебљине материјала.
ЗАВАРИВАЊЕ ОБЛОЖЕНОМ ЕЛЕКТРОДОМ - REL (8)
Принцип заваривања, опис поступка.
Уређаји за заваривање: претварачи електричне енергије - исправљачи и трансформатори (карактеристике

једносмерне и наизменичне струје). Примена уређаја за стабилизацију електричног лука.
Електроде за REL заваривање, подела по карактеру облоге и врсти, функција облоге, обележавање електрода по

ЈУС-у.
Специфичности заваривања танких лимова и дебелих лимова.
ЗАВАРИВАЊЕ ТIG ПОСТУПКОМ (7)
Принцип заваривања ТIG поступком, опрема за извођење заваривања. Извори струје, командни ормани, горионици,

каблови, редуцир-вентили, боце за гас. Заштитни гасови за заваривање - аргон и хелијум Волфрамове електроде.
Успостављање лука.

Заваривање TIG поступком са аутоматским додавањем жице.
ЗАВАРИВАЊЕ МIG ПОСТУПКОМ (7)
Принцип заваривања МIG поступком, опис поступка. Уређаји за заваривање, заштитни гасови - аргон и хелијум.
Специфичности заваривања овим поступком - алуминијума и његових легура, бакра и његових легура и др.
ЗАВАРИВАЊЕ MАG ПОСТУПКОМ (7)
Принцип заваривања МAG поступком, упоређење са поступцима МIG и ТIG. Заштитни гасови - угљендиоксид,

мешавине гасова, препоруке за њихову примену.
Електродне жице за заваривање, врсте, легирајући елементи, услови које морају задовољити.
ПОСТУПАК ЕРР ЗАВАРИВАЊА (7)
Принцип заваривања ЕРР поступком. Опрема за заваривање, аутомати, извори струје за заваривање.
Електродне жице за заваривање, врсте, услови које морају задовољити. Прашкови за заваривање, подела и опис

топљених, керамичких и агломерираних.
МЕТАЛИЗАЦИЈА (4)
Сврха н принцип метализације. Уређаји за метализацију, пиштољи за метализирање прахом, пиштољи за

метализирање жицом. Врсте материјала за метализацију. Припрема основног материјала за предметализацију.

КОНТРОЛА И ИСПИТИВАЊЕ ЗАВАРЕНИХ КОНСТРУКЦИЈА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета контрола и испитивање заварених конструкција је стицање знања о методама и поступцима

контролисања и испитивања заварених спојева као мерама за обезбеђење квалитета и сигурности заварене
конструкције.

Задаци наставе предмета контрола и испитивање заварених конструкција су:
- стицање знања о поступцима контроле заварених спојева методама са разарањем и без разарања материјала;
- стицање знања о испитивању механичких својстава и материјала;
- стицање знања о испитивању структуре и хемијског састава материјала;
- стицање знања о поступцима и методама контроле шавова завара;
- стицање знања о поступцима и методама испитивања материјала рентген-уређајима;
- овладавање операцијама и правилном применом коришћења средстава контроле и њиховим одржавањем.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(3 часа недељно, 66 часова укупно)

УВОД (5)
Основни принципи избора метода контроле и критеријума квалитета заварених конструкција и шавова.
Организација и облици техничке контроле квалитета са посебним освртом на контролу квалитета заварених

спојева.
ПОСТУПЦИ КОНТРОЛЕ ИСПИТИВАЊА ЗАВАРЕНИХ СПОЈЕВА (46)
Начин контроле заварених конструкција и заварених спојева димензионално, функционално и квалитативно.
Поступци контроле заварених спојева методама са разарањем и без разарања.
Испитивања механичких својстава (чврстоће, граница развлачења, жилавости, тврдоће, контракције, издужења,

савијања и др.).
Опрема, облици епрувета, прописи, стандарди и препоруке које важе за контролу испитивања.
Испитивање структуре (макро и микро и хемијског састава метала), опрема за испитивање. Начин заваривања

контролних плоча, њихове димензије, начин узимања епрувета и њихово обележавање.
Контрола заваривања спојева без разарања:
- визуелни прегледи и димензионална контрола.
Контрола шавова пенетрантима.
Контрола шавова магнетним методама.
Контрола шавова ултразвуком.
Контрола шавова на непропустљивост - вакуумом или другим методама.
Контрола шавова просветљивањем: рентгеном и изотопима, опис поступка рада и опреме за рад. Прописи везани за



ову врсту контроле, организовање снимања у предузећима и на градилиштима. Рентген уређаји за просветљивање,
опис рада и област примене.

Изотопи јонизујућег зрачења који се примењују у индустрији: иридијум, кобалт, цезијум, тулијум. Прописи чувања и
област примене. Врсте индустријских филмова зависно од захтева и материјала који се снима контролницима.

ГРЕШКЕ У ШАВОВИМА (15)
Поре, укључци, грешке у везивању, грешке у пенетрацији (провар корена), уздужне и попречне прслине, зарези по

ивицама, неправилно формирани шавови (велики или недовољна надвишења, денивелација, одступање од правца)
итд. Разлози настајања грешака, њихово уочавање и очитавање на радиограмима. Утицај наведених грешака на
функционалност појединих конструкција.

Обележавање и оцењивање уочених грешака и њихов допуштени ниво.

 ПРАКТИЧНА НАСТАВА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ практичне наставе је стицање знања, радних вештина и навика неопходних за успешно обављање сложених

послова израде и монтаже заварених конструкција и испитивања квалитета завара.
Задаци практичне наставе су:
- овладавање технолошким поступцима и методама заваривања на сложеним пословима у изради и монтажи

заварених конструкција;
- оспособљавање за правилну употребу, примену и одржавање средстава рада, њихово рационално и економично

коришћење уз сагледавање њихове материјалне вредности и века трајања;
- примена знања о правилном избору материјала при заваривању и оспособљавање за његово рационално

коришћење и смањење отпада;
- стицање практичних знања о поступцима контроле и испитивања одговорних заварених спојева, уочавању

грешака и остваривању квалитета производа;
- оспособљавање за послове организатора извршавања сложених послова и радних задатака израде и монтаже

заварених конструкција;
- стицање знања и навика за правилно коришћење средстава заштите на раду.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(14 часова недељно, 308 часова укупно + 240 часова у блоку)

УВОД (2)
Упознавање наставног плана и програма реализације, захтева радног подручја заваривача специјалисте, радне и

технолошке дисциплине. Упознавање мера и средстава заштите на раду и правилника о раду радионице.
Заваривање различитим поступцима
Технологија заваривања и избор електрода, избор параметара за комбинације различитих поступака заваривања.
Заваривање у свим просторним положајима сучеоних спојева различитих дебљина материјала и различитих облика

шавова са проваром корена код лимова и цеви, као и заваривање угаоних спојева и то за поступке:
ГАСНО ТIG ЗАВАРИВАЊЕ (75)
ПОСТУПАК TIG ЗАВАРИВАЊА
Заваривање обојених метала алуминијума, бакра и њихових легура, као и високолегираних челика (нерђајућих и

ватроотпорних) различитих класа и избор параметара заваривања и електрода за заваривање.
ПОСТУПАК ГАСНОГ ЗАВАРИВАЊА
Заваривање конструкционих и нисколегираних челика и алуминијума сходно наведеним захтевима.
REL - ТIG ЗАВАРИВАЊЕ (77)
ПОСТУПАК REL 3АВАРИВАЊА
Заваривање конструкционих нисколегираних и високолегираних челика, различитих класа и избор параметра

заваривања и електрода за заваривање.
ПОСТУПАК ТIG ЗАВАРИВАЊА
Заваривање нисколегираних и високолегираних челика различитих класа, као и обојених метала и њихових легура,

избор параметра заваривања и електрода за заваривање.
REL – МАG/MIG ЗАВАРИВАЊЕ (77)
ПОСТУПАК REL ЗАВАРИВАЊА
Заваривање конструкционих нисколегираних и високолегираних челика, различитих класа и избор параметра

заваривања и електрода за заваривање.
ПОСТУПАК МАG ЗАВАРИВАЊА
Заваривање конструкционих и нисколегираних челика, избор параметра заваривања и електрода за заваривање.
ПОСТУПАК МIG ЗАВАРИВАЊА
Заваривање обојених метала и њихових легура (бакра и алуминијума), као и високолегираних челика различитих

класа, избор параметра заваривања и електрода за заваривање.
 REL - ЕРР ЗАВАРИВАЊЕ (77)
Заваривање нисколегираних и високолегираних челика различитих класа, избор параметара заваривања и електрода

за заваривање.
ПОСТУПАК ЕРР ЗАВАРИВАЊА
Заваривање конструкционих нисколегираних челика (само нерђајућих), избор параметара заваривања, електрода и

прашка за заваривање.
НАСТАВА У БЛОКУ (240)



Заваривање различитим сложеним поступцима одговорних заварених спојева, испитивање и контрола заварених
спојева, према условима и захтевима текуће технологије предузећа.

Образовни профил: МЕХАНИЧАР ШИНСКИХ ВОЗИЛА СПЕЦИЈАЛИСТА

ЖЕЛЕЗНИЧКА ВОЗИЛА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета железничка возила је: проширивање знања и упознавање основног концепта конструкције

шинских возила и његових главних погонских склопова.
Задаци наставе предмета железничка возила су:
- систематизовање већ усвојених знања из ове области на ранијем нивоу образовања;
- стицање проширених знања о преносницима снаге вучних возила и трансформацији енергије од извора до точка;
- детаљно упознавање изведене конструкције виталних делова и склопова у железничким возилима на мрежи ЈЖ;
- упознавање статичких и динамичких карактеристика возила.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(3 часа недељно, 66 часова укупно)

ВУЧНА ВОЗИЛА (46)
УВОД (1)
Кратак историјат развоја вучних возила; вучни системи у свету данас; подела вучних возила; обележавање вучних

возила.
ДИЗЕЛ ВУЧНА ВОЗИЛА (4)
Конструкција дизел вучних возила: дизел мотор као погонски уређај са системима, преносници снаге, главни рам и

сандук вучног возила; обртно постоље, осовински склопови, влачна и одбојна опрема, помоћни уређаји, систем за
збијени ваздух, систем за производњу и акумулисање електричне енергије, уређаји за грејање воза.

Предности и мане дизел вучних возила у односу на парну локомотиву.
Основне тенденције развоја дизел вучних возила; побољшање динамичких особина и смањења утицаја на колосек;

трајност склопова и делова; побољшање техничко-економских показатеља; унификација и типизација.
ДИЗЕЛ-МОТОР КАО ПОГОНСКИ УРЕЂАЈ ДИЗЕЛ ВУЧНИХ ВОЗИЛА (4)
Услови које треба да задовољи дизел-мотор као погонски уређај дизел вучних возила.
Системи и уређаји дизел-мотора: систем за гориво, систем за хлађење на дизел возилима, систем за подмазивање

дизел-мотора, уређаји за пречишћавање усисаног ваздуха, елементи система аутоматског регулисања дизел-мотора,
аутоматска сигнализација и заштита.

ПРЕНОСНИЦИ СНАГЕ (5)
Веза дизел-мотора са осовинама дизел локомотиве, задатак преносника снаге, врсте преносника снаге, елементи

преносника снаге: спојнице, квачила, зупчаници.
Принцип рада и примена преносника снаге: механичког, електричног и хидрауличког.
Хидраулични претварач обртног момента, хидраулични мењач, хидраулична спојница.
СИСТЕМ УПРАВЉАЊА РАДОМ ВУЧНОГ ВОЗИЛА (2)
Класификација система управљања вучним возилом и услови који треба да се испуне, уређаји за заштиту вучног

возила, аутоматизација управљања вучним возилом.
ЕЛЕКТРОВУЧНА ВОЗИЛА (1)
Предности електричне вуче, подела електровучних возила, основне системске схеме електричне вуче.
ГЛАВНИ ДЕЛОВИ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВОЗИЛА (5)
Вучни мотори, пригушница, вучни (главни) трансформатори, градуатор напона - степенасти бирач напона, усмерачи

за електровучна возила, краткоспојник и импулсни трансформатор, пантограф, заштита од превисоког напона -
одвојници пренапона, заштита од превисоких обртаја.

Помоћни погон, електрични отпорници, контактори, уземљење електровучних возила, вучна возила за једнофазну
струју 25 КV, 50 Нz: локомотиве ЈЖ серије 441; локомотиве ЈЖ серије 461; електромоторни воз ЈЖ серије 410/414 и
412/416; локомотиве ЈЖ серије 442.

МЕХАНИЧКИ ДЕО ДИЗЕЛ И ЕЛЕКТРОВУЧНИХ ВОЗИЛА (24)
Локомотивски сандук
Врсте локомотивских сандука, конструкција локомотивског сандука, оптерећење локомотивског сандука, материјали

за израду локомотивског сандука, примена осовинског распореда Б0Б0Б0, распоред осовина Б0Б0Б0 испод једног
сандука и испод дводелног сандука.

Обртно постоље
Конструкција обртних постоља вучних возила на ЈЖ, рам обртног постоља, израда рама обртног постоља.
Осовински склопови: осовине, точкови, обручи (бандажи).
Осовински лежајеви, клизни лежајеви, котрљајући лежајеви.
Веза између главних машинских делова локомотива
Веза између сандука и обртног постоља, примери везе између сандука и обртног постоља на вучним возилима ЈЖ.
Веза између рама обртног постоља и осовинских склопова: вертикалне и хоризонталне везе.
Елементи осигурања: лиснати гибњеви, завојне опруге, гумени и гумено-метални елементи огибљења, фрикациони и

хидраулични пригушивачи, пнеуматско огибљење, примери огибљења на вучним возилима ЈЖ.
Везе између обртних постоља: круте везе, класичне везе.
Преносни механизам осовинских склопова: индивидуални погон, кардански погон, полужни погон, групни погон,

комбиновани погон, погон са ланцем, преносни механизми осовинских склопова на вучним возилима ЈЖ.



Пнеуматски системи вучних возила
Принципска схема ваздушне аутоматске кочнице вучних возила. Принципска схема пнеуматске инсталације

аутоматског система управљања.
ВУЧНА ВОЗИЛА (20)
ПУТНИЧКА КОЛА (10)
Подела путничких кола према намени, подела кола према броју осовина.
Обележавање кола. Опис типова кола.
Главни склопови путничких кола: обртно постоље - склопови и делови (типа "Н"), обртно постоље - склопови и

делови (типа GORLIC-OGERLIC) РКР "Н" и "ГОША" "Н", обртно постоље "KALAKA" обртно постоље (склопови и делови)
типа "ГОША 8, 9, 23 и 24", обртно постоље (склопови и делови) типа "MINDEN DOJC", обртно постоље за велике
брзине.

Сандук кола: конструкција колског сандука, оптерећења.
Материјали за израду колског сандука, саставни делови и опрема.
ТЕРЕТНА КОЛА (10)
Подела кола по намени. Опис појединих типова кола.
Конструкционе карактеристике и важнији показатељи. Главни подсклопови: трчећи строј, осовински склопови,

делови осовинских склопова. Ознаке на осовинском склопу.
Мазалице, гибњеви, возни елементи, постоље кола, сандук кола.
Уређаји кола: тегљенички уређаји, одбојнички уређаји кола.
Бојење теретних кола: заштита од корозије и наношење премазних средстава.
Обележавање теретних кола. Јединствена кодификација железница.
Заједнички предмет за:
- МЕХАНИЧАРА ШИНСКИХ ВОЗИЛА СПЕЦИЈАЛИСТУ
- МЕХАНИЧАРА    МОТОРА   ДИЗЕЛ   ЛОКОМОТИВА СПЕЦИЈАЛИСТУ

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ НА ЈЖ
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета информациони системи на ЈЖ је стицање знања о врстама и структури елемената

информационих система, њиховој изградњи и експлоатацији.
Задаци наставе предмета информациони системи на ЈЖ су:
 - упознавање основних елемената компјутерских система;
- упознавање метода и поступака решавања елементарних проблема у информатичкој техници и технологији;
- развијање логичког мишљења и разматрања и упознавање са применом информатичке технологије на пословима и

задацима који се сусрећу у раду на ЈЖ.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(2 часа недељно, 44 часа укупно)

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ КОМПЈУТЕРСКИХ СИСТЕМА (22)
УВОД (3)
Услови савременог човека и компјутерски системи, историјски развој рачунарског система.
Типови конфигурације и начин рада рачунара.
БРОЈНИ СИСТЕМИ И АЛФАНУМЕРИЧКИ КОДОВИ (3)
Бројање и бројни системи, бинарни и хексадецимални бројни системи.
Алфанумерички кодови.
УЛАЗНО-ИЗЛАЗНЕ ОПЕРАЦИЈЕ, ЈЕДИНИЦЕ И ЦЕНТРАЛНА ЈЕДИНИЦА КОМПЈУТЕРСКОГ СИСТЕМА (7)
Принципи улазно-излазних информација.
Носиоци података, коришћење улазно-излазних операција, остале улазно-излазне јединице.
Главна меморија, управљачка јединица.
Аритметичко-логичка јединица, улазно-излазна контролна јединица.
ЕКСТЕРНА МЕМОРИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПОДАТАКА (3)
Организација података на екстерној меморији, магнетна трака, дискови и бубњеви.
Системи за манипулацију података.
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМИРАЊА (3)
Принципи коришћења програмских језика, анализа проблема.
Програмирање, тестирање и извођење програма, програмски језици.
ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМ (3)
Оперативна функција оперативног система, серијски (batch) операциони систем.
Системи са мултипрограмирањем.
ИЗГРАДЊА И ЕКСПЛОАТАЦИЈА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА (22)
УВОД (1)
Системи, информације и информациони системи.
НЕКИ ПОЈМОВИ ИЗ ТЕОРИЈЕ ИНФОРМАЦИЈА (4)
Информације, сигнали, канали, везе, кодирање.
Мера количина информација, количина информација коју преноси информациони систем.
МЕТОДЕ ОПИСИВАЊА И АНАЛИЗЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА (4)



Развој метода за анализу информационог система.
Класичне методе описивања информационог система.
Рачунарски оријентисане методе за описивање информационих система.
ОРГАНИЗАЦИЈА ПОДАТАКА (5)
Организационе јединице података, додељивање организационих јединица података појединим меморијама.
Системи шифрирања, формирање формалног редоследа података, сортирање.
ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ (4)
Основне компоненте информационог система;
Дефиниција и функција базе података.
ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ (4)
Информациони процес на ЈЖ.
Подручја примене аутоматизованих информационих система на мрежи ЈЖ у области: управљања саобраћајем, у

теретном саобраћају, у путничком саобраћају, пословни информациони систем.

ТЕХНИЧКА ДИЈАГНОСТИКА ВУЧНИХ ВОЗИЛА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета техничка дијагностика вучних возила је: упознавање савременијег, далеко ефикаснијег

система дефектирања и одржавања вучних возила, који својим демонтажним методама омогућава спровођење
контроле функционалности и техничког стања железничких вучних возила, њихових агрегата и склопова.

Задаци наставе предмета техничка дијагностика вучних возила су:
- упознавање проблема који се јављају у настајању аутоматизације дијагностичких система и великих техничких

могућности које пружа савремени развој електронике и микропроцесорске технике;
- прихватање техничке дијагностике као стално присутног и невидљивог контролора технолошког процеса

одржавања и руковања вучним возилом, чиме се повећава радна и технолошка дисциплина свих запослених у
одржавању и експлоатацији вучних возила.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(3 часа недељно, 66 часова укупно)

УВОД (4)
Задатак и развој дијагностике и аутоматизоване дијагностике, улога и циљ техничке дијагностике и аутоматизоване

дијагностике.
Основне дијагностичке дефиниције, основни поступци у дијагностици и степен аутоматизације дијагностицирања,

значај дијагностике за рационализацију и оптимализацију одржавања вучних возила.
УТВРЂИВАЊЕ СТВАРНОГ ТЕХНИЧКОГ СТАЊА ВУЧНОГ ВОЗИЛА (18)
Примењене методе одржавања и стварно стање вучних возила величине техничког стања железничког вучног

возила. Појам стварне и измерене величине техничког стања возила. Избор величина техничког стања. (Избор,
једнозначност величина техничког стања. Приступ избору дијагностичких величина у апликацији на погонском дизел-
мотору вучног возила. Веродостојност и тачност утврђивања техничког стања. Губљење дијагностичког сигнала при
раду железничког вучног возила). Гранична стања - минималне и максималне величине техничког стања вучног
возила.

ПРОГРАМИРАЊЕ ВРЕМЕНА ПОУЗДАНОГ РАДА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ВУЧНОГ ВОЗИЛА (5)
Циљ и могућност прогнозирања. (Неки појмови и подела прогнозирања. Принцип прогнозирања). Методе

прогнозирања времена поузданог рада вучног возила. Значај прогнозирања са гледишта експлоатације и одржавања.
ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДИЈАГНОСТИКЕ (22)
Основне карактеристике дијагностичких уређаја. (Основни захтеви које треба да задовоље дијагностички уређаји.

Врсте техничког обезбеђења дијагностичке функције. Мерни уређаји и прибори).
Аутоматске мерне централе. (Припрема рачунарске технике при аутоматизацији мерења. Велике аутоматске мерне

централе. Микрорачунарске мерне централе). Пробнице. (Пробнице за статичка и динамичка испитивања вучног
возила и њихових механичких делова и склопова. Пробнице за испитивање електричних и дизел електричних
локомотива. Пробница за испитивање турбогенератора).

Аутоматизовани дијагностички уређаји. (Класификација аутоматских дијагностичких уређаја. Аутоматизоване
дијагностичке станице. Мобилни аутоматизовани дијагностички уређаји. Комплексни аутоматизовани дијагностички
уређаји. Дијагностички уређаји у ремонтним радионицама).

Дијагностичка мерења и дијагностички инструменти. Мерење, експеримент и скуп мерних чланова. Контролно
обезбеђење (баждарење) мерних и дијагностичких уређаја. Снимачи дијагностичких величина вучних возила: опште
особине снимања, снимач температуре, снимач притиска, снимач протока, снимач броја обртаја, снимач вибрација,
снимач буке.

 ПРОГРАМСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДИЈАГНОСТИЧКИХ СИСТЕМА (17)
Алгоритми за тестирање, оцењивање и програмирање. Минимизација времена трајања програма. Увођење и

коришћење дијагностичких система. Неки општи аспекти руковања, пројектовања и увођења дијагностичких система.
Утицај људског фактора у дијагностичком систему. Нове могућности и нови проблеми који се јављају у реализацији
дијагностичких система. Утицај дијагностичког стања на постојећу структуру одржавања. Организационо и економско
вредновање дијагностичког система.

ТЕХНОЛОГИЈА ОДРЖАВАЊА ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ВОЗИЛА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета технологија одржавања железничких возила је стицање проширених знања о принципима и



техникама одржавања возила и примене знања у сложеним поступцима текућег одржавања и ремонта дизел вучних
возила (са акцентом на механички део железничких возила и њихових помоћних уређаја).

Задаци наставе предмета технологија одржавања железничких возила су:
- упознавање поступка утврђивања радне способности типских склопова и делова механичке и електро опреме

железничких возила коришћењем савремених метода за оцену оштећења појединих делова;
- упознавање препорука општег карактера за прање и чишћење, демонтажу и монтажу објеката ремонта;
- овладавање поступцима мерења и техничке контроле;
- упознавање са техничким условима испитивања и подешавања појединих делова и склопова вучног возила као

целине на пробници.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(4 часа недељно, 88 часова укупно)

ОСНОВИ ТЕХНОЛОГИЈЕ ОДРЖАВАЊА И РЕМОНТА ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ВОЗИЛА (18)
Планско превентивни систем текућег одржавања, прописи на ЈЖ.
Карактеристике система текућег одржавања и ремонта железничких возила, диференцијација периода рада

железничких возила између два прегледа - ремонта цилуски одржавање железничких возила на ЈЖ.
Основе технологије демонтаже и чишћење делова и склопова железничких возила: поступак припреме возила за

превентивни преглед или ремонт, демонтажа и растављање делова и склопова објекта ремонта.
Контрола стања делова, механичке опреме железничких возила, класификација истрошења и оштећења.
Метода за мерење истрошења и деформација: директни поступци мерења истрошења и деформације делова и

склопова, индиректно утврђивање степена истрошења, универзални мерни прибор и инструменти за мерење и
утврђивање истрошења и деформације делова и склопова вучних возила, поступци контроле.

Технологија регенерације - обнове оштећених (истрошених) делова механичке опреме возних средстава, поступци
регенерације.

Технологија ремонта типских делова и склопова механичке опреме шинских возила: демонтажа, оправка, монтажа,
контрола. Вијачне везе, пресовани склопови, склопови са клизним лежиштима, покретне конусне везе, непокретне
конусне везе, смерни заптивачи. Везе са ожљебљеним вратилом, везе клиновима, везе остварене штифтом, зупчасти
преносници, ремени преносници, склопови са гуменим елементима, контрола стања и ремонт завојних опруга.

Монтажа, испитивање и уградња објекта ремонта: комплетирање делова - припрема делова за монтажу, монтажа и
контрола квалитета монтаже, утрадња објекта ремонта у железничко возило и подешавање способности вратила.

ТЕХНОЛОГИЈА ОДРЖАВАЊА И РЕМОНТА ОБРТНИХ ПОСТОЉА ВУЧНИХ ВОЗИЛА (24)
Извезивање и растављање обртних постоља: извезивање и растављање обртних постоља примењених на вучним

возилима ЈЖ, оправка и ремонт рама обртног постоља.
Огибљење обртног постоља, кочионо полужје, баланс полуге и вучне мотке: провера карактеристика опруге и

њихово управљање, оправка - регенерација и испитивање опруга, балас полуга, вучних мотки и кочионог полужја.
Осовински склоп: преглед и контрола у експлоатацији, извезивање осовинског склопа, ремонт - регенерација

осовинског склопа, ремонт - регенерација кућишта лежишта осовинског склопа, ремонт и регенерација осовинских
преносника снаге и шапастих лежишта.

Монтажа обртног постоља и уградња обртног постоља под вучно возило.
ТЕХНОЛОГИЈА ОДРЖАВАЊА И РЕМОНТ ОБРТНИХ ПОСТОЉА ВУЧНИХ ВОЗИЛА (24)
Могуће неисправности обртних постоља: оштећење рама, колевка и остала оштећења.
Развезивање обртних постоља, извезивање осовинског склопа.
Демонтажа постоља.
Мерење и скидање рама обртног постоља.
Оправка рама постоља. Оправка колевке постоља.
Испитивање, утврђивање недостатака, поправке и завршна контрола:
- осовинског склопа,
- мазалица - кућишта - лежајева,
- хидрауличних телескопских амортизера,
- опруге обртног постоља,
- бројача пређених километара,
- еластичног карданског преносника.
Склапање обртног постоља: уграђивање колских склопова, осовинских опруга, носача опруга и носача колевке.
Постављање колског сандука на обртна постоља.
Подешавање обртних постоља при постављеном колском сандуку.
Оправка прелазница и пролазних мехова путничких кола типа "Н" и "X".
Оправка влачне опреме: квачило, тегљеник, делови и склопови.
Оправка и подмазивање одбојничког уређаја, контрола одбојничког уређаја.
Оправка и подешавања ручне кочнице: контрола ручне кочнице на возилу.
ТЕХНОЛОГИЈА ОДРЖАВАЊА УРЕЂАЈА ЗА ГРЕЈАЊЕ ВОЗА ПАРОМ И ТОПЛОМ ВОДОМ (10)
Уређај за грејање воза топлом водом система "Hagenuk": подмазивање и оправка саставних елемената система,

испитивање уређаја после ревизије, најчешће сметње у систему и поступци за њихово отклањање.
Генератор паре ОК 46: одржавање генератора на локомотиви, вађење генератора паре из локомотиве, демонтажа

генератора паре, контрола, оправка и подешавање делова система за воду генератора паре.
ТЕХНОЛОГИЈА ОДРЖАВАЊА ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ВОЗИЛА (12)
Компресори за збијени ваздух: извезивање компресора из вучног возила, растављање компресора, прање и чишћене



делова и склопова компресора, контрола мерења виталних делова и склопова и утврђивање стања истрошења и
оштећења тарућих површина, оправка виталних делова и склопова компресора (поступци регенерације), монтажа
компресора.

Редуктори - делитељи снаге: демонтажа редуктора са локомотиве, дефектажа и контрола мера кућишта, зупчаника,
вратила и лежајева, оправка делова редуктора, склапање редуктора, испитивање и разрада редуктора, уградња
редуктора на рам и увезивање редуктора у локомотиву.

Вратила за погон помоћних уређаја: демонтажа, оправка, балансирање и уградња.

МЕХАНИЧКА ОПРЕМА И ПОМОЋНИ УРЕЂАЈИ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ВОЗИЛА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета механичка опрема и помоћни уређаји железничких возила је проширивање знања о улози,

задацима и конструкционим изведбама опреме и њеног значаја за функционалност железничког возила у целини.
Задаци наставе предмета механичка опрема и помоћни уређаји железничких возила су:
- систематизовање већ стечених знања из ове области на ранијем нивоу образовања;
- проширивање знања о уређајима за грејање воза и инсталацији за снабдевање воза водом;
- проширивање знања о функцији помоћног погона возила;
- стицање знања о конструкцији и улози компресора на возилу;
- стицање знања о врсти и функцији уређаја за сигурност и безбедност.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(3 часа недељно, 66 часова укупно)

УРЕЂАЈИ ЗА ГРЕЈАЊЕ И ВЕНТИЛАЦИЈУ УПРАВЉАЧНИЦЕ (3)
Уређаји за грејање расхладном водом дизел-мотора, аутономни уређаји за грејање управљачнице, вебасти уређаји,

електричне грејалице, уређаји за вентилацију управљачнице, брисачи стакла.
УРЕЂАЈИ ЗА ГРЕЈАЊЕ ВОЗА (12)
Уређаји за електрично грејање воза, уређаји за грејање паром, генератори паре – VAPOR типа ОК 4610 и ОК 4620 -

принцип рада, системи за снабдевање генератора горивом, водом и ваздухом, електрични уређаји генератора паре,
контролни заштитни уређаји генератора паре, обезбеђење генератора паре од мраза.

Енергетска кола за грејање воза, електрична опрема, машинска опрема. Мобилни парни котлови за грејање воза
погоњени на угаљ, уређаји за грејање топлом водом, котао за водено грејање VAPOR, уређај за грејање топлом водом
система "HAGENUK", двоенергетски измењивач топлоте, горионик, ротациона пумпа, експанзиони суд и др.

Командна табла, управљачки уређај, опис управљања грејањем.
Инсталација (грејање тела и арматура) на вучним и вученим возилима за грејање воза: паром, топлом водом,

топлим ваздухом.
ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ПУТНИЧКИХ КОЛА И МОТОРНИХ ВОЗИЛА И САНИТАРНИХ ЧВОРОВА (3)
Конструкциона изведба инсталације и функционисање.
ПОМОЋНИ ПОГОН ДИЗЕЛ ВУЧНИХ ВОЗИЛА (12)
Погон вентилатора за хлађење расхладне воде дизел-мотора, хидростатички погон, хидродинамички погон,

електрични погон, механички погон, погон вентилатора за хлађење вучних мотора, погон помоћног генератора, погон
компресора.

Делитељи снаге - редуктори помоћног погона, редуктори примењени на дизел вучним возилима ЈЖ.
УРЕЂАЈИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ НАТПРИТИСКА У СИСТЕМУ ЗА ХЛАЂЕЊЕ ДИЗЕЛ-МОТОРА (3)
Конструкциона изведба уређаја и функционисање.
ВЕНТИЛАТОРСКА КОЛА (3)
Хлађење вучних мотора и главног генератора, хлађење водом дизел-мотора.
КОМПРЕСОРИ (8)
Помоћни компресор, главни компресор. Конструкције компресора примењене на вучним возилима на мрежи ЈЖ,

опрема компресора.
УРЕЂАЈИ ЗА ПОДЕШАВАЊЕ ОДНОСА ТОЧАК-ШИНА (10)
Уређаји за пескарење, врсте песка, припрема и транспортовање песка, пескаре, млазнице и положај посипача

песка, оптимална количина песка, вентил за пескарење.
Уређаји за подмазивање венца обруча точкова, подмазивање графитним шипкама, уређаји за подмазивање венца

бандажа "DE LIMON", уређаји за подмазивање венца обруча точкова "FUJI", уређаји за подмазивање венца обруча
точкова "SECHERON".

УРЕЂАЈИ ЗА СИГУРНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ (10)
Акустички сигнални уређаји, брзиномерни уређаји, принцип рада брзиномерних уређаја, регистровање података на

регистарској траци, брзиномер типа "DOJTA VE 2" и остали типови брзиномера на савременим возилима, обрада
региструјуће траке.

Будник - уређај животне контроле (ЖИВКО), будник са сталним притиском на тастер или педалу, будник у техници
интегрисаних кола - импулсни.

Алтернатор, аутостоп уређаји, радио уређаји.
ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА (2)
Уређаји за јављање пожара, уређаји за аутоматско гашење пожара; противпожарни апарати.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ



Циљ практичне наставе је стицање знања, радних вештина и навика неопходних за успешно обављање сложених
послова одржавања и поправке железничких возила.

Задаци практичне наставе су:
- овладавање технолошким поступцима и методама растављања и састављања сложених подсклопова и склопова

железничких возила и постављање дијагнозе кварова и насталих недостатака у њиховом функционисању;
- овладавање вештинама у примени алата који се користи при оправци, одржавању и монтажи железничких возила;
- стицање знања и вештина у раду са мерним инструментима и прибором који се користи при дефектажним

мерењима делова и склопова возних средстава, овладавање техником мерења појединих мерних величина и
утврђивање грешке мерења;

- упознавање организације рада на превентивном, текућем одржавању и обиму радова на инвестиционом
одржавању возних средстава;

- оспособљавање за послове организатора и стручних извршилаца сложених послова и радних задатака у
одржавању и ремонту возних средстава;

- стицање знања и навика за правилно коришћење средстава заштите на раду.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(10 часова недељно, 220 часова укупно + 240 часова у блоку)

УВОД (2)
Упознавање наставног програма и плана реализације, захтева радног подручја механичара шинских возила

специјалисте, радне и технолошке дисциплине. Упознавање мера и средстава заштите на раду и правилника о раду
радионице.

ОДРЖАВАЊЕ И РЕМОНТ ВУЧНИХ ВОЗИЛА (38)
Практичан рад на извезивању и увезивању обртних постоља вучних возила, замени осовинских склопова и остале

опреме у обртним постољима дизел локомотива и дизел моторних возила.
Развезивање обртних постоља локомотива. Извезивање осовинског слога заједно са вучним мотором без

развезивања обртног постоља. Вађење вучног мотора, замена шапастог лежишта. Контрола мера обртног постоља и
његових делова и склопова, контрола стања шапастих лежишта. Обрада, туширање, подешавање аксијалног
померања, уградња шапастих лежишта, замена осовинског лежаја.

Увезивање осовинског склопа у обртна постоља и разрада.
Спуштање сандука локомотиве на обртно постоље и увезивање обртног постоља дизел локомотива: контрола мера

обртног постоља после увезивања под оптерећењем, вагање локомотиве и подешавање зазора у вођицама мазалица.
ОДРЖАВАЊЕ И РЕМОНТ ЕЛЕКТРОВУЧНИХ ВОЗИЛА (45)
Практичан рад на извезивању и увезивању обртних постоља електровучних возила. Замена осовинских склопова,

вучних мотора, примарног и секундарног огибљења, вучних мотки и колевке као и остале опреме у обртном постољу
елсктролокомотива и електромоторних возова: развезивање обртних постоља локомотива, извезивање осовинског
склопа заједно са осовинским преносником, растављање осовинског преносника, дефектажа, поправка и склапање.
Попуна мерних листи.

Контрола мера обртног постоља: контрола мера обртног постоља у склопу са локомотивом пре развезивања,
контрола карактеристика опруге примарног и секундарног огибљења амортизера и сплет блокова на пробном столу,
упаривање опруга, контрола мера рама обртног постоља на мерном столу, дефектоскопија и визуелни преглед,
контрола мера колевке и вучних мотки и дефектоскопија, контрола мера осовинског слова, попуна мерних листи,
увезивање вучног мотора и осовинског склопа са осовинским преносником у обртно постоље, центрирање торзионог
вратила и подешавање мера.

Спуштање сандука локомотиве (ЕМБ) на обртно постоље и увезивање обртног постоља, контрола мера обртног
постоља, после увезивања под оптерећењем, вагање локомотиве и подмазивање зазора у вођицама мазалица.

ОДРЖАВАЊЕ И РЕМОНТ ВУЧЕНИХ ВОЗИЛА (40)
Практичан рад на извезивању и увезивању обртних постоља вучених возила, замена осовинских склопова,

примарног и секундарног огибљења, колевке и остале опреме у обртном постољу.
Развезивање обртних постоља теретних и путничких кола типа "Н" и "X" и "Z". Извезивање осовинског склопа,

скидање осовинског лежаја, дефектажа и попуна мерних листи, замена ферода на диск кочници, замена осовинског
лежишта.

Контрола мера обртног постоља у склопу са сандуком путничких кола пре развезивања, контрола карактеристика
опруга примарног и секундарног огибљења и амортизера на пробном столу, упаривање опруга, контрола мера обртног
постоља на мерном столу, контрола мера колевке на мерном столу, контрола мера осовинског слога пре уградње у
обртно постоље, попуна мерних листи.

Увезивање осовинског слога у обртно постоље, монтирање примарног и секундарног огибљења и остале опреме
обртног постоља.

Подешавање мера обртног постоља и колевке пре увезивања под колски сандук.
Спуштање сандука кола на обртно постоље и увезивање постоља: контрола и подешавање мера обртног постоља

под оптерећењем сандука кола после увезивања, вагање кола и подешавање зазора у вођицама мазалица.
ОДРЖАВАЊЕ УРЕЂАЈА ЗА ГРЕЈАЊЕ (35)
Практичан рад на ревизији и припреми за зиму уређаја за грејање воза топлом водом, система "Hagevak",

генератора за грејање типа "VAPOR", вебасто уређаја и уређаја за грејање воза у енергетским колима.
Преглед, оправка и подешавање котлова у локомотиви - вагону.
Ревизија котлова и припрема за зиму, извезивање уређаја за грејање, дефектажа и контрола стања уређаја за

грејање, растављање уређаја за грејање, дефектажа, оправка и замена дотрајалих делова, чишћење измењивача
топлоте, замена, оправка елемената, замена електричног грејача; комплетирање уређаја за грејање, уградња уређаја
за грејање у железничко возило.



Подешавање система за аутоматско управљање уређаја за грејање; провера функционалности уређаја за грејање и
предаја контролном органу.

Конзервација и деконзервација уређаја за грејање.
ОДРЖАВАЊЕ КОМПРЕСОРА (30)
Практичан рад на редовним прегледима и ревизији компресора за збијени ваздух.
Превентивни прегледи на компресору у експлоатацији.
Извезивање компресора заједно са постољем из локомотиве.
Растављање компресора, чишћење и прање делова и склопова: скидање спојнице и коленастог вратила компресора,

демонтажа цилиндарске главе компресора и растављачког кућишта вентила, развезивање вијачне везе велике
песнице клипњаче и вађење клипњаче; вађење радилице компресора.

Визуелни преглед, контрола мера и дефектажа виталних делова и склопова компресора. Попуњавање мерних листа.
Утврђивање стања делова: присуство прскотина на кућишту, гнездима лежишта бочним и чеоним отворима, рисева
на рукавцима радилице, лежишта и у цилиндрима, дефектоскопија радилице, клипњаче и осовинице клипа на MAGNA
FLUKS уређају. Контрола мера и утврђивање одступања од дозвољених вредности склопних мера, положаја оса и
облика површина виталних делова и склопова радилице, клипњаче, клипова, цилиндара ниског и високог притиска,
гнезда лежишта радилице, летећих лежишта радилице, цилиндарске главе и вентила. Попуњавање мерних листа.

Оправка истрошених и оштећених делова и склопова, одабирање - селекција делова, припрема за монтажу и
испитивање. Склапање компресора и навлачење спојнице на рукавац радилице: разрада и испитивање компресора на
пробном столу.

Увезивање компресора на локомотиви, везивање кардана и подешавање саосности вратила: провера рада
компресора и мерење капацитета.

ИСПИТИВАЊЕ ДИЗЕЛ ЕЛЕКТРИЧНИХ ЛОКОМОТИВА ПОСЛЕ ОПРАВКЕ НА ОТПОРНИКУ (30)
Упознавање конструкције сувог и водног отпорника за испитивање дизел електричних локомотива, прописа

руковања са њима, мерних инструмената, метода мерења, класа течности инструмента.
Развезивање каблова вучних мотора, повезивање мерних инструмената и прикључивање главног генератора на

отпорник. Провера и подешавање хода зупчасте летве пумпе високог притиска.
Провера и подешавање броја обртаја празног хода, по позицијама, номиналног броја обртаја и броја обртаја ниског

празног хода. Провера и подешавање заштите дизел мотора (од ниске и високе температуре воде за хлађење, ниског
притиска уља, ниског нивоа и ниског притиска воде у систему за хлађење; недовољног притиска ваздуха за
прехрањивање, прекомерног броја обртаја и др.).

Провера, подешавање и усаглашавање рада регулатора побуде, главног генератора и регулатора броја обртаја
дизел-мотора и осталих параметара локомотиве.

Скидање и подешавање спољне карактеристике генератора, снимање и подешавање параметара дизел мотора и
система. Снимање индикаторских дијаграма и мерење притиска на крају текста сабијања и максималних притисака у
циклусу, мерење температуре уља и воде при пуној снази мотора, мерење притиска уља при пуној снази мотора и у
празном ходу, мерење притиска ваздуха за прехрањивање и осцилографиране зависности промене притиска ваздуха и
броја обртаја мотора од времена.

Осцилоскопирање процеса убризгавања горива по цилиндрима, подешавање параметара који одступају од
прописаних вредности, подешавање система за аутоматско регулисање температуре воде за хлађење дизел мотора,
подешавање система за аутоматско одржавање притиска у систему за хлађење дизел мотора.

Провера, испитивање и подешавање регулатора за пуњење батерија, релеа за шентирање, прекострујне заштите,
релеа земљоспоја, противклизне заштите, будника, регулатора побуде и њихових елемената.

Примопредајна испитивања локомотиве на воденом отпорнику и попуњавање мерне листе.
НАСТАВА У БЛОКУ (240)
Рад на одржавању и поправци шинских возила, сложених склопова и уређаја, према захтевима и условима текуће

технологије предузећа.
Образовни профил: МЕХАНИЧАР МОТОРА ДИЗЕЛ ЛОКОМОТИВА СПЕЦИЈАЛИСТА

ДИЗЕЛ ВУЧНА ВОЗИЛА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета дизел вучна возила је проширивање знања о карактеристикама возила и упознавање са

општим концептом конструкције и принципима трансформације енергије код дизел вучних возила.
Задаци наставе предмета дизел вучна возила су:
- систематизовање већ усвојених знања о вучним возилима на ранијем нивоу образовања;
- упознавање конструкције и принципа рада погонских мотора који су уграђени у дизел вучна возила ЈЖ и њихове

помоћне уређаје и системе;
- стицање ширих знања о функцијама механичког дела дизел вучног возила, везе између механичких делова;
- стицање ширих знања о пнеуматским системима вучних возила.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(2 часа недељно, 44 часа укупно)

УВОД (1)
Кратак историјат развоја вучних возила, вучни системи у свету данас, подела вучних возила, обележавање вучних

возила.
КОНСТРУКЦИЈЕ ДИЗЕЛ ВУЧНИХ ВОЗИЛА (3)
Основе конструкције дизел вучних возила: дизел мотор као погонски уређај са системима, преносници снаге, главни

рам и сандук вучног возила, обртно постоље, осовински слогови, влачна и одбојна спрема, помоћни уређаји, систем за



збијени ваздух, систем за производњу и акумулисање електричне енергије, уређај за грејање воза.
Предности и мане дизел вучних возила у односу на парну локомотиву.
Основне тенденције развоја дизел вучних возила.
ДИЗЕЛ-МОТОР КАО ПОГОНСКИ УРЕЂАЈ ДИЗЕЛ ВУЧНИХ ВОЗИЛА (5)
Услови које треба да задовољи дизел мотор као погонски уређај дизел вучних возила.
Основни параметри и техничко-економски показатељи мотора: дефиниција ефективне снаге локомотивског дизел

мотора, величина средњег ефективног притиска, пречник цилиндра и средња брзина клипа, број обртаја коленастог
вратила (радилице), поузданост у раду, век трајања виталних делова и склопова дизел мотора, економичност у
потрошњи горива и мазива, тактност мотора, специфична тежина мотора.

Карактеристике локомотивских дизел мотора.
Уградња дизел мотора на главном раму вучних возила.
СИСТЕМИ И УРЕЂАЈИ ДИЗЕЛ-МОТОРА (12)
Систем за гориво, схема система за гориво, дизел-гориво, пумпа за циркулацију (допрему) горива, одређивање

запремине резервоара и капацитета пумпе за гориво, пречишћавање горива, загревање горива, распрашивање
горива, пумпа високог притиска.

Системи за хлађење на дизел возилима. Задатак система за хлађење: врсте хлађења, врсте система за хлађење на
дизел возилима, елементи система за хлађење.

Регулација температуре воде у систему за хлађење на дизел возилима.
Систем за подмазивање дизел мотора, схема подмазивања дизел мотора, уље за подмазивање дизел мотора, пумпе

за циркулацију уља, пумпа за подмазивање, пречистачи за уље.
Уређаји за пречишћавање усисног ваздуха.
Елементи система аутоматског регулисања дизел мотора. Функционалне схеме елемената и система аутоматског

регулисања, стабилност режима рада дизел мотора, неопходност уградње аутоматских регулатора на дизел возилима.
Аутоматизација, сигнализација и заштита дизел мотора. Елементи аутоматских уређаја.
ПРЕНОСНИЦИ СНАГЕ (32)
Проблем везе дизел мотора са осовинама дизел локомотива.
Задатак преносника снаге.
Врсте преносника снаге, елементи преносника снаге, специјални елементи преносника снаге.
Механички преносник снаге, примена механичког преноса на железници.
Електрични преносник, принцип рада електричног преносника, електрични преносник наизменично једносмерне

струје, електрични преносник наизменичне струје, вучна карактеристика дизел возила са електричним преносником.
Хидраулички преносник снаге, примена хидростатичког преносника на железници; хидродинамички преносник снаге,

хидрауличка спојница; хидраулички претварач обртног момента, хидраулички мењач, хидрауличка спојница.
Усаглашавање карактеристика дизел мотора и преносника снаге вучног возила: узајамна веза параметра вучног

возила дизел мотора и преносника снаге, систем управљања радом вучног возила.
Аутоматизација управљања вучним возилом.
МЕХАНИЧКИ ДЕО ДИЗЕЛ ВУЧНОГ ВОЗИЛА (7)
Врсте локомотивског сандука.
Конструкција локомотивског сандука, оптерећење локомотивског сандука, материјал за израду локомотивског

сандука.
Конструкција обртних постоља вучних возила: рам обртног постоља, осовински слогови, осовински лежајеви.
Везе између главних механичких делова вучних возила, везе између рама обртног постоља и осовинских склопова,

везе између сандука и обртног постоља, везе између обртних постоља, преносни механизми осовинских слогова,
влачна и одбојна опрема вучних возила.

ПНЕУМАТСКИ СИСТЕМИ ДИЗЕЛ ВУЧНИХ ВОЗИЛА (4)
Принципска схема ваздушне аутоматске кочнице вучних возила; принципска схема пнеуматске инсталације

аутоматског система управљања.

ДИЗЕЛ-МОТОРИ И СИСТЕМИ ДИЗЕЛ-МОТОРА НА ВУЧНИМ ВОЗИЛИМА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета дизел-мотори и системи дизел-мотора на вучним возилима је стицање проширених знања о

теоријским основама на којима се заснива рад дизел-мотора и његовим конструкционим карактеристикама.
Задаци наставе предмета дизел-мотори и системи дизел-мотора на вучним возилима су:
- систематизовање већ усвојених знања о дизел-моторима на ранијем нивоу образовања;
- упознавање дизел-мотора и система дизел-мотора примењених на возилима ЈЖ;
- стицање знања о могућностима повећања специфичне снаге и смањења специфичне потрошње горива код дизел-

мотора;
- стицање знања о могућностима повећања поузданости у раду и радног века дизел-мотора;
- упознавање метода израчунавања и експерименталне провере главних параметара дизел-мотора на пробном

столу;
- упознавање основних   конструкција виталних делова и склопова дизел-мотора и његових система.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(3 часа недељно, 66 часова укупно)

УВОД (2)
Преимућства и недостаци мотора са унутрашњим сагоревањем.



Врсте дизел-мотора.
Тенденције развоја дизел-мотора за железничка возила у свету.
Преглед савремених дизел-мотора великих снага у свету.
ОСНОВЕ РАДА ДИЗЕЛ-МОТОРА (18)
Појам о радном циклусу мотора СУС, идеални циклус мотора СУС, радни циклус четворотактног дизел-мотора, радни

циклус двотактног дизел-мотора.
Услови за сагоревање горива и коефицијент вишка ваздуха.
Степен сабијања (компресије) ваздуха у цилиндру мотора.
Начин убризгавања горива код дизел-мотора; дизел-мотори са директним убризгавањем, дизел-мотори са

индиректним убризгавањем.
Испирање цилиндра двотактног дизел-мотора.
Дизел-мотори са надопуном (прехрањивањем).
Индикаторски дијаграм и карактеристичне тачке радног циклуса дизел-мотора.
Средњи индикаторски притисак, индикаторска снага дизел-мотора и средњи ефективни притисак.
Степен корисног дејства дизел-мотора.
Топлотни биланс дизел-мотора.
Специфична потрошња горива дизел-мотора.
Карактеристичне криве дизел-мотора: крива пуне снаге, крива обртног момента, крива специфичне потрошње

горива.
ГЛАВНИ ДЕЛОВИ И СКЛОПОВИ ДИЗЕЛ-МОТОРА (10)
Кућишта са непокретним деловима дизел-мотора.
Кривајни механизам. Разводни механизам.
Регулатори броја обртаја дизел-мотора.
ДИЗЕЛ-МОТОРИ ПРИМЕЊЕНИ НА ЈЖ (18)
Главни делови и склопови различитих типова дизел-мотора који се примењују на вучним возилима, као Тип UIO-

Büssing и др. Специфичности конструкција и карактеристике.
СИСТЕМИ ДИЗЕЛ-МОТОРА (18)
Схеме система за горива, за хлађење, за подмазивање и аутоматско управљање примењених на различитим дизел

вучним возилима ЈЖ, као: на дизел вучном возу серије 811/816, на дизел електричној локомотиви ЈЖ серије 642-000 и
др.

ДИЈАГНОСТИКА И РЕГУЛИСАЊЕ ДИЗЕЛ ЛОКОМОТИВА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета дијагностика и регулисање дизел локомотива је овладавање новим методама за успешно

оцењивање рада појединих склопова локомотиве и ефективности њеног рада у експлоатацији.
Задаци наставе предмета дијагностика и регулисање дизел локомотива су:
- систематизовање већ стечених знања из ове области на ранијем нивоу образовања;
- упознавање могућности техничке дијагностике при утврђивању техничког и термотехничког стања локомотиве;
- упознавање перспективне могућности техничке дијагностике усавршавањем конструкције локомотива применом

микропроцесора у систему управљања локомотива.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(3 часа недељно, 66 часова укупно)

КВАЛИТЕТ РАДА ЛОКОМОТИВЕ У ЕКСПЛОАТАЦИЈИ (6)
Квалитет и повећање ефективности рада дизел локомотиве.
Основне методе техничког дијагностицирања.
АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ДИЗЕЛ-МОТОРА ГЕНЕРАТОРА (8)
Снимање и обрада индикаторских дијаграма.
Анализа радног процеса дизел-мотора помоћу индикаторских дијаграма.
Анализа топлотног оптерећења клипне групе и цилиндарске кошуљице.
Утицај атмосферских услова на рад локомотивског дизел-мотора.
Утицај измене вишка ваздуха на показатеље дизел-мотора у експлоатацији.
Подешавање на воденом отпорнику.
Моделирање процеса узајамног дејства појединих склопова локомотиве на дијагностику.
ДИЈАГНОСТИКА ГРУПЕ ДИЗЕЛ-МОТОР - ГЛАВНИ ГЕНЕРАТОР ДИЗЕЛ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЛОКОМОТИВЕ (18)
Утврђивање спољних параметара групе дизел-мотор - главни генератор у експлоатацији.
Дијагностика основних узрока неисправности групе дизел-мотор - главни генератор.
Оцена техничког стања система за убризгавање горива.
ДИЈАГНОСТИКА И ПОДЕШАВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНА И УРЕЂАЈА (12)
Дијагностика вучних електричних машина.
Одређивање техничког стања помоћних електричних машина.
Тражење неисправности у електричним колима дизел локомотива.
Провера радне способности електричних уређаја без скидања са локомотиве.
СИСТЕМ ДИЈАГНОСТИКЕ И УПРАВЉАЊА КВАЛИТЕТОМ ДИЗЕЛ ЛОКОМОТИВЕ (12)
Систем дијагностике стања и прогноза преосталог ресурса дизел-мотора на основу резултата анализа уља за



подмазивање.
Контрола стања трчећег строја.
Проточна линија комплексне дијагностике и опслуживање дизел локомотиве.
Алгоритам програма за прорачун на рачунару рада дизел-мотора на номиналним режимима у циљу избора

параметара дијагностицирања.

ТЕХНОЛОГИЈА ОДРЖАВАЊА ДИЗЕЛ-МОТОРА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета технологија одржавања дизел-мотора је стицање проширених знања о практичном

решавању питања текућег одржавања и ремонта дизел вучних возила са посебним акцентом на одржавање дизел-
мотора и система који омогућавају његов исправан рад.

Задаци наставе предмета технологија одржавања дизел-мотора су:
- систематизовање већ стечених знања из ове области на ранијем нивоу образовања;
- упознавање поступака утврђивања радне способности типских склопова и делова механичке и електроопреме

дизел вучних возила коришћењем савремених метода за оцену оштећења делова;
- упознавање препорука општег карактера у вези са прањем и чишћењем, монтажом и демонтажом објекта

ремонта;
- овладавање поступцима мерења и техничке контроле;
- упознавање са техничким условима испитивања и подешавања појединих делова склопова и дизел-мотора.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(5 часова недељно, 110 часова укупно)

ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ РЕМОНТА ДИЗЕЛ ВУЧНИХ ВОЗИЛА (20)
ПЛАНСКО-ПРЕВЕНТИВНИ СИСТЕМ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА (2)
Карактеристике система текућег одржавања и ремонта дизел вучних возила.
Диференцијација периода рада вучног возила између два прегледа - ремонта.
Циклуси одржавања вучних возила - прописи ЈЖ.
ТЕХНОЛОГИЈА ДЕМОНТАЖЕ И ЧИШЋЕЊА ДЕЛОВА И СКЛОПОВА ДИЗЕЛ ВУЧНИХ ВОЗИЛА (2)
Поступак припреме возила за превентивни преглед или ремонт.
Демонтажа и растављање делова и склопова објекта ремонта.
КОНТРОЛА СТАЊА ДЕЛОВА (5)
Класификација истрошења и оштећења, директни поступци мерења истрошења и деформације делова и склопова

(микро-метража мерења), индиректно утврђивање степена истрошења, универзални мерни прибори и инструменти за
мерење и утврђивање истрошења и деформације, поступци контроле.

ТЕХНОЛОГИЈА РЕГЕНЕРАЦИЈЕ (3)
Регенерација - обнова оштећених и истрошених делова.
Поступци регенерације.
ТЕХНОЛОГИЈА РЕМОНТА ШИНСКИХ ДЕЛОВА И СКЛОПОВА МЕХАНИЧКЕ ОПРЕМЕ (5)
Вијачне везе, пресовани склопови, склопови са котрљајућим лежиштима, склопови са цилиндричним деловима који

изводе периодично кретање, покретне и непокретне конусне везе, семеринг заптивачи, везе са ожљебљеним
вратилом, везе клиновима, зупчасти преносници, ремени преносници.

МОНТАЖА, ИСПИТИВАЊЕ И УГРАДЊА ОБЈЕКАТА РЕМОНТА (3)
Комплетирање делова - припрема делова за монтажу.
Монтажа и контрола квалитета монтаже.
Уградња објеката ремонта вучног возила (или на дизел-мотору) и подешавање саосности вратила.
ТЕХНОЛОГИЈА ОДРЖАВАЊА И РЕМОНТА ДИЗЕЛ-МОТОРА И СИСТЕМА (90)
ОДРЖАВАЊЕ И РЕМОНТ ОСНОВНИХ СКЛОПОВА ДИЗЕЛ-МОТОРА (4)
Цилиндарски блок и картер, визуелни преглед, најчешћа оштећења и деформације, замена горње полутке кућишта

главног лежишта.
ЦИЛИНДАРСКА КОШУЉИЦА (7)
Цилиндарска кошуљица у моторима дизел вучних возила ЈЖ, демонтажа кошуљице цилиндра, контрола стања и

оправка кошуљица, уградња кошуљице у блок дизел-мотора, алат и прибор за уградњу и демонтажу цилиндарских
кошуљица.

КОЛЕНАСТО ВРАТИЛО СА ЛЕЖИШТИМА (7)
Преглед и демонтажа лежишта, контрола стања и оправка делова монтажа лежишта, контрола квалитета монтаже

лежишта коленастог вратила.
КЛИПНА ГРУПА И КЛИПЊАЧА (СКЛОП СНАГЕ) (10)
Интегралне методе за оцену стања клипне групе и клипњаче, демонтажа и растављање, контрола стања и оправка

делова, монтажа клипне групе, контрола клипне групе са клипњачом, провера квалитета извршене монтаже, уградња
склопа снаге у дизел-мотор.

Алати, прибори и инструменти за демонтажу, контролу и монтажу делова клипне групе и клипњаче.
ЦИЛИНДАРСКА ГЛАВА, ПОГОН ВРАТИЛА И ДУВАЉКА ЗА ВАЗДУХ (10)
Растављање, контрола, оправка и склапање.
ТУРБОКОМПРЕСОР (5)
Скидање и растављање турбокомпресора, контрола стања и оправка делова, монтажа и уградња.
ПОГОН ЗУПЧАНИКА БРЕГАСТЕ ОСОВИНЕ (7)



Скидање брегасте осовине, контрола стања, оправка и уградња брегасте осовине и зупчаничког преносника,
одређивање горње мртве тачке, провера и подешавање момента отварања и затварања усисних и издувних вентила,
подешавање уређаја за ограничење прекомерног броја обртаја радилица.

Алати, прибори и инструменти за скидање, контролу и монтажу брегасте осовине и зупчаничког преносника.
СИСТЕМИ ЗА ГОРИВО ДИЗЕЛ-МОТОРА (8)
Системи за убризгавање непосредног дејства, системи са механичким и опружним погоном: пумпа - цеви високог

притиска - бризгаљке. Пумпа високог притиска: скидање и растављање, провера квалитета склапања пумпе високог
притиска, провера и подешавање капацитета пумпе на пробном столу (утврђивање минималног и максималног
капацитета), уградња пумпе високог притиска на дизел-моторе, подешавање угла предубризгавања горива.

Механизам за погон регулатора броја обртаја и управљање пумпе високог притиска, регулисање и подешавање
механизма управљања:

- провера величине вучне силе потребне за померање зупчасте летве,
- подешавање нулте количине убризгавања горива;
- подешавање максималне количине убризгавања горива;
- повезивање и подешавање механизма за управљање пумпе високог притиска са регулатором броја обртаја;
- провера дејства и подешавања аутоматског уређаја за заустављање дизел-мотора у случају ненормалног режима

рада мотора.
Бризгаљка: скидање и демонтажа, контрола стања и оправка делова, комплетирање и склапање бризгаљке и

провера квалитета оправке и склапања, провера рада бризгаљке на пробници, најчешћи кварови који се појављују код
бризгаљки.

Систем са механичким погоном: пумпа - бризгаљка, скидање пумпе бризгаљке, преглед и оправка, употреба
пробнице за испитивање пумпе бризгаљке на пробници:

- испитивање слободног кретања зупчасте летве;
- провера заглављивања клипа пумпе;
- провера проходности рупица на млазници;
- провера притиска отварања повратног вентила;
- провера на притисак тела бризгаљке;
- провера одржавања притиска пумпе бризгаљке;
- измена пречистача;
- склапање и уградња пумпе бризгаљке у дизел мотор;
- подешавање угла предубризгавања горива.
ОСТАЛИ ДЕЛОВИ СИСТЕМА ЗА ГОРИВО (8)
Скидање, прање, замена и уградња грубог пречистача за гориво, циркулационе пумпе за гориво, сигурносног

преливног вентила за гориво, финог пречистача за гориво.
Одржавање, прање, чишћење и замена резервоара за гориво.
РЕГУЛАТОРИ БРОЈА ОБРТАЈА И ПУЊЕЊЕ ДИЗЕЛ-МОТОРА (8)
Регулатори директног и индиректног дејства:
- подешавање броја обртаја по позицијама возног контролора;
- провера   рада   и   подешавање   уређаја   за   заустављање (СТОП) мотора;
- провера и подешавање уређаја за заустављање дизел-мотора због ниског притиска уља у систему за

подмазивање;
- подешавање, заштита мотора од преоптерећења и наглог оптерећења.
Уградња регулатора на дизел-мотору и подешавање, провера функционисања, заштита дизел-мотора, најчешће

неисправности регулатора пуњења и броја обртаја мотора.
СИСТЕМ ЗА ПОДМАЗИВАЊЕ ДИЗЕЛ-МОТОРА (8)
Одржавање система за подмазивање примењених на вучним возилима ЈЖ, подешавање и оправка уређаја за

подмазивање мотора, карактеристике уља за подмазивање дизел-мотора.
СИСТЕМ ЗА ХЛАЂЕЊЕ ДИЗЕЛ-МОТОРА (8)
Одржавање и ремонт система за хлађење примењен на вучним возилима ЈЖ, третман воде за хлађење дизел-

мотора.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ практичне наставе је стицање знања, радних вештина и навика неопходних за успешно обављање сложених

послова одржавања и поправке мотора дизел локомотива.
Задаци практичне наставе су:
- овладавање технолошким поступцима и методама растављања и састављања сложених подсклопова и склопова

дизел мотора и постављању дијагнозе кварова и насталих недостатака у њиховом функционисању;
- овладавање вештинама у примени алата који се користи при оправци, одржавању и монтажи дизел мотора;
- стицање знања и вештина у раду са мерним инструментима и прибором који се користи при дефектажним

мерењима делова и склопова возних средстава, овладавање техником мерења појединих мерних величина и
утврђивање грешке мерења;

- упознавање организације рада на превентивном, текућем одржавању и обима радова на инвестиционом
одржавању дизел-мотора;

- оспособљавање за послове организатора извршавања сложених послова и радних задатака у одржавању и
ремонту мотора дизел локомотива;

- стицање знања и навика за правилно коришћење средстава заштите на раду.



САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(10 часова недељно, 220 часова укупно + 240 часова у блоку)

УВОД (2)
Упознавање наставног програма и плана реализације, захтева радног подручја механичара мотора дизел

локомотива специјалисте, радне и технолошке дисциплине. Упознавање мера и средстава заштите на раду и
правилника о раду радионице.

ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА ЦИЛИНДАРСКИХ ГЛАВА И ПОГОНА ВЕНТИЛА ДИЗЕЛ-МОТОРА (40)
Демонтажа и растављање цилиндарске главе, микрометражна мерења и утврђивање истрошења и оштећења

саставних делова, контрола истрошења и оштећења - деформација вентила, осовинска клацкалица, подизање вентила
и опруга вентила, контрола мера седишта вентила, пресовање цилиндарске главе и провера присутности прскотина,
провера присуства пукотина на клацкалицама помоћу "magno-fluks" уређаја или неком другом методом, попуњавање
мерних листа.

Оправка - замена истрошених и оштећених делова цилиндарске главе, обрада седишта вентила и провера
заптивености.

Одабирање и комплетирање, склапање цилиндарске главе и уградња на дизел-мотору, провера силе притезања
брезона за везу цилиндарске главе и блока мотора, уградња подизача вентила, подешавање зазора вентила.

ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА ЦИЛИНДАРСКИХ КОШУЉИЦА, КЛИПА И КЛИПЊАЧЕ И ЛЕТЕЋИХ ЛЕЖИШТА РАДИЛИЦЕ
(40)

Развијање велике песнице клипњаче, вађење клипа са клипњачом, скидање клипних прстенова, вађење осовинице
клипа (носача клипа), демонтажа летећих лежишта радилице.

Демонтажа цилиндарске кошуљице (блока цилиндра).
Визуелни преглед микрометражна мерења истрошења, одступања положаја оса и облика површина, клипа и клипних

прстенова, осовинице клипа и отвора у малој песници осовинице и ушица за везу главне и помоћне клипњаче,
контрола мера клипњаче и провера паралелности мале и велике песнице, провера издужења вијака за везу горње и
доње полутке велике песнице клипњаче, цилиндарске кошуљице и гнезда цилиндарске кошуљице.

Оправка, замена, одабирање, сортирање, комплетирање и склапање делова клипне групе, клипњаче и цилиндарске
кошуљице, обрада жљебова клипних прстенова, регулисање гнезда лежишне чауре у малој песници, уградња чауре и
урезивање клипа и клипњаче, одабирање и сортирање и уградња горње и доње полутке летећег лежишта у гнезду
клипњаче, оправка цилиндарске кошуљице, хоновање, уградња цилиндарске кошуљице у блок мотора.

Уградња склопа снаге у цилиндарску кошуљицу и увезивање главне клипњаче са летећим рукавцем радилице,
провера висине компресног простора.

Разрада мотора после замене склопа снаге и цилиндарске кошуљице.
ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА ЕЛЕМЕНАТА СИСТЕМА ЗА СНАБДЕВАЊЕ ДИЗЕЛ-МОТОРА ГОРИВОМ (40)
Пумпа високог притиска: скидање и растављање, контрола стања делова, попуна мерних листи и оправка делова,

склапање пумпе, провера квалитета и подешавање параметара пумпе на пробном столу, уградња пумпе и
подешавање угла предубризгавање горива.

Механизам за погон регулатора броја обртаја и управљање пумпе високог притиска: регулисање и подешавање
механизма, провера величине вучне силе.

Бризгаљка: скидање и растављање, контрола стања и оправка - замена делова, комплетирање и склапање, провера
квалитета оправке и монтажа, провера рада бризгаљке на пробници, уградња бризгаљке.

Пумпа - бризгаљка: скидање, испитивање на пробном столу, преглед и оправка, склапање и уградња пумпе
бризгаљке у дизел-мотор.

ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА УРЕЂАЈА БРЕГАСТЕ ОСОВИНЕ (40)
Скидање разводног механизма за погон брегасте осовине, вађење брегасте осовине, контрола стања, оправка и

замена оштећених делова брегасте осовине, замена зупчастог погона брегасте осовине, уградња брегасте осовине и
зупчастог преноса.

Подешавање момента отварања и затварања вентила.
Провера и подешавање уређаја за ограничавање прекомерног броја обртаја радилице.
Скидање, растављање регулатора, дефектажа делова, испитивање карактеристика опруга и погона мерних листа,

оправка - замена истрошених и оштећених делова, оправка пумпе за уље, комплетирање делова и састављање
регулатора, испитивање и подешавање регулатора на пробном столу.

Уградња регулатора на дизел-мотору: повезивање регулатора са механизмом за управљање пумпом високог
притиска.

ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА ЕЛЕМЕНАТА СИСТЕМА ЗА ХЛАЂЕЊЕ И ПОДМАЗИВАЊЕ ДИЗЕЛ-МОТОРА (40)
Систем за хлађење дизел-мотора: скидање, оправка (замена) и уградња пумпе за воду, скидање, испитивање,

оправка и уградња измењивача топлоте, замена хидростатичке пумпе и хидростатичког мотора за погон вентилатора,
скидање, визуелни преглед, замена давача температуре и подешавање терморегулационог вентила, термостата за
заштиту мотора од ниске и високе температуре воде, прекидача за заштиту мотора од ниског нивоа воде у
експанзионом суду и уређаја за одржавање натпритиска у систему за хлађење.

Систем за подмазивање дизел-мотора; подешавање и оправка вентила сигурности и уређаја за хлађење клипне
групе мотора. Скидање, растављање и оправка, склапање и уградња пумпе за уље у дизел-мотор. Скидање,
растављање, оправка и уградња финог пречистача за уље, подешавање и оправка уређаја за предмазивање мотора.

ИСПИТИВАЊЕ ДИЗЕЛ ЕЛЕКТРИЧНИХ ЛОКОМОТИВА (20)
Упознавање са конструкцијом сувог и воденог отпорника за испитивање дизел електричних локомотива, прописима

за руковање са њима, мерним инструментима, методама мерења класом течности инструмената и израчунавањем
грешке при мерењу.

Развезивање каблова вучних мотора и повезивање мерних инструмената и прикључивање главног генератора на



отпорник.
Провера и подешавање хода зупчасте летве пумпе високог притиска.
Провера и подешавање броја обртаја празног хода, по позицијама, номиналног броја обртаја и броја обртаја високог

празног хода.
Провера и подешавање неравномерности регулатора броја обртаја мотора.
Провера и подешавање заштите дизел-мотора.
Провера, подешавање и усаглашавање рада регулатора, побуда главног генератора и регулатора броја обртаја

дизел-мотора и осталих параметара локомотиве. Скидање и подешавање спољне карактеристике генератора (при
пуном оптерећењу мотора и при делимичном оптерећењу по позицијама контролора за вожњу). Снимање и
подешавање параметара дизел-мотора и система.

Примопредајна испитивања локомотиве на воденом отпорнику, попуњавање мерне листе.
Рад на сложеним пословима одржавања мотора.
НАСТАВА У БЛОКУ (240)
Образовни профил: ПРЕЦИЗНИ МЕХАНИЧАР - СПЕЦИЈАЛИСТА

МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ СА ТЕХНОЛОГИЈОМ ОДРЖАВАЊА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета машине и урећаја прецизне механике са технологијом одржавања је стицање проширених

знања о карактеристикама и функцији различитих врста прецизних машина и уређаја и методама и поступцима
њиховог одржавања - као основе за успешно остваривање практичног рада.

Задаци наставе предмета машине и уређаји прецизне механике са технологијом одржавања су:
- систематизовање већ усвојених знања из ове области на ранијем нивоу образовања;
- стицање проширених знања о врстама, конструкционим карактеристикама склопова, подсклопова и механизама

машина и уређаја и њиховој функцији;
- упознавање са даљим тенденцијама развоја машина и уређаја прецизне механике, односно њихових главних

компонената а, посебно управљачких јединица;
- стицање знања о факторима који утичу на квалитет и економичност одржавања и поправке ових машина;
- стицање проширених знања о дијагностицирању кварова, расклапању и склапању елемената ових машина и

уређаја, отклањању недостатака, замени оштећених и истрошених делова и испитивању њихове функционалности.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(6 часова недељно, 132 часа укупно)

УВОД (2)
Развој машина, апарата и уређаја прецизне механике. Њихове карактеристике и специфичности.
Даља тенденција развоја машина и уређаја прецизне механике и повећање степена аутоматизације на бази развоја

електронике.
Основна подела и врсте машина и уређаја прецизне механике.
ОДРЖАВАЊЕ МАШИНА И УРЕЂАЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ (4)
Значај одржавања машина и уређаја - уопште. Техничко-технолошки и економски чиниоци одржавања. Врсте

одржавања.
Трошење и обнављање саставних елемената машина и уређаја. Промена димензија, облика и квалитета виталних

делова механизама и уређаја због утицаја трошења материјала (хабање, корозија и замор материјала).
ТЕХНОЛОШКИ ПОСТУПЦИ ОДРЖАВАЊА И ОПРАВКИ (16)
Чишћење, прање и подмазивање. Сврха чишћења и прања делова пре подмазивања. Подмазивање као мера

смањења трења и нежељених последица (хабање, повишене температуре, бука, ненормално кретање и др). Начин
подмазивања. Средства за подмазивање - врсте и карактеристике.

Захтеви који се постављају уљима за подмазивање фине механике: одговарајући вискозитет, прионљивост -
лепљивост, температура стврдњавања, густина, емулзивност, отпорност према старењу, чистоћа у односу на садржај
воде, пепела, асфалта и др.).

Лако испариви флуиди, рад са лакоиспарљивим флуидима, заштита од експлозије, пожара и отворених испарења.
Заваривање, наваривање, примена плазме, лемљење, лепљење, метализирање, тврдохромирање, обрада

пластичном деформационом и скидањем струготине (ручно и машински).
Растављање и састављање елемената, механизама или склопова машина и уређаја прецизне механике. Редослед

растављања и састављања.
Дијагностика кварова као саставни део техничког одржавања. Препознавања техничког стања машине или уређаја.

Методе техничке дијагностике: визуелна контрола, контрола термичког стања, контрола, вибрација, буке и др.
Отклањање кварова поправком или заменом неисправних елемената склопа или механизма или заменом комплетног

склопа или блока машине, апарата, инструмента или уређаја прецизне механике.
Контрола исправности функционисања машина, уређаја или склопа после оправке, подешавање и испитивање

тачности рада.
Карактеристике алата и прибора који се користе у одржавању и оправци машина и уређаја фине технике.
ПИСАЋЕ МАШИНЕ, РАЧУНСКЕ МАШИНЕ И РЕГИСТАР КАСЕ (10)
Механичке, електричне и електронске писаће машине, са куглицом, са куглицом и летером. Функција машина и

саставни делови. Контрола тачности машина, одржавање, подмазивање, подешавање и руковање ради контроле
функционалности машина.

Рачунске машине - механичке, електромеханичке и електронске. Саставни делови. Контрола тачности машина,
одржавање, подешавање и руковање ради контроле функционалности.



Регистар касе - електронске, електромеханичке - рецепционе и електронско-рецепционе. Функција машина и
саставни делови. Контрола тачности машина, одржавање, подешавање, поправке и руковање ради контроле
функционалности.

Функционалне схеме најчешће коришћених машина.
АПАРАТИ ЗА УМНОЖАВАЊЕ И ФОТОКОПИРАЊЕ (10)
Намена и подела апарата за умножавање и фотокопирање, саставни делови и начин функционисања - припрема

матрица. Механички и електронски апарати. Контрола тачности машина, одржавање, подмазивање, поправке,
подешавање и руковање ради контроле исправности.

Функционалне схеме најчешће коришћених апарата за умножавање и фотокопирање.
ОПТИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ И УРЕЂАЈИ (12)
Лупа, микроскоп, телескоп, теодолит, спектроскоп, стробоскоп и др. Принцип рада оптичких инструмената и

уређаја, намена, саставни делови и начин функционисања. Начини позиционирања и стабилизације огледала.
Микроскоп и његови главни делови, оптички прибор за посматрање, носач предмета, бинокуларни коси тубус,

објектив и огледала, микроскопска лампа, сталак, прибор за фотографисање.
Функционални елементи осталих врста оптичких инструмената и уређаја, контрола тачности, одржавање, поправке

и замена оштећених делова, подешавање и руковање ради њихове функционалности.
ФОТОГРАФСКИ АПАРАТИ (8)
Намена, начин функционисања и саставни делови фотографских апарата. Врсте фотографских апарата -

малоформатни, средњеформатни и крупноформатни. Објектив, механизми - за затварање и отварање бленде, за
подешавање оштрине објекта, за померање филма, за синхронизацију, аутокнипс (самоокидач и др.).

Савремени фотографски апарати са електронским уређајима.
Контрола тачности апарата, одржавање, подешавање и руковање ради контроле функционалности.
ПРОЈЕКЦИОНИ АПАРАТИ (10)
Врсте пројекционих апарата, намена, саставни делови и начин функционисања.
Карактеристике пројекционих апарата; епидијаскопа, епископа (са халогеном сијалицом), дијапројектора

(универзални, полуаутоматски и аутоматски), микроадаптера за пројекцију микропројектора, писаћег пројектора са
прибором, кинопројектора, ротопројектора, фотографске камере, кино-камере, ТВ камере.

Контрола тачности пројекционих апарата, одржавање, поправке, замена делова, подешавање и руковање ради
контроле функционалности.

МЕРНИ ИНСТРУМЕНТИ (10)
Намена, саставни делови и начин функционисања. Врсте мерних инструмената. Карактеристике: компаса - бусоле,

штоперице, мерача протока, компаратора, мерача протока воде, мерача протока гасова, мерача притиска и
температуре.

Контрола тачности мерних инструмената, одржавање, поправке, монтажа, подешавање и руковање ради контроле
исправности.

МЕТЕОРОЛОШКИ ИНСТРУМЕНТИ (10)
Намена, саставни делови и начин функционисања. Врсте метеоролошких инструмената. Карактеристике: живиног

барометра, стоног баротермохигрометра, хидрометра, хелмоновог апарата - (кишомер), полиметра, ветроказа и
ветрометра и др.

Контрола тачности, одржавање, поправке, монтажа, подешавање и руковање ради контроле исправности.
ВАГЕ (10)
Врсте и типови вага, намена, саставни делови и начин функционисања. Прецизне, аналитичке и електромеханичке

ваге - декадне ваге, динамометри, оптичке ваге, школска техничка вага. Главни механизми и полуге ваге, основна
једнокрака полуга, лежишна призма, носећа призма, краци, казаљке, скала.

Анализа основних узрока кварова и функционалне шеме вага. Испитивање вага, контрола и подешавање
исправности рада и тачности одржавање, утврђивање грешке мерења, баждарење и руковање ради контроле
функционалности.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА МЕРЕЊЕ ЈЕДНОСМЕРНИХ И НАИЗМЕНИЧНИХ СТРУЈА (10)
Намена, саставни делови и начин функционисања инструмената. Карактеристике и анализа основних узрока

кварова: амперметра, волтметра, омметра, универзалног инструмента за мерење једносмерних напона и струја,
отпора, капацитета и др.

Контрола тачности инструмената за мерење једносмерних и наизменичних струја, одржавање, монтажа, поправке,
подешавање и руковање ради контроле функционалности.

ЖИРОСКОПИ (12)
Подела жироскопа, намена и принцип рада. Главни делови жироскопа: кућиште, лежиште, шасија кардановог рама,

карданов склоп и оквир, мотор, тегови за уравнотежење и механизам уравнотежења (мотор-редуктор). Кочиони
уређаји и спојнице, осетљиви термоелементи, опруге и остали жироскопски прибор.

Балансирање жироскопа, контрола тачности, одржавање, подешавање и руковање ради провере функционалности.
АПАРАТИ ЗА ЛИЧНУ УПОТРЕБУ И ДОМАЋИНСТВО (8)
Врсте, намена и начин функционисања апарата. Карактеристике апарата за бријање, за шишање, за масажу тела,

за сушење, за млевење меса, за сечење хлеба и др.
Контрола тачности апарата, испитивање, утврђивање кварова оправке, одржавање, подешавање и руковање ради

провере тачности функционисања.

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета основе електронике је стицање знања о принципима рада електронских уређаја и примене

електронике у техници.



Задаци наставе предмета основе електронике су:
- стицање знања о диодама, њиховим карактеристикама и примени;
- стицање знања о биполарним транзисторима и њиховој примени;
- стицање знања о принципу рада транзистора;
- стицане знања о принципу рада интегрисаних и дигиталних електронских кола.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(2 часа недељно, 44 часа укупно)

УВОД (1)
Значај савремене електронике, полупроводници П и Н типа.
ДИОДЕ И ПРИМЕНА (6)
Образовање ПН споја, контактне разлике потенцијала, потенцијална баријера.
Директно и инверзно поларисани ПН спој. Карактеристика зависности струје од напона.
Врсте диода.
Усмерачи са једном, две и четири диоде, дијаграми напона без филтера и са њим.
Стабилизатор напона са Ценер диодом.
БИПОЛАРНИ ТРАНЗИСТОРИ И ПРИМЕНА (18)
Принципи рада транзистора.
НПН и ПНП транзистори, поларизација. Струје у транзистору, коефицијент струјног појачања.
Статичке карактеристике транзистора. Радна права и радна тачка. Максималне дозвољене вредности струје, напона

и снаге.
Принцип појачања транзистора. Графичка анализа појачивача. Основне карактеристике транзисторских појачивача.
Узроци нестабилности радне тачке. Стабилизација радне тачке. Степени са заједничким емитором, колектором и

базом.
Технологија производње транзистора. Ознаке транзистора. Дарлингтон спој.
Појачивач са RС спрегом. Појачање и фреквентна карактеристика. Појачивачи са негативном повратном спрегом у

колу емитера.
Појачивачи са комплементарним и квазикомплементарним паром транзистора у класи В и АВ.
Транзистори као прекидачки елементи.
ТРАНЗИСТОРИ СА ЕФЕКТОМ ПОЉА (5)
Принцип рада и статичке карактеристике N-каналног спојног FЕТ-а.
Појачивачи са N-каналима спојени FЕТ-om.
MOS FET са индукованим каналом.
MOS FET са уграђеним каналом.
Поларизација MOS FET-а и појачивачи са њима. Руковање MOS FET-om. MOS FET као прекидач.
ТИРИСТОРИ (2)
Еквивалентно коло тиристора, карактеристике. Побуђивање и примена тиристора.
Триак и диак. Фазна регулација помоћу триака и диака.
ОПТОЕЛЕКТРОНИКА (2)
Фотодиоде, фототранзистори и фотоотпорници. Светлеће полупроводничке диоде.
ИНТЕГРИСАНА КОЛА (2)
Врсте интегрисаних кола и примена.
ДИГИТАЛНА ЕЛЕКТРОНСКА КОЛА (8)
Логичка кола. Аритметичка кола. Меморијска кола. Микропроцесори.

МЕХАНИЗМИ И КОНСТРУКЦИЈЕ
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета механизми и конструкције је стицање проширених знања о механизмима и конструкцијама

машина и уређаја прецизне механике ради схватања њихове функционалности и критичке анализе постојеће
конструкције.

Задаци наставе предмета механизми и конструкције су:
- систематизовање већ усвојених знања из ове области на ранијем нивоу образовања;
- стицање знања о специфичностима механизама и конструкција који се примењују код машина и уређаја прецизне

механике за разлику од класичних;
- проширивање знања о законитостима и принципима који утичу на век трајања, израду и правилну монтажу

елемената;
- развијање осећаја за тачност и прецизност као услов за оптимално функционисање прецизних механизама.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(2 часа недељно, 44 часа укупно)

УВОД У КОНСТРУИСАЊЕ ЕЛЕМЕНАТА ПРЕЦИЗНЕ ТЕХНИКЕ (2)
Појам конструисања и задатак конструктора. Основни фактори који утичу на конструкцију: намена, функција, облик,

тежина, материјал, трење, хабање, корозија, стандарди и стандардизација, естетски захтеви.
КОНСТРУИСАЊЕ И СТАНДАРДИЗАЦИЈА КОД ПРЕЦИЗНЕ ТЕХНИКЕ (2)



Принципи стандардизације у области конструисања елемената и склопова прецизне технике, типизација и
унификација.

КОНСТРУИСАЊА И ТОЛЕРАНЦИЈЕ КОД ПРЕЦИЗНЕ ТЕХНИКЕ (2)
Системи толеранције елемената, употреба толеранција са аспекта могућности остваривања различитих квалитета.

Толеранција облика и површина.
ПРЕСОВАНИ СКЛОПОВИ ЦИЛИНДРИЧНИХ ЕЛЕМЕНАТА ПРЕЦИЗНЕ ТЕХНИКЕ (2)
Врсте спојева и употреба пресованих веза - основни појмови, дефиниције и ознаке. Прорачун пресованих склопова.
УТИЦАЈ КВАЛИТЕТА НА ИЗДРЖЉИВОСТ ЕЛЕМЕНАТА (1)
Степен сигурности елемената, степен сигурности механизама.
УЛЕЖИШТЕЊА КОД ПРЕЦИЗНИХ МЕХАНИЗАМА (2)
Врсте лежишта, избор и примена лежишта за прецизне механизме. Клизна лежишта, котрљајна радијална

лежишта. Значај и начин подмазивања, уља и масти за подмазивање.
СПОЈНИЦЕ И ЗУПЧАСТИ ПРЕНОСНИЦИ КОД ПРЕЦИЗНЕ ТЕХНИКЕ (5)
Врсте, примена и избор.
Еластичне и фрикционе спојнице са правим и косим додиром.
Цилиндрични зупчасти преносници, конични зупчасти преносници, пужни зупчасти преносници - подсклопова и

уређаја прецизне технике. Материјали за зупчаник.
ЛАНЧАНИ И РЕМЕНИ ПРЕНОСНИЦИ КОД ПРЕЦИЗНЕ ТЕХНИКЕ (2)
Врсте, стандарди, примена и избор ланаца, ланчаника, ремена и ременица код машина и уређаја прецизне технике.
Примена малих и прецизних ланаца, примена округлих и пљоснатих ремена код прецизних механизама.
ОПРУГЕ (1)
Врсте опруга, примена и избор - код прецизних механизама. Основни елементи прорачуна.
МЕХАНИЗМИ УРЕЂАЈА ПРЕЦИЗНЕ ТЕХНИКЕ (11)
Општи принцип рада механизама, кинематика и динамика. Врсте механизама: праволинијски, зглобно-полужни,

кривајни, механизам са ексцентром, механизам за подешавање, механизми за прекидање - окидање, механизми за
синхронизацију.

Основни елемент прорачуна механизама.
ВЕЖБЕ (13)
Конструисање пресованог склопа, навојног склопа (са анализом напонског стања, концентрације напона, трења и

радног века - микрометар и сл.), склопа - уређаја са елементима за пренос кружног кретања - једностепени зупчасти
преносник, фрикциони преносник, ланчани преносник, ремени преносник.

Склопове сагледати кроз целокупност уређаја: писаће машине, кинопројектора, регистар касе и сл.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ практичне наставе је стицање знања, радних вештина и навика неопходних за успешно обављање сложених

послова одржавања и поправке машина, апарата и уређаја прецизне механике.
Задаци практичне наставе су:
- овладавање технолошким поступцима и методама растављања и састављања сложених делова машина, апарата и

уређаја прецизне механике;
- оспособљавање за утврђивање дијагнозе кварова и насталих недостатака у њиховом функционисању;
- овладавање вештинама у примени алата који се користе при оправци и одржавању;
- стицање знања и вештина у раду са мерним инструментима и прибором који се користи при дефектажи и оправци

и овладавање техником мерења појединих мерних величина и утврђивање грешке мерења;
- стицање знања о правилном коришћењу техничке документације и читању техничких цртежа;
- стицање знања о факторима који утичу на квалитет и исправан рад машина, апарата и уређаја прецизне

механике.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(14 часова недељно, 308 часова укупно + 240 часова у блоку)

УВОД (2)
Упознавање наставног плана и програма реализације, захтева радног подручја прецизног механичара специјалисте,

радне и технолошке дисциплине. Упознавање мера и средстава заштите на раду и правилника о раду радионице.
ПОСЛОВИ И ПОСТУПЦИ У ОДРЖАВАЊУ И ОПРАВЦИ МАШИНА, АЛАТА И УРЕЂАЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ (306)
Руковање машинама, апаратима и уређајима прецизне механике.
Руковање алатом и прибором који се користи у одржавању прецизне механике.
Руковање инструментима за мерење и контролу тачности.
Пријем, преглед и утврђивање недостатака.
Расклапање, отклањање кварова и склапање машина, апарата и уређаја прецизне механике.
Сервисирање и све врсте поправки.
Контрола исправности делова, подсклопова и склопова.
Замена оштећених и дотрајалих делова.
Подешавање и испитивање тачности рада.
Проучавање и упознавање документације нових машина, апарата и уређаја.
Израда плана превентивног и текућег одржавања исправних машина и уређаја у раду.
Спајање делова (метала и неметала) лемљењем, електро и гасним заваривањем.



Оштрење алата.
Координација са набавном службом ради обезбеђења резервних делова.
Радови на одржавању, поправци и сервисирању обављају се на следећим машинама, апаратима и уређајима

прецизне механике:
- писаће машине (28)
- рачунске машине (28)
- регистар касе (21)
- апарати за умножавање (21)
- апарати за фотокопирање (21)
- фотографски апарати (28)
- оптички инструменти (28)
- пројекциони апарати (28)
- ваге - аналитичке (21)
- апарати за домаћинство и личну употребу (28)
- мерни инструменти (35)
- остали инструменти (19)
НАСТАВА У БЛОКУ (240)
Рад на одржавању, оправци и сервисирању различитих машина, уређаја и апарата прецизне механике према

текућим потребама и опредељењу предузећа и кандидата.
Образовни профил: БРОДОМОНТЕР СПЕЦИЈАЛИСТА

КОНСТРУКЦИЈА БРОДА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета КОНСТРУКЦИЈА БРОДА је стицање проширених знања о потребним димензијама бродских

елемената и избору одговарајућих материјала за градњу брода.
Задаци наставе предмета КОНСТРУКЦИЈА БРОДА су:
- систематизовање већ усвојених знања из ове области на ранијем нивоу образовања;
- стицање проширених знања о оптерећењима бродских конструкција;
- стицање знања о прорачуну отпорног момента брода;
- оспособљавање за самостално решавање извођења одређеног типа бродских конструкција;
- оспособљаване за примену и коришћење техничко технолошке документације и других стручних носилаца

информације.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(2 часа недељно, 44 часа годишње)

МАТЕРИЈАЛИ ЗА ГРАДЊУ БРОДА (3)
Производња и врсте челика и осталих бродограђевинских материјала. Бродограђевински челик-обичан, челик

повишене чврстоће, легуре лаких метала, специјални материјали. Механичка испитивања, технолошка испитивања.
Обележавање испитаног материјала, пренос ознака.

СИГУРНОСТ КОНСТРУКЦИЈЕ БРОДА (2)
Степени сигурности код бродограђевинских конструкција. Подела елемената конструкције према функцији. Основни

системи градње. Технички надзор над извођењем конструкције, пријем радова.
НАМЕНА БРОДСКИХ ЕЛЕМЕНАТА (2)
Утицај елемената бродског трупа на чврстоћу брода попречну, уздужну, локалну, појединачно.
СТРУКТУРА ДНА КОД БРОДОВА БЕЗ ДВОСТРУКОГ ДНА И НА МЕСТИМА ГДЕ НЕМА ДВОСТРУКОГ ДНА (5)
Пасмо, средишње пасмо, бочно пасмо, захтеви Правила, конструкциона решења. Ребренице, врсте, намена,

конструкциона решења. Структурна дна теренских танкова.
КОБИЛИЦА БРОДА, СТАТВЕ, ЛИСТЕ ПЕРА КРМИЛА (2)
Кобилица брода, плосна, гредна, њутијаста. Прамчана статва, лимена, ливена, отворена, затворена. Кремна

статва, лимена, ливена, отворена, затворена. Перо крмила, намена, врсте, конструкциона решења.
ОПЛОЧЕЊЕ ТРУПА БРОДА (3)
Оплочење као услов непропусности бродског трупа. Оплочење као елеменат уздужне чврстоће брода.

Конструкциона решења. Правила и захтеви за димензионисањем оплочења трупа брода, по зонама. Отвори на
оплочењу трупа брода. Компензација. Велики отвори (бродови посебних намена). Врсте материјала за градњу
оплочења трупа брода. Захтеви за квалитетом одговарајућих материјала и начини потврђивања квалитета уграђеног
материјала.

ДВОСТРУКО ДНО (2)
Структурни елементи двоструког дна. Захтеви правила регистра за елементе двоструког дна. Намена појединих

елемената и конструкциона решења.
ЕЛЕМЕНТИ ДРВЕНОГ БРОДА (1)
Начини израде елемената дрвеног брода. Кобилица, ребра, палуба, међупалубе, преграде... Спајање елемената

конструкције дрвених бродова, одржавање.
ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ КОНСТРУКЦИЈЕ МЕТАЛНОГ БРОДА (8)
Преграде, непропусне (водо, уљо, гасонепропусне) разделне... Ограде. Кобилице (љуљне, као елементи пасивног

стабилитета брода). Палубе. Оребрење бока брода. Подвезе. Упоре. Гротла и компензација.
ГРАДЊА БРОДОВЉА У С.О.П. (3)



Технолошки поступци градње. Захтеви регистра за квалитетом материјала, потврђивање квалитета материјала.
Поступак ручног ламинирања. Примена помоћних машина и уређаја у фазама доминирања.

ПРОРАЧУН ПОПРЕЧНИХ СИЛА И МОМЕНАТА САВИЈАЊА ПРИ УЗДУЖНОМ САВИЈАЊУ БРОДА (3)
Одређивање криве спољног оптерећења, пловне линије, криве узгона, попречних сила, момента савијања,

динамичког утицаја пловидбе по таласима, према правилима регистра.
ПРОРАЧУН НОРМАЛНИХ НАПРЕЗАЊА (5)
Савијање у равни. Косо савијање. Одређивање носиве ширине лима. Аксијални момент инерције и отпорни момент

сложеног пресека носача - приближни обрасци. Еквивалентни носач.
ПРОРАЧУН ЕЛЕМЕНАТА БРОДА (МЕТАЛНИ С.О.П.) ПРЕМА ПРАВИЛИМА ЈУГОРЕГИСТРА (5)
Примена захтева правила за градњу бродова у С.О.П.

ТЕХНОЛОГИЈА БРОДОГРАДЊЕ
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета ТЕХНОЛОГИЈА БРОДОГРАДЊЕ је стицање продубљених знања о савременим методама

градње и монтаже брода. Упознавање прописа за градњу бродовља појединих класификационих друштава.
Задаци наставе предмета ТЕХНОЛОГИЈА БРОДОГРАДЊЕ су:
- систематизовање већ усвојених знања из ове области на ранијем нивоу образовања;
- упознавање организације и процеса градње брода;
- упознавање савремених   метода   производње  елемената бродске конструкције и поступног пораста нивоа,

сложености елемената бродске конструкције, од лима до модуларне секције;
- стицање знања о методама градње брода у осталим материјалима градње (стаклом ојачана пластика и слично).

 САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(4 часа недељно, 88 часова годишње)

ОРГАНИЗАЦИЈА И ПРОЦЕС ГРАДЊЕ БРОДА (12)
Припремни радови. Бродограђевински биро. Припремни радови за коришћење рачунара, (САМ). Класични припремни

радови -  цртање линија у трасерници, трасирање, уцртавање елемената, спојева, развоји површина лимова,
профила, корекција нацрта у мерилу 1:1, шаблонирање...

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ ЗА ОБРАДУ БРОДОГРАЂЕВИНСКИХ ДЕЛОВА ЕЛЕКТРОНСКИМ РАЧУНАРОМ (18)
Математички изрази за дефинисање форме брода. Програмирање и програмски језици. Специјални програмски

пакети за примену у САМ режиму. Развој оплате трупа рачунаром. План кројења. Савијање лимова. Означавање
елемената конструкције применом рачунарских пакета.

ОБРАДА ЕЛЕМЕНАТА БРОДСКОГ ТРУПА (15)
Технолошка подела брода у односу на процес градње/монтаже. Пријем материјала црне металургије (услови,

критеријуми, ISO 9000...). Складиштење лимова и профила - челик, остали материјали. Складиштење опреме.
Припрема материјала за обраду. Означавање. Машине и уређаји за примарну обраду - равнање лимова и профила,
савијање лимова и профила. Секундарна обрада материјала: резање и обликовање. Примена НУ машина.

ИЗРАДА СКЛОПОВА ВИШЕГ РАНГА, СЕКЦИЈА И МОНТАЖА БРОДА (15)
Документација и организација рада у предмонтажи. Савремени начини израде секција. Израда и монтажа

површинских, полузапреминских и запреминских секција. Простори за монтажу. Место монтаже целокупног трупа
брода. Спајање секција, контролни поступци. Могуће деформације и њихово отклањање. Опремање трупа брода.
Гантограм радова. Фазна и завршна (пријемна) контрола.

ЗАВРШНИ РАДОВИ (10)
Допуштена одступања. Провера изведене конструкције. Испитивање непропусности (по категоријама). Испитивање

посебних конструкционих склопова (танкови). Прописи за градњу и опремање бродова унутрашње пловидбе. Прописи
за градњу и опремање поморског бродовља.

ПОРИНУЋЕ БРОДА (8)
Поступци поринућа. Статички и динамички прорачун поринућа. Израда саоница и предсаоница. Израда клизних

стаза. Запорни уређаји. Уређаји за потискивање при неуспелом поринућу. Поринуће синхролифтом или пловним
доком. Стабилитет пловног дока са бродом или без брода у њему. Уређаји за смањење брзине при поринућу, тј. при
отплову брода.

ИЗРАДА БРОДОВА ОД С.О.П. (10)
Компонента основне масе. Ојачање, модел, калуп, савремени раставни калупи, метални калупи, одливање фамилије

сличних бродова. Поступци ламинирања. Поступци спајања елемената брода од С.О.П. Одржавање бродовља од
С.О.П. Отклањање оштећења на бродовљу од С.О.П.

ОПРЕМА НАВОЗА И ДОКОВА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета ОПРЕМА НАВОЗА И ДОКОВА је стицање проширених знања о основним решењима поступка

манипулације бродом (спуштање/вађење из воде).
Задаци наставе предмета ОПРЕМА НАВОЗА И ДОКОВА су:
- систематизовање већ усвојених знања из ове области на ранијем нивоу образовања;
- упознавање стрмих равни као површина за поринуће. Вађење бродовља;
- упознавање уређаја за слободан отплов пловила. Регулисање слободног отплова пловила. Оспособљавање за

самостално учешће у радовима на поринућу - вађење брода;
- стицање проширених знања о праћењу и примени прописа у вези са поринућем брода.



САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(4 часа недељно, 88 часова годишње)

ЕЛЕМЕНТАРНЕ РАДНЕ ПОВРШИНЕ ПРИ ПОРИНУЋУ (4)
Својства навоза и стрме равни као површине за уздужно и попречно поринуће. Хоризонталне радне површине.

Докови, пловни и суви. Синхролифтови.
НАВОЗ ЗА ПОПРЕЧНО (БОЧНО) ПОРИНУЋЕ (18)
Врсте радова на навозу. Поринуће брода деловањем сопствене масе. Опрема навоза за бочно поринуће. Саонице

(клизне стазе). Поткладе, платформа, витла, дизалице, опрема обала. Прорачун потребне дужине подводног дела
стаза. Фазе поринућа. Скраћење дужине подводног дела стазе ("бацање") брода. Дијаграми стабилитета при
поринућу. Обезбеђење брода од превртања. Пренос брода са потклада на саонице - колица, ради развожења по
радним површинама бродоградилишта. Деловање љуљних кобилица при попречном поринућу брода.

НАВОЗ ЗА УЗДУЖНА ПОРИНУЋА (14)
Нагиб стаза. Прорачун минималне дубине воде у акваторији за слободан отплов брода. Фазе уздужног поринућа

брода. Прорачун појединих битних елемената у фазама поринућа брода. Опрема навоза за уздужно поринуће брода.
Клизне стазе - саонице, предсаонице, поткладе, потпоре, дизалице...

УРЕЂАЈ ЗА РЕГУЛИСАЊЕ ПОРИНУЋА ОТПЛОВА (4)
Запорни механизми. Кочење при поринућу. Кочење при отплову брода.
СКЕЛЕ (2)
Постављање скела око брода у току градње у ремонту. Услови које мора да задовољи скела. Потисни стубови.
МАЗИВА (4)
Средства за подмазивање, сапунска и минерална. Премази - парафински и вазелински. Испитивање средстава за

подмазивање. Наношење средстава за подмазивање. Дебљина споја.
МЕХАНИЧКА ПОРИНУЋА (6)
Закретни саоник. Саставни делови, намена и примена. Поринућа - извлачења дизалицама.
Суви док - облик, намена, начин извођења. Поступак доношења у сувом доку.
ПЛОВНИ ДОКОВИ (18)
Намена, конструкциона извођења, конструкција. Труп, понтони, торњеви, сигурносна палуба, крајње платформе.

Одбојници и поткладе. Дизалице пловног дока. Опрема за вез, контролна опрема и опрема за комуникацију. Опрема за
сидрење. Радионице на пловном доку. Облога палубе пловног дока. Прелазни мостови. Ограде. Степеница.
Вентилација и климатизација. Електрична опрема. Пумпне станице. Санитарни системи. Прорачун носивости. Два
стабилитета при урону - изрону, са бродом или без брода у доку. Поступак доковања, мере сигурности, одржавање
пловног дока.

СИНХРОЛИФТОВИ (10)
Саставни делови, конструкциона решења платформи. Уређаји за подизање - спуштање платформи. Колица за

прихват пловних објеката. Контролна опрема и опрема за комуникацију. Радне површине синхролифтова,
развлачилиште. Економско поређење навоза, пловних докова, сувих докова и синхролифтова.

ПРОПИСИ О ДОКОВАЊУ БРОДА (6)
План доковања. Примена лаких ронилаца при доковању. Прописи пре уласка брода у док за време доковања и при

напуштању дока.

МОНТАЖА БРОДА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета МОНТАЖА БРОДА је стицање знања о савременим методама градње и монтаже брода.

Упознавање прописа за градњу бродова појединих класификационих друштава.
Задаци наставе предмета су:
- систематизовање већ усвојених знања из ове области на ранијем нивоу образовања;
- упознавање организације и процеса градње брода;
- упознавање савремених   метода   производње  елемената бродске конструкције и поступног пораста нивоа

сложености елемената бродске конструкције, од лима до модуларне секције;
- стицање знања о методама градње брода у осталим материјалима градње (стаклом ојачана пластика и слично).

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(3 часа недељно, 66 часова годишње)

ЗАВАРИВАЊЕ (10)
Спајање елемената бродске конструкције заваривањем истородних и разнородних метала. Заваривање под водом.

Мере сигурности при заваривању и резању материјала. Структура завареног шава. Напрезање. Деформације.
Умањење и отклањање. Испитивање заварених спојева бродске конструкције.

ТЕХНОЛОШКИ ПОСТУПЦИ ИЗРАДЕ И ОБРАДЕ ЕЛЕМЕНАТА БРОДСКОГ ТРУПА У МЕТАЛУ (10)
Резање лимова профила, поступци резања, машина и уређаја. Бушење, упуштање, обрада ивица - машине и

уређаја. Савијање лимова, профила, поступци, машине и уређаји.
МОНТАЖА БРОДСКОГ ТРУПА - НАДГРАЂА (10)
Припрема места монтаже. Монтажа секција двоструког дна. Тачност и квалитет и монтажа трупа брода. Монтажа

трупа брода спајањем модулних секција на води.
МОНТАЖА БРОДА ОД С.О.П. (10)
Двокомпонентне полиестерске смоле. Ојачање од стаклених влакана, карбонских влакана. Бродограђевинска



радионица за израду елемената бродске конструкције од стаклом ојачане пластике (СО.П.) Микроклиматски и остали
техничко-технолошки услови за радионицу, посебно у складу са прописима регистра и ISO 9000. Калупи и материјали
за израду калупа. Ручно, контактно ламинирање. Механички начини ламинирања. Системи обезбеђења ХТЗ прописа у
радионици, а нарочито: вентилација, погон свих алата и уређаја. Одржавање бродовља од С.О.П.

МОНТАЖА ВРАТИЛНОГ ВОДА И ЕЛЕМЕНАТА ВОДА (10)
Статвена цев, конструкциона решења, монтажа и развртање. Монтажа и развртање склопова. Начини центрирања

вратилног вода. Механички, оптички, веза са НУ машинама...
ОДРЖАВАЊЕ И РЕМОНТ БРОДСКИХ КОНСТРУКЦИЈА (16)
Обраштање и средства против обраштања. Превлачење металне масе полимерним материјалима. Катодна заштита

трупа. Анодна заштита трупа. Активна. Пасивна. Заштита вратилног вода. Деформација трупа у експлоатацији,
отклањање деформитета.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ практичне наставе је стицање знања, радних вештина и навика неопходних за успешно обављање сложених

послова директне изградње брода и монтаже бродског трупа савременим методама.
Задаци практичне наставе су:
- овладавање савременим сложеним технолошким поступцима и методама изградње брода;
- овладавање вештинама у примени савремених средстава рада, алата и прибора који се користе при изградњи

брода и монтажи бродског трупа;
- упознавање организације рада применом савремених технолошких метода градње, монтаже и ремонта пловних

објеката;
- стицање знања у самосталном организовању рада и праћењу процеса израде елемената за градњу и монтажу

пловних објеката;
- оспособљавање за вршење улоге водећих радника у процесу градње, монтаже и ремонта пловних објеката као и

процесима везаним за докове и навозе.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(12 + 8 часова недељно, 269 + 290 часова годишње)

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ (12)
Пословни процес, процес уговарања, процес пројектовања, са фазама: претпројект, пројект, уговорни пројект.

Израда одговарајуће пратеће техничко-технолошке документације (техничке, радне контроле). Израда техничко
технолошких поступака и дна извршења фазне, оперативне и завршне контроле на нивоу предузећа и у складу са
правилима надзорног органа. Техничко-технолошки нормативи (емпиријски и искуствени) и нормирање рада са
вредновањем остварених резултата рада (ISO 9000). Процес и начин рада НУМ. Нумеричке методе у бродоградњи.

НУМЕРИЧКА ОБРАДА БРОДСКЕ ФОРМЕ (24)
Рачунар, основни принципи рада, алгоритми, програмски језик. Описивање бродске форме приближним

математичким методама. Програмски пакети за примену на рачунару: хидростатички прорачун, хидродинамички
прорачун, елементи бродске конструкције описани рачунаром - информативно. База података. Примена методе НУМ
за израду нацрта бродских елемената. Примена НУМ методе за рад НУМ машина за резање елемената бродске
форме. Рад на рачунару. Примена метода и критеријума ISO 9000 за слање информације у процес рада и пријем
радова на технолошким нивоима.

ОБРАДА ЕЛЕМЕНАТА ТРУПА БРОДА (18)
Услови, ознаке, начини преузимања материјала из складишта према стандардима ISO 9000. Обележавање и резање

елемената трупа брода, примена ISO 9000. Примена НУМ, Обрада елемената трупа брода савијањем, провера
димензија по ISO 9000. Примена НУМ. Припајање и провера геометрије по ISO 9000, спајање елемената трупа брода у
склопове нижег нивоа, у предмонтажи, примена ISO 9000. Контрола димензија произведених елемената склопова.
Отклањање одступања у складу са прописима ISO 9000, и/или регистровани пријемни орган.

ТЕХНОЛОШКИ ПОСТУПЦИ ИЗРАДЕ СЕКЦИЈА (84)
Обрада ивица, тј. припрема за заваривање одређених типова спојева (ручно, полуаутоматом, аутоматом).

Формирање раванских секција (панела), позиционирање, припајање и спајање конструкционих елемената укрућења
секција заваривањем споне, подвезе, колена и сл.). Брушење, равнање, припрема за транспорт и монтажу. Контрола
димензија остварених склопова у складу са планом техничке контроле квалитета, а на основу елемената ISO 9000, у
делу заварених спојева (непропусност, чврстоћа), отклањање недостатака и учествовање у примопредаји радова
надзорном органу купца. Монтажа секције. Позиционирање класичним начином и теодолитом секција палубе. Секција
попречне преграде. Секција уздужне преграде. Површинске секције оплате трупа брода.

ТЕХНОЛОШКИ ПОСТУПЦИ ИЗРАДЕ ЗАПРЕМИНСКИХ СЕКЦИЈА (72)
Обрада ивица као припрема за спајање заваривањем. Обрада: ручно, полу или аутоматом. Формирање раванских

секција - панела. Позиционирање. Припајање. Спајање заваривањем конструкционих елемената. Позиционирање,
припајање просторно распоређених грађевних елемената секција. Оплата преграде и унутрашње дно. Контрола и
учешће у пријему радова, као и доношење одлуке о начину и методама отклањања уочених недостатака - грешака.
Припрема за транспорт и монтажу, предаја надзорном органу купца, преко СТКК привредне организације.

ОПРЕМАЊЕ СЕКЦИЈА (18)
Радови: уградња цевовода (све врсте), браварски, лимарски, на уградњи главних погонских мотора, помоћних

мотора, осталих система и уређаја. Радови на електрокомплексу јаке и слабе струје. Радови на изолацији и бојењу.
МОНТАЖА БРОДСКОГ ТРУПА НА НАВОЗУ (30)
Припрема места монтаже. Монтажа елемената брода - секција и то: раванских, полу и запреминских, као и

модулних на припремљеном месту - навоз. Припрема поринућа. Поринуће.



МОНТАЖА БРОДСКОГ ТРУПА НА ВОДИ (6)
Припрема монтаже. Монтажа елемената брода - секција и то; раванских, полу и запреминских, као и модулних на

припремљеном месту - акваторија. Озваничење изведених радова - Регистар.
НАСТАВА У БЛОКУ (240)
Рад на сложеним операцијама градње и опремања (монтаже), доковања и поринућа пловних објеката према

условима и захтевима текуће технологије предузећа и правилима ISO 9000.
Образовни профил: БРОДОТРАСЕР - СПЕЦИЈАЛИСТА

ТЕХНОЛОГИЈА БРОДОГРАДЊЕ
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета ТЕХНОЛОГИЈА БРОДОГРАДЊЕ је стицање продубљених знања о савременим методама

градње и монтаже брода. Упознавање прописа за градњу бродовља појединих класификационих друштава.
Задаци наставе предмета ТЕХНОЛОГИЈА БРОДОГРАДЊЕ су:
- систематизовање већ усвојених знања из ове области на ранијем нивоу образовања;
- упознавање организације и процеса градње брода;
- упознавање   савремених   метода   производње   елемената бродске конструкције и поступног процеса нивоа

сложености елемената бродске конструкције, од лима до модуларне секције;
- стицање знања о методама градње брода у осталим материјалима градње (стаклом ојачана пластика и слично).

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(4 часа недељно, 88 часова годишње)

ОРГАНИЗАЦИЈА И ПРОЦЕС ГРАДЊЕ БРОДА (12)
Припремни радови. Бродограђевински биро. Припремни радови за коришћење рачунара (КАD). Класични припремни

радови - цртање линија у трасерници, трасирање, уцртавање елемената, спојева, развоји површина лимова, профила,
корекција нацрта у мерилу 1:1. шаблонирање...

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ ЗА ОБРАДУ БРОДОГРАЂЕВИНСКИХ ДЕЛОВА ЕЛЕКТРОНСКИМ РАЧУНАРОМ (18)
Математички изрази за дефинисање форме брода. Програмирање и програмски језици. Специјални програмски

пакети за примену у КАD режиму. Развој оплате трупа рачунаром. План кројења. Савијање лимова. Означавање
елемената конструкције применом рачунарских пакета.

ОБРАДА ЕЛЕМЕНАТА БРОДСКОГ ТРУПА (15)
Технолошка подела брода у односу на процес градње. Пријем материјала црне металургије (услови, критерији ISO

9000...) Складиштење лимова и профила - челик, остали материјали. Складиштење опреме. Припрема материјала за
обраду. Означавање. Машине и уређаји за примарну обраду - равнање лимова и профила, савијање лимова и
профила. Секундарна обрада материјала: резање и обликовање. Примена НУ машина.

ИЗРАДА СКЛОПОВА ВИШЕГ РАНГА, СЕКЦИЈА И МОНТАЖА БРОДА (15)
Документација и организација рада у предмонтажи. Савремени начини израде секција. Израда и монтажа

површинских, полузапреминских и запреминских секција. Простори за монтажу. Место монтаже целокупног трупа
брода. Спајање секција, контролни поступци. Могуће деформације и њихово отклањање. Опремање трупа брода.
Гантограм радова. Фазна и завршна (пријемна) контрола.

ЗАВРШНИ РАДОВИ (10)
Допуштена одступања. Провера изведене конструкције. Испитивање непропусности (по категоријама). Испитивање

посебних конструкционих склопова (танкови). Прописи за градњу и опремање бродова унутрашње пловидбе. Прописи
за градњу и опремање поморског бродовља.

ПОРИНУЋЕ БРОДА (8)
Поступци поринућа. Статички и динамички прорачун поринућа. Израда саоница и подстаница. Израда клизних стаза.

Запорни уређаји. Уређаји за потискивање при неуспелом поринућу. Поринуће синхролифтом или пловним доком.
Стабилност пловног дока са бродом или без брода у њему. Уређаји за смањење брзине при поринућу, тј. при отплову
брода.

ИЗРАДА БРОДОВА ОД С.О.П. (10)
Компоненте основне масе. Ојачања, модел, калуп, савремени раставни калупи, метални калупи, одливање фамилије

сличних бродова. Поступци ламинирања. Поступци спајања елемената брода од С.О.П. Одржавање бродовља од
С.О.П. Отклањање оштећења на бродовљу од С.О.П.

ОПРЕМА НАВОЗА И ДОКОВА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета ОПРЕМА НАВОЗА И ДОКОВА је стицање проширених знања о основним решавањем поступка

манипулације бродом (спуштане - вађење из воде).
Задаци наставе предмета ОПРЕМА НАВОЗА И ДОКОВА су:
- систематизовање већ усвојених знања из ове области на ранијем нивоу образовања;
- упознавање стрмих равни као површина за поринуће - вађење бродовља.
- упознавање са хоризонталним радним површинама;
- упознавање уређаја за слободан отплов пловила. Регулисање слободног отплова пловила. Оспособљавање за

самостално учешће у радовима на поринућу и вађењу брода;
- стицање проширених знања о праћењу и примени прописа у вези са поринућем брода.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(4 часа недељно, 88 часова годишње)



ЕЛЕМЕНТАРНЕ РАДНЕ ПОВРШИНЕ ПРИ ПОРИНУЋУ (4)
Својства навоза и стрме равни као површине за уздужно и попречно поринуће. Хоризонталне равне површине.

Докови, пловци и суви. Синхролифтови.
 НАВОЗ ЗА ПОПРЕЧНО (БОЧНО) ПОРИНУЋЕ (18)
Врсте радова на навозу. Поринуће брода деловањем сопствене масе. Опрема навоза за бочно поринуће. Саоник

(клизне стазе). Саоници (колица). Поткладе, платформа, витла, дизалице, опремна обала. Прорачун потребне дужине
подводног дела стазе. Фазе поринућа. Скраћење дужине подводног дела стаза ("бацање") брода. Дијаграми
стабилитета при поринућу. Обезбеђивање брода од превртања. Пренос брода са потклада на саонице-колица, ради
развожења по радним површинама бродоградилишта. Деловање љуљних кобилица при попречном поринућу брода.

НАВОЗ ЗА УЗДУЖНА ПОРИНУЋА (14)
Нагиб стаза. Прорачун минималне дубине воде у акваторији за слободан отплов брода. Фазе уздужног поринућа

брода. Прорачун појединих битних елемената у фазама поринућа брода. Опрема навоза за удужно поринуће
бродовља. Клизне стазе - саонице, предсаонице, поткладе, потпоре, дизалице...

УРЕЂАЈИ ЗА РЕГУЛИСАЊЕ ПОРИНУЋА ОТПЛОВА (4)
Запорни механизми. Кочење при отплову брода.
СКЕЛЕ (2)
Постављање скела око брода у току градње у ремонту. Услови које мора да задовољи скела. Потисни стубови.
МАЗИВА (4)
Средства за подмазивање, сапунска и минерална. Премази - парафински и вазелински. Испитивање средстава за

подмазивање. Наношење средстава за подмазивање. Дебљина слоја.
МЕХАНИЧКА ПОРИНУЋА (6)
Закретни саоник. Саставни делови, намена и примена. Поринућа.
СУВИ ДОКОВИ (2)
Суви док, облик, намена, начин извођења. Поступак доношења у сувом доку.
ПЛОВНИ ДОКОВИ (18)
Намена, конструкциона извођења, конструкција. Труп, понтони, торњеви, сигурносна палуба, крајње платформе.

Одбојници и поткладе. Дизалице пловног дока. Опрема за вез, контролна опрема и опрема за комуникацију. Опрема за
сидрење. Радионице на пловном доку. Облога палубе пловног дока. Прелазни мостроњи. Ограде. Степенице.
Вентилација и климатизација. Електрична опрема. Пумпне станице. Санитарни системи. Прорачун носивости. Два
стабилитета при урону - изрону бродом или без брода у доку. Поступак доковања, мере сигурности, одржавање
пловног дока.

СИНХРОЛИФТОВИ (10)
Саставни делови, конструкциона решења платформи. Уређаји за подизање - спуштање платформи. Колица за

прихват пловних објеката. Контролна опрема и опрема за комуникацију. Радне површине синхролифтова,
развлачилиште. Економско поређење навоза, пловних докова, сувих докова и синхролифтова.

ПРОПИСИ О ДОКОВАЊУ БРОДА (6)
План доковања. Примена лаких ронилаца при доковању. Прописи пре уласка брода у док, за време доношења и при

напуштању дока.

МОНТАЖА БРОДА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета МОНТАЖА БРОДА су знање о савременим методама градње и монтаже брода. Упознавање

прописа за градњу бродења појединих класификационих друштава.
Задаци наставе предмета су:
- систематизовање већ усвојених знања из ове области на ранијем нивоу образовања;
- упознавање организације и процеса градње брода;
- упознавање  савремених   метода   производње   елемената бродске конструкције и поступног пораста нивоа

сложености елемената бродске конструкције, од лима до модуларне секције;
- стицање знања о методама градње брода у осталим материјалима градње (стаклом, ојачана пластика и слично).

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(3 часа недељно, 66 часова годишње)

ЗАВАРИВАЊЕ (10)
Спајање елемената, бродска конструкција заваривањем истородних и разнородних метала. Заваривање под водом.

Мере сигурности при заваривању и резању материјала. Структура завареног шава. Напрезања. Умањење и
отклањање. Испитивање заварених спојева бродске конструкције.

ТЕХНОЛОШКИ ПОСТУПЦИ ИЗРАДЕ И ОБРАДЕ ЕЛЕМЕНАТА БРОДСКОГ ТРУПА У МЕТАЛУ (5)
Резање лимова - профила, поступци резања, машине и уређаји. Бушење, упуштање, обрада ивица - машине и

уређаји. Савијање лимова - профила, поступци, машине и уређаји.
МОНТАЖА БРОДСКОГ ТРУПА/НАДГРАДЊА (15)
Припрема места монтаже. Монтажа секција двоструког дна. Тачност и квалитет израде и монтаже трупа брода.

Монтажа трупа брода спајањем модулних секција на води.
МОНТАЖА БРОДА ОД С.О.П. (10)
Двокомпонентне полиестерске смоле. Ојачања од стаклених влакана, карбонских влакана. Бродограђевинска

радионица за израду елемената бродске конструкције од стаклом ојачане пластике (С.О.П.). Микроклиматски и остали
техничко-технолошки услови за радионицу, посебно у складу са прописима регистра и ISO 9000. Калупи и материјали



за израду калупа. Ручно, контактно ламинирање. Механички начини ламинирања. Системи обезбеђења ХТЗ прописа у
радионици, а нарочито: вентилација, погон свих алата и уређаја. Одржавање бродовља од С.О.П.

МОНТАЖА ВРАТИЛНОГ ВОДА И ЕЛЕМЕНАТА ВОДА (8)
Саставна цев, конструкциона решења, монтажа и развртање. Монтажа и развртање склопова. Начини центрације

вратилног вода (механички, оптички, веза са НУ машинама...).
ОДРЖАВАЊЕ И РЕМОНТ БРОДСКИХ КОНСТРУКЦИЈА (18)
Обраштање и средства против обраштања. Превлачење металне масе полимерним материјалима. Катодна заштита

трупа. Анодна заштита трупа. Активна - пасивна заштита вратилног вода. Деформација трупа у експлоатацији,
отклањање деформитета.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ практичне наставе је стицање знања, радних вештина и навика неопходних за успешно обављање сложених

послова директне изградње брода и монтаже бродског трупа савременим методама.
Задаци практичне наставе су:
- овладавање савременим технолошким поступцима и методама изградње брода;
- овладавање вештинама у примени савремених средстава рада, алата и прибора који се користе при изградњи

брода и монтажи бродског трупа;
- упознавање организације рада применом савремених технолошких метода градње праћења објеката.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(12 + 8 часова недељно, 264 + 240 часова годишње)

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ (12)
Пословни процес, процес уговарања, процес пројектовања, са фазама: претпројекат, пројекат, уговорни пројекат.

Израда одговарајуће пратеће техничко-технолошке документације (техничке, радне, контролне). Израда техничко-
технолошких поступака и дна извршења фазне, оперативне и завршне контроле на нивоу предузећа и у складу са
правилима надзорног органа. Техничко-технолошки нормативи (емпиријски и искуствени) и нормирање рада са
вредновањем остварених резултата рада (ISO 9000). Процес и начин рада НУМ. Нумеричке методе у бродоградњи
(САD fог Shipbuilding)

НУМЕРИЧКА ОБРАДА БРОДСКЕ ФОРМЕ (48)
Рачунар, основни принципи рада, алгоритми, програмски језик. Описивање бродске форме приближним,

математичким моделима. Програмски пакети за примену на рачунару: хидростатички прорачуни, хидродинамички
прорачуни, елементи бродске конструкције описани рачунаром... Информативно. База података. Примена метода НУМ
за израду нацрта бродских елемената. Примена НУМ метода на рад НУМ машина за резање елемената бродске
форме. Рад на рачунару. Примена метода и критеријума ISO 9000 за слање информација у процес рада и пријем
радова по технолошким нивоима.

ОБРАДА ЕЛЕМЕНАТА ТРУПА БРОДА (38)
Услови, ознаке, начини преузимања материјала из складишта према стандардима ISO 9000. Обележавање и резање

елемената трупа брода, примена ISO 9000. Примена НУМ. Обрада елемената трупа брода савијањем, провера
димензија по ISO 9000. Примена НУМ. Припајање и провера геометрије по ISO 9000, спајање елемената трупа брода у
склопове нижег нивоа, у предмонтажи, примена ISO 9000. Контрола димензија произведених елемената склопова.
Отклањање одступања у складу са прописима ISO 9000 и/или регистровани пријемни орган (ЈRМ, ЈР, LR, GL).

ТЕХНОЛОШКИ ПОСТУПЦИ ИЗРАДЕ СЕКЦИЈА (60)
Обрада ивица, тј. припрема за заваривање одређених типова спојева (ручно, полуаутоматом, аутоматом).

Формирање раванских секција панела, позиционирање, припајање и спајање конструкционих елемената укрућења
секције заваривањем (споне, подвезе, колена и сл.) Брушење, равнање, припрема за транспорт и монтажу. Контрола
димензија остварених склопова у складу са планом техничке контроле квалитета, а на основу елемената ISO 9000, у
делу заварених спојева (непропусност, чврстоћа), отклањање недостатака и учествовање у примопредаји радова
надзорном органу купца. Монтажа секције. Позиционирање класичним начином и теодолитом секција палубе. Секција
уздужне преграде. Површинске секције оплате трупа брода.

ТЕХНОЛОШКИ ПОСТУПЦИ ИЗРАДЕ ЗАПРЕМИНСКИХ СЕКЦИЈА (52)
Обрада ивица као припрема за спајање заваривањем. Обрада: ручно, полу или аутоматом. Формирање раванских

секција-панела. Позиционирање. Припајање. Спајање заваривањем конструкционих елемената. Позиционирање,
припајање просторно распоређених грађевних елемената - секција. Оплата преграде и унутрашње дно. Контрола и
учешће у пријему радова, као и доношење одлуке о начину и методама отклањања уочених недостатака - грешака.
Припрема за транспорт и монтажу, предаја надзорном органу купца, преко СТКК привредне организације.

ОПРЕМАЊЕ СЕКЦИЈА (18)
Радови: уградња цевовода (све врсте), браварски, лимарски, на уградњи главних погонских мотора, помоћних

мотора, осталих система и уређаја. Радови на електрокомплексу јаке и слабе струје. Радови на изолацији и бојењу.
МОНТАЖА БРОДСКОГ ТРУПА НА НАВОЗУ (20)
Припрема места монтаже. Монтажа елемената брода - секција и то: раванских, полу и запреминских, као и

модулних на припремљеном месту  навоз. Припрема поринућа. Поринуће.
МОНТАЖА БРОДСКОГ ТРУПА НА ВОДИ (16)
Припрема монтаже. Монтажа елемената брода - секција и то: раванских, полу и запреминских, као и модулних на

припремљеном месту - акваторија. Озваничење изведених радова - регистар.
НАСТАВА У БЛОКУ (240 часова)
Рад на сложеним операцијама градње и опремања (монтаже), ремонта, доковања и поринућа пловних објеката

према условима и захтевима текуће технологије предузећа и правилима ISO 9000.



Образовни профил: БРОДОМЕХАНИЧАР СПЕЦИЈАЛИСТА

БРОДСКИ МОТОРИ СУС
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета бродски мотори СУС је стицање проширених знања о конструкционим и функционалним

карактеристикама бродских мотора и процесима који се у њима одвијају - као основе за испитивање, уградњу и
одржавање бродских мотора.

Задаци наставе предмета бродски мотори СУС су:
- систематизовање већ усвојених знања из ове области на ранијем нивоу образовања;
- упознавање са прописима о уградњи и одржавању бродских мотора;
- стицање продубљених знања о подмазивању, хлађењу, стартовању и испитивању бродских мотора;
- стицање знања о карактеристичним параметрима мотора, динамици клипног механизма и вибрацијама мотора;
- стицање знања о процесу рада савремених дизел-мотора.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(4 часа недељно, 88 часова укупно)

УГРАДЊА МОТОРА У БРОД (4)
Опис и место машинског простора за мотор.
Постављање мотора и уградња у машински простор, фундаменти мотора.
Пренос снаге од мотора до пропелера, механички пренос снаге, хидромеханички пренос снаге, електрични пренос

снаге.
Пропулзија уређајем Шотел, водени млазни погон брода, алтернативе погона бродског пропелера.
ПРЕКРЕТАЊЕ ВРАТИЛА ПРОПЕЛЕРА (3)
Прекретне копче, прекретне копче с конусним зупчаницима.
Копче са редуктором, хидро копче, прекретни мотори, закретна крила пропелера.
УПРАВЉАЊЕ БРОДСКИМ МОТОРИМА (2)
Аутоматизација и даљинско управљање, даљинске команде, сигнализација и регулација мотора.
Контролне кабине за даљинско управљање, намена и опрема кабина.
ПОДМАЗИВАЊЕ БРОДСКИХ МОТОРА (4)
Подмазивање мотора с мокрим уљним картером, подмазивање мотора с полусувим уљним картером, остали начини

подмазивања бродских мотора.
Уређаји и опрема за подмазивање бродских мотора, завојне пумпе за подмазивање, клипне пумпе за подмазивање.
Прорачун потрошње уља за подмазивање, начини испитивања и контроле уља за подмазивање.
ХЛАЂЕЊЕ БРОДСКИХ ДИЗЕЛ МОТОРА (3)
Отворени систем хлађења, затворени систем хлађења.
Контрола хлађења мотора.
Припрема унутрашње воде за хлађење, омекшавање унутрашње воде, начини и средства, спречавање

пенушавости, заштита од корозије.
СТАРТОВАЊЕ И ПРЕКРЕТАЊЕ БРОДСКИХ МОТОРА (2)
Вентили за стартовање, развод ваздуха за стартовање мотора, сигурносни вентили.
Одржавање система и контролисање.
ИСПИТИВАЊЕ БРОДСКИХ МОТОРА (2)
Испитивање мотора на пробном столу, испитивање мотора у вожњи.
Опрема пробног стола за испитивање мотора са прикључним уређајима.
Мерење потрошње горива, мерење потрошње уља, мерење осталих потрошњи.
ОПШТЕ НАПОМЕНЕ О БРОДСКИМ МОТОРИМА (3)
Упоређење мотора СУС са другим бродским постројењима. Карактеристике бродских пропулзионих мотора.
Подела и примена мотора СУС.
ПРИНЦИП РАДА МОТОРА СУС (6)
Теоретски термодинамички процеси у моторима СУС, стварни процеси мотора СУС, радни циклуси мотора.
Начини паљења смеше код ото-мотора, начини паљења смеше код дизел-мотора, процес сагоревања код дизел-

мотора, начин рада ото-мотора, начин рада дизел-мотора.
ИДЕАЛНИ ПРОЦЕСИ ТОПЛОТНИХ МАШИНА (7)
Опште о кружним процесима.
Процес с довођењем и одвођењем топлоте при t = const., процес с довођењем и одвођењем топлоте при v = const,

процес с довођењем и одвођењем топлоте при р = const., процес с различитим одвођењем и довођењем топлоте.
Ток прорачуна термичког степена деловања, идеални кружни процес мотора СУС.
ПОТРЕБА ВАЗДУХА И ПУЊЕЊЕ ЦИЛИНДРА (2)
Минимална потребна количина ваздуха, вишак ваздуха, коефицијент пуњења.
СНАГА МОТОРА (7)
Одређивање снаге помоћу просечног притиска, одређивање снаге помоћу топлоте горива.
Снага дизел-мотора, снага ото-мотора.
Утицај појединих фактора на снагу мотора, пречник цилиндра, ход клипа, број окретаја, број цилиндара, остали

утицаји на снагу мотора.
Запреминска снага и повећање снаге, повећање запреминске снаге повећањем броја обртаја, повећање запреминске



снаге повећањем просечног притиска.
ИНДИКАТОРСКИ ДИЈАГРАМ И КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПАРАМЕТРИ (7)
Индикаторски дијаграм и просечни индикаторски притисак.
Индицирани степен деловања, степен корисног дејства, индицирана снага, индицирани специфични утрошак горива.
Просечни ефективни притисак, ефективна снага мотора, ефективни специфични утрошак горива.
ДИНАМИКА КЛИПНОГ МЕХАНИЗМА (7)
Силе које делују на клипни механизам, силе притиска гасова на клип мотора, силе изазване кретањем маса

једноцилиндричног мотора, сила ротирајућих маса, силе инерције осцилирајућих маса, деловање компонената сила.
Силе и моменти вишецилиндричног мотора које су проузроковане кретањем маса, изједначење делова маса,

неједноликост закретног момента, прорачунавање замајца.
ВИБРАЦИЈА (8)
Основни појмови, степен слободе еластичних система. Хармоничне вибрације, властите вибрације, присилне

вибрације, резонанца.
Силе и моменти као узроци вибрација, торзионе вибрације, мере за уклањање или смиривање торзионих вибрација,

критични број обртаја.
Вибрације бродског трупа проузроковане радом мотора.
СТВАРАЊЕ ГОРИВЕ СМЕШЕ КОД ОТО-МОТОРА (3)
Захтеви којима мора одговорити карбуратор, једноставни карбуратор, притисак у усисној цеви мотора.
Конструкције и принципи рада карбуратора.
ПАЉЕЊЕ И САГОРЕВАЊЕ КОД ОТО-МОТОРА (4)
Паљење, сагоревање, брзина сагоревања, пораст притиска при сагоревању.
Превремено паљење, детонација, дисоцијација.
Уређаји за паљење смеше код ото-мотора, батеријски уређај за паљење смеше, магнетни уређај за паљење смеше,

свећице.
Регулисање момента паљења смеше.
ПРОЦЕС РАДА КОД САВРЕМЕНИХ ДИЗЕЛ-МОТОРА (10)
Процес рада код двотактног дизел-мотора, процес рада код четворотактног дизел-мотора.
Систем издувавања и продувавања двотактних мотора, одређивање времена за продувавање двотактних мотора.
Начини задржавања повишеног притиска у цилиндру мотора, прехрањивање дизел-мотора, прехрањивање

двотактних и четворотактних мотора.
Сагоревање код дизел-мотора, стварање микросмесе, облик млаза, вртложење, облици простора стварања смесе,

облици сагоревања, процес сагоревања код дизел-мотора.
Детонација код дизел-мотора.
Уређаји за прехрањивање дизел-мотора.
ЕЛЕМЕНТИ ПРОРАЧУНА МОТОРА СУС (4)
Основни елементи прорачуна димензија појединих делова мотора СУС.

ПОМОЋНЕ БРОДСКЕ МАШИНЕ
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставног предмета помоћне бродске машине је стицање проширених знања о структури и карактеру помоћних

бродских машина и уређаја, њиховој функцији и примени - као основи за остваривање практичног рада.
Задаци наставе предмета помоћне бродске машине су:
- систематизовање већ усвојених знања из ове области на ранијем нивоу образовања;
- стицање проширених знања о конструкционим својствима помоћних бродских машина и њиховом значају за рад

пловних објеката;
- стицање проширених знања о врсти, функцији и конструкционом извођењу савремених кормиларских и сидрених

уређаја;
- оспособљавање за праћење рада и контролу исправности у току рада помоћних бродских машина и уређаја на

савременим пловним објектима.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(2 часа недељно, 44 часа укупно)

УВОД (4)
Значај помоћних бродских машина и уређаја за рад брода и живот бродске посаде.
Помоћне бродске машине и уређаји: пумпе, компресори, копче, спојнице, сидрени уређаји, уређаји за везивање,

кормиларски уређаји, цевоводи, грејно-расхладни уређаји, сепаратори, опрема за спасавање и противпожарна опрема
- опис и намена.

СИДРЕНИ УРЕЂАЈИ (4)
Конструкционе карактеристике, функционисање и одржавање сидреног витла BTB-LIZEN.
Хидраулични агрегат сидреног витла "Прва петолетка". Притезна витла - ручна.
КОРМИЛАРСКИ УРЕЂАЈИ (6)
Кормиларска машина БТБ - "Петолетка", цилиндри, опрема, прикључници, разводници за хидраулички систем.
Схема електрохидрауличког уређаја, начин функционисања и одржавања.
ПРЕКРЕТНИ РЕДУКТОР (6)
Конструкционе карактеристике, функционисање и одржавање прекретних редуктора: типа "LOMAN", типа

"REINTEIS", типа "RENK".



ЕЛАСТИЧНЕ СПОЈНИЦЕ (4)
Конструкционе карактeристике, функционисање и одржавање спојница: типа "STROMAG" и типа "ВУЛКАН".
ОСОВИНСКИ ВОД (5)
Конструкциона извођења лежаја осовинског вода, чахуре, стевен-цеви, сирака и скрочног лежаја.
Центрирање осовинског вода, одржавање осовинског вода.
УРЕЂАЈИ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ (5)
Каљужни сепаратори "RХ", "SAREX" и други, начин функционисања.
Пумпе за фекалије са мутратором, начин функционисања и одржавање.
Уређаји за пречишћавање речне воде у питку и санитарну воду.
ЦЕВОВОДИ (6)
Схема система за грејање, схема система питке и санитарне воде, схема система горива.
УРЕЂАЈИ ЗА СПАСАВАЊЕ И ГАШЕЊЕ ПОЖАРА (4)
Ватрогасне пумпе, карактеристике, начин функционисања и одржавање.
Ватрогасни апарати, типови и начин функционисања.
Уређаји за сигнализацију продора воде и пожара.

ОДРЖАВАЊЕ И РЕМОНТ МОТОРА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета одржавање и ремонт мотора је стицање проширених знања о поступцима и методама

одржавања и поправке бродских мотора - као основе за практичан рад.
Задаци предмета одржавање и ремонт мотора су:
- систематизовање већ усвојених знања из области бродских мотора СУС на ранијем нивоу образовања;
- оспособљавање за избор и употребу мерних инструмената, уређаја и прибора за контролу рада у одржавању и

поправци бродских мотора;
- упознавање начина коришћења фабричких упутстава и прописа;
- оспособљавање за отклањање неисправности и кварова на главним пропулзионим моторима, као и на помоћним

бродским моторима са унутрашњим сагоревањем.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(3 часа недељно, 66 часова укупно)

ПРИПРЕМА И ПРЕГЛЕД МОТОРНОГ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПОГОН (10)
Припрема и преглед моторног постројења након дужег мировања или поправке.
Припрема и преглед главног мотора, припрема и преглед цевних система, припрема и преглед главног вратилног

вода, припрема и преглед моторног постројења након краћег мировања.
Упућивање мотора компримираним ваздухом, упућивање мотора електромотором.
ОДРЖАВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА МОТОРНОГ ПОСТРОЈЕЊА У ПОГОНУ (8)
Контрола рада главног мотора, контрола рада система за расхлађивање, контрола рада система за подмазивање,

контрола рада система горива, контрола рада издувног система.
Поступак у вожњи са преоптерећеним мотором, поступак у вожњи са једним или више искључених цилиндара.
Примопредајна служба у погону, распремање погона након вожње.
НЕИСПРАВНОСТ И КВАРОВИ НА ГЛАВНИМ МОТОРИМА И ПОМОЋНИМ МЕХАНИЗМИМА У ПОГОНУ И УЗРОЦИ И

НАЧИН ЊИХОВОГ ОДСТРАЊИВАЊА (10)
Неисправност и сметње код упућивања мотора, мотор не развија потребну снагу, мотор лупа, мотор дими,

ненормално загревање цеви за довод ваздуха за упућивање мотора, повећање температуре воде на појединим
цилиндрима, вентили сигурности на појединим цилиндрима пуцају, клипни систем пропушта гасове, у цилиндрима се
чује појачано пуцкетање, ненормално загревање пумпи и пумпног преноса код пумпа горива, усисни и издувни
вентили не раде нормално, пумпа за подмазивање не ради нормално, пречистачи горива и уља не раде исправно, у
циркулацији уља надолази вода, уље мења боју и постаје мутно, расхладна пумпа не ради исправно, неједноличан рад
регулатора мотора, ненормално грејање лежаја, пожар у издувној цеви.

НЕИСПРАВНОСТ, КВАРОВИ, ПРЕГЛЕДИ И НАЧИН ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА НА ДЕЛОВИМА МОТОРА (18)
Оквир мотора, сталак мотора, блокови мотора, кошуљица радних цилиндара, глава цилиндра, коленасто вратило,

клип, лежаји мотора, разводни механизам, вентили радног цилиндра, регулатори и сервомотори, пумпа ваздуха за
испирање, пумпе за гориво, пумпе за добаву горива, пумпе за подмазивање, пумпе за расхлађивање.

ВАЖНИЈА ПРОВЕРАВАЊА И КОНТРОЛА РАДА ОТО И ДИЗЕЛ МОТОРА (10)
Одређивање рада паљења мотора.
Приближно проверавање исправности покретних механизама и компресије у цилиндрима мотора.
Контрола (одређивање) мртве тачке мотора, контрола величине компресионог простора, контрола реглаже вентила,

контрола зазора лежаја, контрола исправности коленастог вратила, контрола система за паљење смеше, контрола
рада пумпи горива, контрола рада бризгаљки горива, контрола величине угла предубрзигавања горива у радне
цилиндре.

Поступак код измене величине угла предубризгавања горива, контрола нултог положаја пумпи горива, контрола
међусобног положаја коленастог вратила и вратила пропелера, контрола положаја исправности индикатора, контрола
рада мотора по снимљеним индикаторским дијаграмима.

ОДРЖАВАЊЕ, ПОСЛУЖИВАЊЕ И ПРЕГЛЕД ГЛАВНИХ МОТОРА И ПОМОЋНИХ МЕХАНИЗАМА ВАН ПОГОНА (5)
Редовно одржавање мотора.
Послуживање и одржавање моторног постројења за време дужег мировања.



Рокови периодичних прегледа појединих склопова и детаља мотора, рокови периодичних прегледа и поступак код
припрема и испитивања детаља мотора, рокови испитивања боца компримираног ваздуха.

ПОПРАВАК МОТОРА - РАСТАВЉАЊЕ, ПРЕГЛЕДИ, САСТАВЉАЊЕ И РАЗРАЂИВАЊЕ МОТОРА (5)
Растављање мотора, преглед површина, испитивање исправности и димензија појединих делова мотора.
Поправак појединих делова мотора и састављање мотора.
Разрађивање мотора.
Регулисање мотора.

БРОДСКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета бродске електричне машине и уређаји је стицање проширених знања о електричним

машинама и уређајима на пловном објекту и повећање степена поузданости у руковању и контроли рада електричних
направа.

Задаци наставе предмета бродске електромашине и уређаји су:
- систематизовање већ усвојених знања из ове области на ранијем нивоу образовања;
- продубљивање знања о карактеристикама електричних машина и њиховој погонској и функционалној повезаности

са елементима бродског електроенергетског и других система;
- оспособљавање ученика за коришћење техничко-технолошке документације и стручне литературе потребне за

усавршавање у овој области.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 
(2 часа недељно, 44 часа укупно)

УВОД (2)
Преглед величина, јединица и њихових односа као и одговарајућих инструмената.
Електромагнетна индукција, електромагнетна сила, везивање отпорника. Електричне машине, трансформатори,

претварачи (опште напомене), номинални подаци о машинама и уређајима. Извори, потрошачи, развод. Бродски
електроенергетски систем.

ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ ЈЕДНОСМЕРНЕ СТРУЈЕ (ЈС) (7)
Конструкција машина (статор), ротор, колектор - симболи.
Генератори једносмерне струје: принцип рада, основна једначина, подела, регулација напона, промена поларитета.
Мотори једносмерне струје: принцип рада, пуштање у рад, регулација брзине, промена смера окретања, подела.
Означавање машина, пример инсталације мотора са мерним и регулационим уређајима.
ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ НАИЗМЕНИЧНЕ СТРУЈЕ (НС) (13)
Синхрони генератори: принцип рада једнофазног генератора са самопобудом.
Трофазни генератор. Регулација напона, регулација фреквенције, паралелан рад.
Синхрони мотори - обртно магнетно поље, везивање трофазних намотаја.
Асинхроне електричне машине. Трофазни асинхрони мотор - конструкција, принцип рада, подела, покретање,

регулација брзине, промена смера окретања, заустављање.
Једнофазни асинхрони мотор. Колекторски мотори.
ТРАНСФОРМАТОРИ (2)
Принцип рада трансформатора. Конструкција једнофазног трансформатора.
Трофазни трансформатор - режими празног хода и кратког споја. Спрезање.
Трансформатори за заваривање. Мерни трансформатори. Паралелан рад.
АКУМУЛАТОРСКА БАТЕРИЈА (1)
Принцип рада оловних и челичних акумулатора. Везивање, пуњење, одржавање, проветравање, бирач ћелија.

Уређаји за напајање.
ЕЛЕКТРИЧНИ ПРЕТВАРАЧИ И УСМЕРАЧИ (2)
Претварачи: група мотор - генератор. Једноарматурни претварач.
Суви усмерачи.
БРОДСКИ АГРЕГАТИ (3)
Дизел агрегати, осовински и парни: карактеристике и руковање. Прикључак на копно.
ПОТРОШАЧИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ (1)
Пумпе, витла, дизалице, вентилациони и расхладни уређаји. Електрична инсталација паљења мотора са

унутрашњим сагоревањем.
БРОДСКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ (10)
Каблови, прибор, прикључне направе, осигурачи (топљиви аутоматски), биметални релеј, прекидачи обични и

аутоматски, осветљење, инструменти, тастери.
Релеји: повратне струје, максимум и минимум напона струје. Временски релеји.
Главна бродска разводна табла.
ОСНОВНИ МЕРНИ ПРЕТВАРАЧИ И ПОКАЗИВАЧИ (1)
Мерни претварачи и показивачи: притиска, нивоа, температуре, силе и брзине.
ЗАШТИТА ОД ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ЕЛЕКТРИЧНЕ СТРУЈЕ (2)
Изолатори, механичке ограде, систем нуловања, уземљење, прва помоћ.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ



Циљ практичне наставе је стицање проширених знања, радних вештина и навика неопходних за успешно обављање
сложених послова експлоатације и одржавања бродских мотора и бродских помоћних машина и уређаја.

Задаци практичне наставе су:
- овладавање сложеним технолошким поступцима руковања, одржавања и поправки бродских пумпи, вентилатора,

компресора, бродске вентилације, сидрених уређаја, соха, кормиларских уређаја и др.;
- овладавање вештинама склапања, расклапања и дијагностицирања сложених кварова на бродским машинама;
- оспособљавање за рационално и економично коришћење материјала, алата и прибора у одржавању и поправци

машина;
- оспособљавање за коришћење мерних уређаја и прибора потребних за одржавање и поправак бродских машина и

опреме;
- оспособљавање и стицање навика за коришћење средстава на раду.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 
(12 часова недељно, 264 укупно + 240 часова у блоку)

ОДРЖАВАЊЕ БРОДСКИХ ПУМПИ (36)
Одржавање клипних пумпи, подешавање капацитета пумпи. Регулисање напора и снаге пумпе, подешавање

вентилског развода код разних типова клипних пумпи, подешавање висине усисивања пумпи, регулисање рада
ваздушних комора (ветреника), ремонт клипова пумпи, отклањање кварова клипних пумпи.

Ремонт ротационих пумпи са радијалним и аксијалним клиповима, регулисање клизача пумпи, регулисање
капацитета пумпи, отклањање кварова код ротационих пумпи.

Одржавање зупчаних и вијчаних пумпи, подешавање притиска и капацитета пумпи, регулисање висине усисавања
пумпи, отклањање кварова код зупчаних и вијчаних пумпи.

Одржавање центрифугалних пумпи, подешавање висине усисавања центрифугалних пумпи, регулисање рада
центрифугалних пумпи, контрола исправности рада уређаја за самоусисавање, отклањање утицаја кавитације,
подешавање паралелног и серијског рада пумпи, отклањање карактеристичних кварова.

Одржавање пропелерних и стројних пумпи, испитивање пумпи, контрола капацитета пумпи, отклањање
карактеристичних недостатака.

ОДРЖАВАЊЕ ВЕНТИЛАТОРА (6)
Подешавање капацитета вентилатора, испитивање рада вентилатора, измене лопатица код аксијалних и радијалних

вентилатора, отклањање неисправности код вентилатора, смањење шума вентилатора.
ОДРЖАВАЊЕ КОМПРЕСОРА (18)
Подешавање рада разводних органа компресора, регулација вредности штетног простора компресора, снимање

индикаторског дијаграма компресора, контрола рада расхладних органа компресора, отклањање кварова на
расхладном систему компресора, подешавање рада ротационих компресора, мерење буке (шума) компресора,
отклањање недостатака код вијчаних компресора.

БРОДСКА ВЕНТИЛАЦИЈА (12)
Подешавање природне вентилације, подешавање вештачке вентилације, измена неисправних елемената

вентилационих уређаја.
Отклањање недостатака код уређаја за климатизацију, отклањање кварова код регенератора ваздуха.
ОДРЖАВАЊЕ СИДРЕНОГ УРЕЂАЈА (24)
Одржавање витала, одржавање мотовила, одржавање уређаја и инсталације у ланчаницима, подешавање система

даљинског управљања, одржавање, оправак елемената сидреног уређаја, ремонт сидреног уређаја, подешавање
кочница код сидрених витала и мотовила.

ОДРЖАВАЊЕ СОХА (12)
Одржавање закретних соха, одржавање прекретних соха, одржавање гравитационих соха, испитивање носивости

соха, подешавање сигурносне висине дизања чамаца за спасавање.
ОДРЖАВАЊЕ ПОКЛОПАЦА СКЛАДИШНИХ ПРОСТОРА (18)
Подешавање рада система за хидрауличко управљање поклопцима.
Ремонт хидрауличког система за управљање рада поклопаца (расклапање комплета, чишћење, дефектација,

регенерација и замена склопова, монтажа, пуштање у рад).
Одржавање елемената за механичко управљање рада поклопаца, испитивање система заптивања поклопаца.
ОДРЖАВАЊЕ КОРМИЛАРСКИХ УРЕЂАЈА (36)
Одржавање механичког система кормиларења, подешавање и контрола рада механичког система кормиларења,

одржавање, испитивање и подешавање компоненти електрокормиларског уређаја.
Одржавање хидрауличких кормиларских уређаја (растављање, чишћење, дефектација, измена дотрајалих склопова,

монтажа, пуштање у рад).
Одржавање неконтактних аутопилота, подешавање контактних аутопилота, одржавање полужног система

телемотора.
Ремонт кормиларских машина (расклапање, чишћење, дефектација, измена дотрајалих склопова, монтажа,

подешавање, испитивање под оптерећењем).
Пријем кормиларских система од стране Југорегистра.
ОДРЖАВАЊЕ РАСХЛАДНОГ БРОДСКОГ СИСТЕМА (36)
Регулација рада релеја нивоа течности, регулација рада релеја протока, подешавање рада регулационих вентила,

контрола рада неповратног вентила.
Пуњење расхладног система расхладном материјом, подешавање система даљинског управљања, испуштање

ваздуха из расхладног система, испитивање рада расхладног система, радионичко испитивање расхладног система.
Отклањање кварова на компресорским расхладним системима, испитивање квалитета расхладних средстава,



подешавање услова рада расхладних машина.
Испитивање рада делова система: скупљача течности, сушача расхладних течности, направа за одвајање

нечистоћа, одељивача уља, сепаратора течности за расхладна средства.
Подмазивање клипног компресора.
Контрола рада система аутоматске сигнализације.
РАДОВИ НА ВРАТИЛНОМ ВОДУ (36)
Контрола центричности вратилног вода, вођење и монтажа бродских вратила, измена лежаја у статвеној цеви,

подешавање подмазивања лежаја у статвеној цеви.
Контрола зрачности у лежајима скрокова, измена лежаја у скроковима.
Скидање пропелера, отклањање узрока кавитација на пропелеру, мерење конуса на вратилном воду предвиђеном за

налегање главчине пропелера.
Балансирање пропелера, осигурање рада пропелера, подешавање система пропелера са закретним крилима,

подешавање система даљинског управљања пропелерима.
РАДОВИ НА МОТОРНОМ КОМПЛЕКСУ (30)
Растављање, дефектација, измена дотрајалих делова, монтажа нових делова, испитивања након комплетирања

мотора, а посебно на: оквиру мотора, ступовима мотора, блоковима мотора, кошуљицама мотора, главама
цилиндара, коленастом вратилу, клиповима мотора, лежајима мотора, разводном механизму, вентилима радног
цилиндра, регулатору и сервомеханизму, пумпама (за испирање горивне пумпе за подмазивање, расхладне пумпе).

НАСТАВА У БЛОКУ (240)
Рад на карактеристичним пословима одржавања и поправке сложених склопова бродских мотора и уређаја према

захтевима и прописима текуће технологије бродарског предузећа.
Образовни профил: МАШИНИСТА УНУТРАШЊЕ ПЛОВИДБЕ СПЕЦИЈАЛИСТА

БРОДСКА АУТОМАТИКА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета бродска аутоматика је стицање проширених знања о карактеристикама и елементима

бродске аутоматике - потребних за руковање и одржавање електричних аутоматских система на броду.
Задаци наставе предмета бродска аутоматика су:
- систематизовање већ усвојених знања из ове области на ранијем нивоу образовања;
- стицање проширених знања о електричним аутоматским системима дизел-агрегата,
- стицање проширених знања о електричним аутоматским кормиларским уређајима;
- стицање проширених знања о општој бродској електросигнализацији;
- стицање проширених знања о примени хидраулике и пнеуматике код бродске аутоматике.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(2 часа недељно, 44 часа укупно)

УВОД (2)
Бродски електроенергетски систем - извори, потрошач, претварач, трансформатори и систем развођења електричне

енергије на броду.
ГЛАВНА РАЗВОДНА ТАБЛА (ГРТ) (4)
Елементи главне разводне табле, аутоматски и ручни прекидачи, елементи заштите, мерни инструменти, елементи

сигнализације. Функције главне разводне табле.
Начин груписања елемената на главној разводној табли. Поља на главној разводној табли.
ЕЛЕКТРИЧНИ АУТОМАТСКИ СИСТЕМИ ДИЗЕЛ-АГРЕГАТА (8)
Заштита генератора од сувише ниског напона и промене учестаности смештене у ГРТ.
Разводна табла дизел-мотора - опис и намена, систем контроле притиска уља у мотору, систем заштите мотора од

недовољног притиска уља за подмазивање, систем заштите расхладне воде од прегрејавања, пулт за сигнализацију
промена у режиму рада агрегата, аутоматски уређај за препознавање, односно укључивање и искључивање напона.

ЕЛЕКТРИЧНИ СИСТЕМ ПРАЋЕЊА РАДА И ЗАШТИТЕ ГЛАВНИХ МОТОРА (10)
Разводна табла са елементима сигнализације и заштите.
Систем за аутоматско спречавање пада притиска уља у мотору, обрада целовите схеме са тежиштем на рад

система као целине. Систем за појаву пада притиска, систем за укључивање са пресостатима.
Систем заштите редуктора од ниског и врло ниског притиска уља (сигнализација и искључење), електрични систем

заштите мотора од превеликог броја обртаја (тахогенератор, електрични магнети, зауставни вентили, заштитно-
алармни систем).

Систем за контролу притиска температуре хладне воде, додавање воде новом пумпом.
Електрично мерење броја обртаја главног мотора, систем за утврђивање смера обртаја пропелерске осовине,

систем за показивање смера вожње.
Систем за контролу рада хидрауличке и пнеуматске аутоматике (елементи за контролу притиска, сигнализацију,

контролу извршења команди, проверу прекретности копче).
Контрола температуре издувних гасова.
ЕЛЕКТРИЧНА АУТОМАТИКА КОРМИЛАРСКОГ УРЕЂАЈА (8)
Принцип рада кормила, рад главних и помоћних пумпи и захтеви за несметан рад система.
Аутоматски упуштачи хидрауличких пумпи погонских електричних мотора, са пресостатима и проточним

прекидачима.
Пратећи систем управљања кормилом: електрична осовина, електрична кола за отварање и затварање



електромагнетних вентила који мењају проток флуида и померају кормило.
Временски систем управљања кормилом, друга контрола вентила преко микропрекидача, системи за ограничавање

хода кина за покретање пера крме, систем за показивање положаја пера крме.
ОПШТА БРОДСКА СИГНАЛИЗАЦИЈА (8)
Разводна табла опште бродске сигнализације, системи за дојаву пожара, системи за контролу нивоа воде у

бродском кориту, системи за контролу нивоа горива у резервоару, системи за контролу нивоа отпадних вода, системи
контроле стања електричне изолације.

СИСТЕМ ЗА ИСКЉУЧИВАЊЕ У СЛУЧАЈУ ПОЖАРА (3)
Довод горива, вентилатор за довод ваздуха, проветравање, горионик централног грејања.
АУТОМАТСКИ УПУШТАЧИ (1)
Аутоматски упуштачи бродских електромотора (који покрећу компресоре, хидрофоре и др.). Примена и

карактеристике.

ПЛОВИДБЕНИ ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета пловидбени технички прописи је стицање знања о законској и другој регулативи која се

односи на правила и прописе градње брода и поморске и унутрашње пловидбе.
Задаци наставе предмета пловидбени технички прописи су:
- упознавање правилника,  пловибених  прописа,  закона  и бродских исправа, као и поступака у случају хаварије

брода;
- упознавање основне сигнализације брода;
- упознавање техничких правила о градњи и прегледу брода и издавању бродских докумената;
- савладавање технике састављања записника о хаварији на броду;
- стицање знања о редоследу послова везаних за случај хаварије брода.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(2 часа недељно, 44 часа укупно)

УВОД (1)
Пловидбени прописи и значај њиховог познавања, закони и позитивни прописи.
ОРГАНИ УПРАВЕ (3)
Капетанија пристаништа и лучке капетаније.
Надлежност капетаније пристаништа и лучких капетанија.
Установе за техничке и стручне послове, установе за одржавање унутрашњих пловних путева.
ЗАКОН О ПОМОРСКОЈ И УНУТРАШЊОЈ ПЛОВИДБИ (15)
Појам брода и пловних објеката унутрашње пловидбе, начин регулисања пловидбе по унутрашњим пловним

путевима, мрежа унутрашњих пловних путева и пристаништа, сидришта, зимовници.
Пратећи прописи закона о поморској и унутрашњој пловидби:
- Правилник о пловидби на унутрашњим пловним путевима,
- Правилник о стицању знања и овлашћења за рад чланова посаде на бродовима унутрашње пловидбе,
- Правилник о најмањем броју чланова посаде на бродовима унутрашње пловидбе,
- Правилник о пловидби каналима OKMD T.D. (обавезе и дужности посаде, оптички знаци пловних објеката, звучни

знаци пловидбених објеката, обележавање пловног пута).
Технички надзор брода унутрашње пловидбе, прекршаји и казне.
ЗАСТАВЕ ПРИБРЕЖНИХ ДРЖАВА НА ДУНАВУ (1)
Подунавске државе и опис застава подунавских држава.
САОПШТЕЊА БРОДАРСТВИМА И БРОДСКЕ ИСПРАВЕ И КЊИГЕ (2)
Наутичке објаве.
Бродске исправе и књиге бродова унутрашње пловидбе - упис пловних објеката у уписнике (врста уписника), опис

појединих исправки књига, начин вођења бродских књига.
ХАВАРИЈЕ (2)
Хаварије на унутрашњим пловним путевима, састављање записника о штети и протокола хаварије.
Поступци у вези са хаваријом.
ОСНОВЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ (3)
Врсте сигнализације: звучна сигнализација, светлосна сигнализација, радио-сигнализација, заставна сигнализација.
ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ И ПРАВИЛА
ЈУГОСЛОВЕНСКИ РЕГИСТАР БРОДОВА (12)
Закон о Југословенском регистру бродова.
Појам Југорегистра, настанак, развој и задаци.
Правила Југословенског регистра бродова.
Интерна правила.
Примена правила Југорегистра - правила о прегледу постојећих бродова унутрашње пловидбе, врсте и рокови

прегледа (основни преглед, редовни преглед, контролни преглед, ванредни преглед).
ТЕХНИЧКА ПРАВИЛА ЈУГОРЕГИСТРА (2)
Правила о градњи бродова унутрашње пловидбе (од I-ХV), остала важнија правила која издаје Југорегистар.
ОЗНАКЕ НА ПЛОВИЛИМА (1)



Ознаке за идентификацију пловила.
Баждарење (начин обележавања).
ОБАВЕЗЕ БРОДСКИХ ПРЕДУЗЕЋА У БРОДОГРАДИЛИШТИМА (1)
Надзор над градњом, реконструкцијом и хаваријом.
Поштовање рокова прегледа.
Обавезе бродоградилишта и ремонтних радионица.
БРОДСКЕ ИСПРАВЕ И КЊИГЕ ЈУГОРЕГИСТРА (1)
Исправе и књиге за пловила унутрашње пловидбе које издаје Југословенски регистар бродова и обавеза чувања

књига и исправа.

ПЛОВНА ПРЕВОЗНА СРЕДСТВА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета пловна превозна средства је стицање проширених знања о конструкционим извођењима,

намени и функционисању речних пловних средстава.
Задаци наставе предмета пловна превозна средства су:
- систематизовање већ усвојених знања из ове области на ранијем нивоу образовања;
- проширивање знања о чврстоћи брода и његовом понашању на води и на сувом;
- стицање проширених знања о градњи и одржавању брода.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(2 часа недељно, 44 часа укупно)

УВОД (1)
Развој речног бродарства и бродоградње.
ПЛОВНИ ОБЈЕКТИ СА СОПСТВЕНИМ ПОГОНОМ (10)
Подела бродова, општа подела према намени, техничким и радним карактеристикама.
Бродови са сопственим погоном - тегљачи и потискивачи, бродови са сопственим погоном - моторни теретњаци за

општи терет и течни терет (затворени и општи терет - отворени).
Путнички бродови са кабинама, катамарама, излетнички бродови и хидрокрилни бродови.
Технички пловни објекти за истраживање и експлоатацију речног дна, багери усисни, багери ведричари, пловећа

направа за снимање пловних путева.
Бродови за специјалне намене, ватрогасни брод, бродови снабдевачи бродова, ледоломци, лучни бродови, бродови

дизалице и др.
ПЛОВИЛА БЕЗ СОПСТВЕНОГ ПОГОНА (12)
Пловила за превоз течног терета - тегљенице и потиснице, пловила за превоз општих терета - затворене

тегљенице и потиснице.
Техничка пловила, самуси, сенкери, извртаљке.
Докови за дизање бродова.
СРЕДСТВА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПЛОВНИХ ПУТЕВА (4)
Обалски знаци, плутајући знаци, бове пловци, радарски рефлектори, светлосни уређаји.
ЕЛЕМЕНТИ И ЧВРСТОЋА БРОДСКОГ ТЕЛА (12)
Елементи бродског тела, функционалност и начин извођења.
Основни системи градње бродског тела, попречни, уздужни и комбиновани.
Основна својства материјала за градњу бродова.
Основни појмови о чврстоћи брода - уздужна чврстоћа, попречна чврстоћа, чврстоћа брода при извлачењу на навоз

и док.
Оптерећење брода у мирној води на таласима.
ГРАЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ БРОДА (5)
Главни погони бродоградилишта и бродоремонта, општи опис тока градње бродова, општи опис тока веће оправке

брода.
Улога и значај класификационих установа при пројектовању, грађењу и одржавању брода.

БРОДСКИ МОТОРИ СУС
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета бродски мотори СУС је стицање проширених знања о конструкционим и функционалним

карактеристикама бродских мотора и процесима који се у њима одвијају - као основе за испитивање, одржавање и
експлоатацију бродских мотора.

Задаци наставе предмета бродски мотори СУС су:
- систематизовање већ усвојених знања из ове области на ранијем нивоу образовања;
- упознавање  са  прописима  експлоатације   и   одржавању бродских мотора у различитим условима рада;
- стицање продубљених знања о подмазивању, хлађењу, стартовању и испитивању бродских мотора;
- стицање знања о карактеристичним параметрима мотора, динамици клипног механизма и вибрацијама мотора;
- стицање знања о процесу рада савремених дизел-мотора.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(4 часа недељно, 88 часова укупно)



ОПШТЕ НАПОМЕНЕ О БРОДСКИМ МОТОРИМА (4)
Упоређење мотора СУС са другим бродским постројењима.
Карактеристике бродских пропулзионих мотора.
Подела и примена мотора СУС.
ПРИНЦИП РАДА МОТОРА СУС (8)
Теоретски термодинамички процеси у моторима СУС, стварни процеси мотора СУС, радни циклуси мотора.
Начини паљења смеше код ото-мотора, начини паљења смеше код дизел-мотора, процес сагоревања код дизел-

мотора, начин рада ото-мотора, начин рада дизел-мотора.
ИДЕАЛНИ ПРОЦЕСИ ТОПЛОТНИХ МАШИНА (8)
Опште о кружним процесима.
Процес с довођењем и одвођењем топлоте при t = const., процес с довођењем и одвођењем топлоте при v = const.,

процес с довођењем и одвођењем топлоте при р = const., процес с различитим одвођењем и довођењем топлоте.
Ток прорачуна термичког степена деловања, идеални кружни процес мотора СУС.
ПОТРЕБА ВАЗДУХА И ПУЊЕЊЕ ЦИЛИНДРА (4)
Минимална потребна количина ваздуха, вишак ваздуха, коефицијент пуњења.
СНАГА МОТОРА (5)
Одређивање снаге помоћу просечног притиска, одређивање снаге помоћу топлоте горива.
Снага дизел-мотора, снага ото-мотора.
Утицај појединих фактора на снагу мотора.
Запреминска снага и повећање снаге, повећање запреминске снаге повећањем броја обртаја, повећање запреминске

снаге повећањем просечног притиска.
ИНДИКАТОРСКИ ДИЈАГРАМ И КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПАРАМЕТРИ (5)
Индикаторски дијаграм и просечни индикаторски притисак.
Индицирани степен деловања, степен корисног дејства, индицирана снага, индицирани специфични утрошак горива,

ефективна снага мотора, ефективни специфични утрошак горива.
ДИНАМИКА КЛИПНОГ МЕХАНИЗМА (7)
Силе које делују на клипни механизам, силе притиска гасова на клип мотора, сила ротирајућих маса, деловање

компонената сила.
Силе и моменти вишецилиндричног мотора које су проузроковане кретањем маса, изједначење делова маса,

прорачунавање замајца.
ВИБРАЦИЈЕ (6)
Основни појмови, степен слободе еластичних система. Хармоничне вибрације, властите вибрације, присилне

вибрације, резонанца.
Силе и моменти као узроци вибрација, мере за уклањање или смиривање торзионих вибрација. Критични број

обртаја.
Вибрације бродског трупа проузроковане радом мотора.
СТВАРАЊЕ ГОРИВЕ СМЕШЕ КОД ОТО-МОТОРА (4)
Захтеви којима мора одговорити карбуратор, једноставни карбуратор, притисак у усисној цеви мотора.
Конструкције и принцип рада карбуратора.
ПАЉЕЊЕ И САГОРЕВАЊЕ КОД ОТО-МОТОРА (4)
Паљење, сагоревање, брзина сагоревања, пораст притиска при сагоревању.
Превремено паљење, детонација, дисоцијација.
Уређаји за паљење смеше код ото-мотора, батеријски уређај за паљење смеше, магнетни уређај за паљење смеше,

свећице.
Регулисање момента паљења смеше.
ПРОЦЕС РАДА КОД САВРЕМЕНИХ ДИЗЕЛ-МОТОРА (10)
Процес рада код двотактног дизел-мотора, процес рада код четворотактног дизел-мотора.
Систем издувавања и продувавања двотактних мотора, одређивање времена за продувавање двотактних мотора.
Прехрањивање дизел-мотора.
Сагоревање код дизел-мотора.
Детонација код дизел-мотора.
Уређаји за прехрањивање дизел-мотора.
ЕЛЕМЕНТИ ПРОРАЧУНА МОТОРА СУС (5)
Основни елементи прорачуна димензија појединих делова мотора СУС.
ПОГОНСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ДИЗЕЛ-МОТОРА И РЕЖИМИ РАДА (18)
Карактеристике брзина, спољна карактеристика, пропелерска карактеристика.
Стабилност рада дизел-мотора, карактеристике оптерећења, рад у вези.
Пловидба с вишемоторним постројењем, пловидба при тегљу, пловидба бродом коме је прљаво дно, вожња крмом,

пловидба при променљивој истиснини брода.
Закретање брода, вожња у плитким водама, пловидба при невремену.
Режими рада при упућивању мотора.
Стартовање и покретање бродских мотора, одржавање система и контролисање рада.
Управљање бродским моторима, даљинско управљање, сигнализација и регулација мотора.

ОДРЖАВАЊЕ БРОДСКИХ МОТОРА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ



Циљ наставе предмета одржавање бродских мотора је стицање проширених знања о поступцима и методама
одржавања и поправке бродских мотора - као основе за практичан рад и експлоатацију мотора.

Задаци предмета одржавање бродских мотора су:
- систематизовање већ усвојених знања из области бродских мотора СУС на ранијем нивоу образовања;
- оспособљавање за избор и употребу мерних инструмената, уређаја и прибора за контролу рада у одржавању и

поправци бродских мотора;
- упознавање начина коришћења фабричких прописа, прописа ЈРБ и општих упутстава за одржавање и

експлоатацију бродских мотора;
- оспособљавање за отклањање неисправности и кварова на главним пропулзионим моторима, као и на помоћним

бродским моторима са унутрашњим сагоревањем.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(3 часа недељно, 66 часова укупно)

ПОСЛУЖИВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА МОТОРНОГ ПОСТРОЈЕЊА У ПОГОНУ (8)
Контрола рада главног мотора, контрола рада система за  расхлађивање, контрола рада система за подмазивање,

контрола рада система горива, контрола рада издувног система.
Поступак у вожњи са преоптерећеним мотором, поступак у вожњи са једним или више искључених цилиндара.
Примопредаја службе и погону, распремање погона закона вожње.
Радови и поступци приликом упловљења брода у луку.
НЕИСПРАВНОСТ И КВАРОВИ НА ГЛАВНИМ МОТОРИМА И ПОМОЋНИМ МЕХАНИЗМИМА У ПОГОНУ И УЗРОЦИ И

НАЧИН ЊИХОВОГ ОДСТРАЊИВАЊА (12)
Неисправности и сметње код упућивања мотора, мотор не развија потребну снагу, број обртаја се смањује или се

мотор заустави, мотор лупа, мотор дими, ненормално загревање цеви за довод ваздуха за упућивање мотора,
повећање температуре воде на појединим цилиндрима, вентили сигурности, на појединим цилиндрима се чује појачано
пуцкетање, ненормално загревање пумпи и пумпног преноса код пумпа горива, усисни и издувни вентили не раде
нормално, пумпа за подмазивање не ради нормално, пречистачи горива и уља не раде исправно, у циркулацији уља
надолази вода, уље мења боју и постаје мутно, расхладна пумпа не ради исправно, неједноличан рад регулатора
мотора, ненормално грејање лежаја, пожар у издувној цеви.

НЕИСПРАВНОСТИ, КВАРОВИ И ПРЕГЛЕДИ ПОЈЕДИНИХ САСТАВНИХ ДЕЛОВА МОТОРА (15)
Оквир мотора, сталак мотора, блокови мотора, кошуљица радних цилиндара, глава цилиндра, коленасто вратило,

клип, лежаји мотора, разводни механизам, вентили радног цилиндра, регулатори и сервомотори, пумпа ваздуха за
испирање, пумпе за гориво (пумпа високог притиска), пумпе за добаву горива (пумпа ниског притиска), пумпе за
подмазивање, пумпе за расхлађивање.

ВАЖНИЈА ПРОВЕРАВАЊА И КОНТРОЛА ДИЗЕЛ-МОТОРА (12)
Одређивање рада паљења мотора.
Приближно проверавање исправности покретних механизама и компресије у цилиндрима мотора.
Контрола (одређивање) мртве тачке клипа, контрола величине компресионог простора, контрола и подешавање

вентила, контрола зазора лежаја, контрола исправности коленастог вратила, контрола система за паљење смеше,
контрола рада пумпи горива (високог и ниског притиска), контрола међусобног положаја коленастог вратила и вратила
пропелера, контрола положаја исправности индикатора, контрола рада мотора по снимљеним индикаторским
дијаграмима.

ОДРЖАВАЊЕ, ПОСЛУЖИВАЊЕ И ПРЕГЛЕД ГЛАВНИХ МОТОРА И ПОМОЋНИХ МЕХАНИЗАМА ВАН ПОГОНА (6)
Редовно одржавање мотора.
Послуживање и одржавање моторног постројења за време дужег мировања.
Рокови периодичних прегледа појединих склопова и детаља мотора, рокови периодичних прегледа и поступак код

пријема и испитивања, испитивања боца компримираног ваздуха.
ПОПРАВКА И РАЗРАЂИВАЊЕ МОТОРА (13)
Растављање мотора, преглед површина, испитивање исправности и димензија појединих делова мотора.
Поправак појединих делова мотора и састављање мотора.
Разрађивање мотора. Регулисање мотора.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ практичне наставе је стицање проширених знања, радних вештина и навика неопходних за успешно обављање

сложених послова одржавања бродских мотора и бродских помоћних машина и уређаја.
Задаци практичне наставе су:
- овладавање сложеним технолошким поступцима склапања, расклапања и поправке бродских мотора и бродских

помоћних машина и уређаја;
- овладавање сложеним технолошким поступцима одржавања преграда и поправке свих врста стабилних и

покретних делова пропулзионих бродских уређаја;
- стицање проширених знања за самосталну дефектацију, проналажење узрока кварова и доношење одлуке о

потреби за изменом или регенерацијом елемената пропулзионих и помоћних уређаја;
- оспособљавање за самостално одржавање вратилног вода у условима бродског одржавања и специфицирања

насталих кварова у циљу подношења захтева ремонтним радионицама намењених за одржавање бродских
постројења;

- оспособљавање за одржавање свих помоћних бродских уређаја (пумпе, компресори, сидрени уређај, кормиларски
уређај, расхладни уређај);



- оспособљавање за стицање навика за коришћење средстава заштите на раду.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(12 часова недељно, 264 часа укупно + 240 часова у блоку)

ОДРЖАВАЊЕ, ПРЕГЛЕДИ И ОПРАВКЕ БРОДСКИХ МОТОРА (63)
Блок мотора
Генерални ремонт мотора (дефектација, одређивање делова блока за регенерацију и замену), могућност

отклањања оштећења на блоку мотора.
Цилиндри мотора
Избор потребног алата и прибора за вађење и контролу цилиндара мотора, одређивање толеранције за брушење

(хоновање) цилиндара, уградња цилиндара.
Растављање, дефектација и састављање гасног издувног колектора.
Клипови мотора
Вађење клипова, дефектација стања клипова, осовиница клипова и клипних прстенова, уградња ремонтованих

клипова, односно нових клипова, подешавање алата за монтажу клипних прстенова.
Ремонт добавних пумпи и пумпи високог притиска горивног система, дефектација покретних делова, цилиндара и

клипова пумпи, регенерација делова пумпи, састављање пумпи, испитивање и монтажа.
Коленасто вратило
Ослобађање вратила, дефектација, егализација, избор нових лежаја, монтажа коленастог вратила.
Разводно вратило
Демонтажа разводног вратила, преглед и замена лежаја, монтажа и подешавање рада вентила (усисног, издувног и

осталих вентила којима се управља помоћу разводног вратила).
Усисни и издувни вентили
Скидање вентила, брушење печурки вентила, доношење одлуке о измени вентила, контрола исправности опруга

вентила, преглед и поправак вретена вентила.
Главе мотора
Скидање глава мотора, пробе глава помоћу хидрауличког притиска, начини отклањања недостатака на главама

мотора, монтажа глава, притезање вијака помоћу динамометра.
Прехрањивање мотора
Дефектација уређаја, чишћење, измена дотрајалих делова (код турбо компресора извршити испитивање статорских

и роторских лопатица, а у случају измене лопатица извршити балансирање ротора), састављање уређаја за
прехрањивање мотора, мерење капацитета уређаја за прехрањивање мотора.

Регулатори и сервомотори
Скидање регулатора и сервомотора, преглед и испитивање, монтажа регулатора и сервосистема.
Систем даљинског управљања моторима
Дефектација система, измена дотрајалих делова, састављање система, монтажа система.
ОДРЖАВАЊЕ, ПРЕГЛЕДИ И ОПРАВКЕ ГЛАВНИХ И ПОМОЋНИХ МОТОРА И СИСТЕМА МОТОРА (63)
Неисправности и сметње код упућивања мотора.
Могући узроци недостатака у случају да мотор не развија потребну снагу, узроци лупања у мотору, узроци

димљења мотора, ненормално загревање система за упућивање мотора, неравномерно загревање расхладне воде код
појединих цилиндара, неисправан рад усисних и издувних вентила, појава воде у уљном систему, неисправан рад
регулатора, појава пожара у издувном колектору.

Неисправан рад пречистача горива, неисправан рад пречистача уља, неисправан рад пурификатора и
кларификатора, неисправан рад система за даљинско управљање моторима.

ОДРЖАВАЊЕ ВРАТИЛНОГ ВОДА (24)
Контрола центричности вратилног вода, вађење и контрола бродских вратила, контрола лежаја у статвеној цеви,

контрола лежаја у скроковима.
Балансирање пропелера, отклањање кавитације на пропелеру, регулисање система прекретних пропелера.
ОДРЖАВАЊЕ БРОДСКИХ ПУМПИ (18)
Одржавање клипних пумпи, регулација капацитета пумпи, регулација снаге и напора пумпе, подешавање висине

усисавања пумпе, контрола исправности рада ваздушних комора (ветреника).
Одржавање клипних пумпи са ротационим клиповима, одржавање пумпи са радијалним клиповима, одржавање

пумпи са аксијалним клиповима.
Одржавање центрифугалних пумпи, подешавање висине усисавања центрифугалних пумпи, контрола рада уређаја

за самоусисавање пумпи, отклањање узрока кавитације, подешавање паралелног и серијског рада пумпи.
ОДРЖАВАЊЕ КОМПРЕСОРА (18)
Регулација рада разводних органа компресора, подешавање величине штетног простора, снимање индикаторског

дијаграма, контрола рада расхладних органа компресора.
Подешавање рада ротационих компресора, контрола рада вијачних компресора.
ОДРЖАВАЊЕ СИДРЕНОГ УРЕЂАЈА (30)
Одржавање вратила, мотовила, система даљинског управљања, сидреног уређаја.
Подешавање кочница код сидрених витала и мотовила, контрола сидара, контрола сидрених ланаца, одржавање

уређаја и инсталација у ланчанику.
ОДРЖАВАЊЕ КОРМИЛАРСКОГ УРЕЂАЈА (30)
Одржавање механичких система кормиларења, хидрауличких кормиларских система, електросистема кормиларења.
Контрола рада релемотора, контрола рада аутопилота.



Отклањање кварова код кормиларских система, ремонт кормиларских система, пријем кормиларских система од
стране ЈР.

ОДРЖАВАЊЕ РАСХЛАДНОГ БРОДСКОГ СИСТЕМА (18)
Регулација рада релеја нивоа течности и релеја протока.
Подешавање рада регулационих вентила, контрола рада неповратног вентила, пуњење расхладног система

расхладном течношћу, испуштање ваздуха из расхладног система, испитивање рада расхладног система, монтажно
испитивање расхладног система.

Отклањање кварова код компресорског расхладног система, испитивање квалитета расхладног средства.
Контрола рада система аутоматске сигнализације.
НАСТАВА У БЛОКУ (240)
Одржавање, прегледи и поправке различитих врста бродских пропулзионих мотора и помоћних уређаја на

бродовима и пловним средствима у оквиру и према условима текуће технологије одржавања бродарског предузећа.
Образовни профил: МЕХАНИЧАР - ОРУЖАР - СПЕЦИЈАЛИСТА

АУТОМАТСКА ОРУЖЈА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета аутоматска оружја је проширивање знања на основу стручних садржаја из области оружја и

добијање потпуних, научних дефиниција појединих појмова.
Задаци наставе предмета аутоматска оружја су:
- проширивање знања из области унутрашње и спојне балистике и експлозивних материја;
- упознавање са основним својствима аутоматског оружја;
- одређивање сила у аутоматском оружју;
- упознавање са динамиком аутоматског оружја;
- упознавање  са   кретањем  окретних  делова   аутоматских оружја и целог оружја;
- упознавање са деловима и механизмима аутоматског оружја.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(3 часа недељно, 66 часова укупно)

УНУТРАШЊА И СПОЉНА БАЛИСТИКА И ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ (10)
Задаци унутрашње балистике. Барути. Основне једначине и методе прорачуна унутрашње балистике. Основни

појмови спољне балистике. Елементи путање. Појам о експлозивним материјама. Видови сагоревања експлозивних
материја. Врсте импулса. Главне карактеристике експлозивних материја. Подела експлозивних материја. Бризантни
експлозиви. Иницијални експлозиви. Иницирајућа средства.

ОСНОВНА СВОЈСТВА АУТОМАТСКОГ ОРУЖЈА (6)
Опште карактеристике оружја и њихова подела. Врста аутоматског оружја. Основни системи аутоматског оружја.
Основне карактеристике аутоматског оружја.
ОДРЕЂИВАЊЕ СИЛА У АУТОМАТСКОМ ОРУЖЈУ (10)
Опште напомене. Притисак барутних гасова. Силе притиска барутних гасова у уређајима на устима цеви. Сила

трења у механизмима аутоматике. Сила опруге.
ДИНАМИКА АУТОМАТСКОГ ОРУЖЈА (10)
Оплате напомене. Одређивање карактеристика кретања чланова механизма аутоматског оружја. Удари у

механизмима аутоматског оружја. Кретање делова под дејством опруга.
КРЕТАЊЕ ПОКРЕТНИХ ДЕЛОВА АУТОМАТСКОГ ОРУЖЈА И ЦЕЛОГ ОРУЖЈА (15)
Опште напомене. Систем трзања затварача. Систем трзања цеви. Систем одвођења гасова.
ДЕЛОВИ И МЕХАНИЗМИ АУТОМАТСКОГ ОРУЖЈА (15)
Сандуци механизма. Затварачи аутоматског оружја. Цев. Механизам за брављење и одбрављивање. Механизми за

убрзавање кретања затварача. Магацини. Реденици. Механизми за увођење метка у лежишта метка. Механизми за
уклањање чаура. Ударни механизми. Механизми за окидање. Сигурносни механизми. Опруге.

ПРИМЕЊЕНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРУЖАРСТВУ
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета примењени материјали у оружарству је проширивање знања из области машинских

материјала, термичке обраде и заштите и њихове специфичности примене у изради оружја.
Задаци наставе предмета примењени материјали у оружарству су:
- упознавање са материјалима за израду делова оружја у зависности од њихове функције и дејства спољних

утицаја;
- упознавање са материјалима за израду металних делова оружја;
- упознавање са материјалима за израду неметалних делова оружја.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(2 часа недељно, 44 часа укупно)

МАТЕРИЈАЛИ ЗА ИЗРАДУ ДЕЛОВА ОРУЖЈА У ЗАВИСНОСТИ ОД ЊИХОВЕ ФУНКЦИЈЕ И ДЕЈСТВА СПОЉНИХ УТИЦАЈА
(14)

Делови оружја. Оптерећења којима су изложени делови оружја. Спољни утицаји. Избор материјала за израду
делова оружја. Физичка, механичка и технолошка својства материјала за израду делова оружја. Испитивања



материјала за израду делова оружја.
МАТЕРИЈАЛИ ЗА ИЗРАДУ МЕТАЛНИХ ДЕЛОВА ОРУЖЈА (20)
Материјали за израду цеви оружја. Материјали за израду затварача оружја. Материјали за израду механизама

оружја. Материјали за израду опруга оружја. Материјали за израду осталих металних елемената оружја.
Карактеристике примењених материјала. Специфични захтеви које треба да обезбеде изабрани материјали. Термичка
и термохемијска обрада изабраних материјала.

МАТЕРИЈАЛИ ЗА ИЗРАДУ НЕМЕТАЛНИХ ДЕЛОВА ОРУЖЈА (10)
Дрво. Гума. Пластични материјали, Кожа. Остали материјали. Карактеристике и специфични захтеви које треба да

обезбеде неметални материјали. Заштита неметалних материјала. Лепкови. Лакови. Боје.

КОНСТРУКЦИЈА И ИСПИТИВАЊЕ ФУНКЦИЈЕ СИСТЕМА СТРЕЉАЧКОГ ОРУЖЈА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета конструкција и испитивање функције система стрељачког оружја је стицање знања о

конструкционим и функционалним карактеристикама стрељачког оружја, као система са муницијом и нишанским
справама.

Задаци наставе предмета конструкција и испитивање функције система стрељачког оружја су:
- продубљивање раније стечених знана о оружју, муницији и нишанским справама у функционалном склопу;
- упознавање са динамичким и балистичким карактеристикама система оружја;
- упознавање са основним принципима провере и испитивања функције оружја без и са гађањем;
- изучавање принципа ректификације и упуцавања оружја са различитим нишанским справама;
- упознавање са мерама безбедности и заштите у руковању и раду са оружјем и муницијом

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(3 часа недељно, 66 часова укупно)

ФУНКЦИОНАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЕЛЕМЕНАТА СИСТЕМА ОРУЖЈА, МУНИЦИЈЕ И НИШАНСКИХ СПРАВА (36)
ФУНКЦИОНАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОРУЖЈА
Врсте оружја, принципи функционисања са динамичким карактеристикама и специфичностима истих.

Идентификација принципа рада оружја са упознавањем модерних и актуелних конструкционих решења.
ФУНКЦИОНАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ МУНИЦИЈЕ
Врсте стрељачке муниције, специфичности конструкције са аспекта функције при гађању. Упознавање са актуелним

и модерним решењима, са конструкционим, балистичким и функционалним решењима.
ФУНКЦИОНАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ НИШАНСКИХ СПРАВА
Врсте нишанских справа са функционалним и динамичким карактеристикама. Конструкција и специфичности веза

нишанских справа и оружја са испитивањем истих.
ДИНАМИЧКЕ И БАЛИСТИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ СИСТЕМА ОРУЖЈА (8)
Динамичке карактеристике система, енергије трзања, одскочни углови, утицај брзине трзања оружја на функцију

оружја, муниције и нишанске справе.
ПРОВЕРА И ИСПИТИВАЊЕ ОРУЖЈА (10)
Провера функције оружја без гађања. Идентификација неисправности рада елемената, подсистема и система.

Испитивање гађањем идентификација неисправности функционисања и методе отклањања истих.
ПРИНЦИПИ РЕКТИФИКАЦИЈЕ И УПУЦАВАЊА ОРУЖЈА (6)
Упознавање са нишанским справама са аспекта руковања, употребе и уградње. Методе ректификације. Методе

упуцавања. Методе утврђивања поузданости добијених резултата гађања.
МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ У РАДУ СА ОРУЖЈЕМ, МУНИЦИЈОМ И НИШАНСКИМ СПРАВАМА (6)
Мере безбедног руковања са принципима и поступцима у раду. Заштитна средства, руковање и употреба.

Упознавање са опасностима по живот и здравље.

НИШАНСКЕ СПРАВЕ
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета нишанске справе је стицање знања о конструкцији нишанских справа, специфичностима

примене и руковања.
Задатак наставе предмета нишанске справе је:
- продубљивање знања из предметне области, класификација и идентификација истих;
- изучавање  конструкционих  карактеристика  нишанских справа;
- изучавање употребних карактеристика нишанских справа;
- одржавање и чување нишанских справа.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(1 час недељно, 22 часа укупно)

КОНСТРУКЦИОНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ НИШАНСКИХ СПРАВА (12)
Механичке нишанске справе. Оптичке нишанске справе. Оптоелектронске нишанске справе. Ласерски нишани.
УПОТРЕБНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ НИШАНСКИХ СПРАВА (6)
Употребне карактеристике механичких нишанских справа.
Употребне карактеристике оптичких нишанских справа.
Употребне   карактеристике   оптоелектронских   нишанских справа. Употребне карактеристике ласерских



нишанских справа.
ОДРЖАВАЊЕ И ЧУВАЊЕ НИШАНСКИХ СПРАВА (4)
Одржавање нишанских справа. Утицаји физичких и хемијских средстава на нишанске справе. Утицај метеоролошких

и климатских услова при употреби.

МЕХАНИЗМИ ОРУЖЈА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета механизми оружја је проширивање знања из теорије механизама примењено на механизме у

оружју.
Задаци наставе предмета механизми оружја су:
- упознавање са затварачима оружја и њихове везе са сандуком муниције;
- упознавање са доношењем метка - пуњењем;
- упознавање са механизмима за окидање и ударним механизмима;
- упознавање са механизмима за извлачење чаура;
- упознавање са помоћним механизмима и уређајима.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(2 часа недељно, 44 часа укупно)

ЗАТВАРАЧИ ОРУЖЈА И ЊИХОВА ВЕЗА СА САНДУКОМ МУНИЦИЈЕ. ВРСТЕ ЗАТВАРАЧА. СИСТЕМИ БРАВЉЕЊА. САНДУК
МЕХАНИЗМА (9)

ДОНОШЕЊЕ МЕТКА - ПУЊЕЊЕ (9)
Храњење из магацина у облику кутије. Храњење из добоша. Реденик. Анализа рада механизма пуњења.
МЕХАНИЗМИ ЗА ОКИДАЊЕ И УДАРНИ МЕХАНИЗМИ (9)
Орозни механизам. Ударни механизам. Ударни механизам са својом опругом. Ударни механизам под дејством

повратне опруге.
МЕХАНИЗМИ ЗА ИЗВЛАЧЕЊЕ ЧАУРА (8)
Извлакачи. Врсте извлакача. Принцип рада извлакача.
ПОМОЋНИ МЕХАНИЗМИ И УРЕЂАЈИ (9)
Успорачи и регулатори. Убрзач кретања затварача. Средства за ублажавање трзања. Гасне кочнице. Појачници

трзања. Уређај за гађање маневарском муницијом.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ практичне наставе је стицање практичних сазнања, радних вештина и навика потребних за обављање простих

и сложених операција и поступака, израде и монтаже оружја и елемената оружја.
Задаци практичне наставе су:
- овладавање простим и сложеним технолошким операцијама ручне и одговарајуће машинске обраде на изради и

монтажи елемената оружја, занатских и индустријских производа;
- примена знања по правилном избору материјала за израду производа и оспособљавање за његово рационално

коришћење са што мање неправилности и отпада;
- оспособљавање за правилну употребу, примену и одржавање средстава рада;
- стицање знања и навика за правилно коришћење средстава заштите на раду;
- развијање интереса за усавршавање и иновирање технолошких поступака у изради и монтажи оружја.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(14 часова недељно, 308 часова укупно + 240 часова у блоку)

УВОД (2)
Упознавање наставног плана и програма. Реализација захтева радног подручја оружара - специјалисте, радне и

технолошке дисциплине. Упознавање мера и средстава заштите на раду и правилника о раду радионице.
ПОЗНАВАЊЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ТИПОВА И ВРСТА ОРУЖЈА И ОРУЂА (98)
Потпуно и делимично расклапање и склапање склопова, подсклопова и делова оружја и оруђа. Упознавање делова и

функција. Основне тактичко-техничке карактеристике пиштоља, сигналних пиштоља, револвера, пушака, аутоматских
пушака, полуаутоматских пушака, пушкомитраљеза, митраљеза, ручних и ракетних бацача, минобацача 60 и 120 mm,
ПАВ ТОП 20 mm, ТОП 76 mm и лаки ракетни лансер 128 mm. Руковање и припрема за гађање. Мере сигурности и
безбедности при руковању.

ДЕМОНТАЖА И МОНТАЖА СА ПРОВЕРОМ ФУНКЦИОНАЛНЕ И ТЕХНИЧКЕ ИСПРАВНОСТИ ОРУЖЈА (80)
Расправљање оружја различитих типова, делимично и потпуно. Функционална и техничка неисправност главних

делова, склопова и подсклопова. Склоп цеви, сандука и затварача са механизмима, делови аутоматике оружја,
елементи лафета оруђа. Класификација могућих и најчешћих застоја у раду делова и склопова. Поступак
идентификације застоја и начин њиховог отклањања.

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕДИ И ОДРЖАВАЊЕ ОРУЖЈА И ОРУЂА (100)
Врсте техничких прегледа и ресурси. Опис радњи и поступака за извођење. Технички прегледи оружја и оруђа у

гарантном року и на основу ресурса рада. Упознавање комплета специјалног алата и прибора, као и опреме за
извршење техничких прегледа. Техничка упутства и документација за извођење техничких прегледа и ажурирање
извршених радова. Практично увежбавање методологије извођења техничких прегледа. Техничка припрема



средстава, алата и прибора за периодично (превентивно) одржавање по ресурсу. Провера и утврђивање
конструкционо-техничких величина, мера, толеранција и параметара, склопова и делова оружја. Замена дотрајалих и
неисправних делова за подешавањем и без подешавања и ректификација. Завршна контрола и испитивање
функционалности оружја (опитним или полигонским гађањем). Увежбавање методологије извођења превентивног
одржавања на оружју (на појединим склоповима и деловима).

ТЕХНИЧКИ РЕМОНТ ОРУЖЈА УСЛЕД ОТКАЗА ДЕЛОВА (80)
Техничка припрема ремонта и пријем средстава за ремонт. Технологија лаког и средњег ремонта оружја. Извођење

практичних радњи технологије ремонта, делова и склопова оружја. Делимични средњи ремонт склопова. Замена
склопова и делова са подешавањем. Међуфазна ремонтна контрола и завршно испитивање оружја са опитним
гађањем. Ажурирање техничког ремонта и картона средстава, као и предаја корисницима.

ЗАШТИТА ДЕЛОВА И СКЛОПОВА ОРУЖЈА (60)
Припрема оружја за заштиту, расклапање и чишћење. Одмашћивање делова средством за деконзервацију дрнчом.

Технички преглед делова и склопова. Конзервација делова заштитним средствима. Краткорочна и повремена
конзервација звоном и другим уљним премазима. Дугорочна конзервација која се врши у средству солвент.

Технологија обављања краткорочне и дугорочне конзервације и реконзервације металних, дрвених, кожних и
текстилних делова. Склапање средстава и паковање. Складиштење и примопредаја.

ПРОВЕРА И ПОДЕШАВАЊЕ ОРУЖЈА (40)
Припрема оружја за употребу. Ставови за гађање. Спортски и борбени ставови, најпогоднији ставови за поједине

врсте гађања. Нишањење и заузимање потребних елемената на нишанској справи и уређају за нишањење. Избор
нишанске тачке при гађању. Окидање, техника потезања, дисање у току гађања и дисање пауза. Одређивање даљине
од циља и отклањање утицаја бочног ветра, температурних разлика, надморске висине косог хица и других утицајних
фактора. Најчешће грешке при гађању и њихов утицај на тачност и прецизност погодака. Испитивање тачности и
прецизност оружја. Отклањање недостатака установљених приликом испитивања оружја на полигону. Полигонско
гађање из разних типова оружја.

СЕРВИСИРАЊЕ И ПОПРАВКА ЛОВАЧКОГ И ЛИЧНОГ НАОРУЖАЊА РАЗНИХ ТИПОВА ДОМАЋЕГ И СТРАНОГ
НАОРУЖАЊА (88)

Монтирање снајпера на карабину, ректификација и упуцавање.
Расклапање и склапање ловачких пушака, делимично и потпуно расклапање склопова и подсклопова.
Отклањање кварова, замена дотрајалих, поломљених и истрошених делова по могућности новим деловима или

израдом нових делова ручно или машински, односно заваривањем поломљених и наваривањем истрошених делова.
Расклапање и склапање разних типова пиштоља и револвера, потпуно и делимично.
Откривање кварова и поправка.
НАСТАВА У БЛОКУ (240)
Одржавање, прегледи и поправке различитих врста оружја и помоћних уређаја. Провера и подешавање оружја.
Технологија обављања краткорочне и дугорочне конзервације делова и склопова оружја.
Образовни профил: ОПТИЧАР - ОПТОМЕТРИСТА

ОПТИЧКИ СКЛОП ОРГАНА ВИДА
(4 часа недељно, 88 часова укупно)

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета Оптички склоп органа вида јесте стицање основних знања о анатомској грађи органа вида и

оспособљавање кандидата за њихову примену при прорачунавањима диоптријских параметара корекционих стакала.
Задаци наставе предмета Оптички склоп органа вида јесу:
- стицање потребних знања о анатомској грађи вида;
- стицање знања о нормалном оку и о аномалијама или рефракционим манама ока;
- оспособљавање ученика да примене знања о анатомској грађи ока у прорачунима диоптријских параметара

корекционих стакала;
- развијање смисла за сарадњу са офталмолозима и пацијентима.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД У ОПТИЧКИ СКЛОП ОРГАНА ВИДА (4)
Основни појмови анатомије ока.
ЕМБРИОЛОГИЈА ОПТИЧКОГ ОРГАНА ВИДА (3)
Ембриологија оптичког дела органа вида. Ембриологија рожњаче као дела оптичког органа вида. Ембриологија

сочива као дела оптичког органа вида.
РОЖЊАЧА (3)
Анатомска грађа рожњаче као дела оптичког органа вида. Хистолошка грађа рожњаче као дела оптичког органа

вида. Улога рожњаче у оптичком склопу органа вида. Нумеролошке карактеристике рожњаче као дела оптичког
органа вида.

СОЧИВО I ДЕО (4)
Анатомска грађа сочива као дела оптичког органа вида. Хистолошка грађа сочива као дела оптичког органа вида.
СОЧИВО II ДЕО (4)
Метаболизам сочива као дела оптичког органа вида. Биохемизам сочива као дела оптичког органа вида. Презбиопија

као дела оптичког органа вида. Поремећаји акомодације као дела оптичког органа вида.
СТАКЛАСТО ТЕЛО КАО ДЕО ОПТИЧКОГ ОРГАНА ВИДА (2)
Анатомска подела и хистолошка грађа стакластог тела као дела оптичког органа вида. Функција стакластог тела као

дела оптичког органа вида.



РЕТИНА КАО ДЕО ОПТИЧКОГ ОРГАНА ВИДА I ДЕО (4)
Анатомски делови ретине као део оптичког органа вида. Хистолошка грађа ретине као део оптичког органа вида.
РЕТИНА КАО ДЕО ОПТИЧКОГ ОРГАНА ВИДА II ДЕО (4)
Функција штапића и чепића као дела оптичког органа вида. Функција периферног дела ретине као дела оптичког

органа вида. Боја очног дна као део оптичког органа вида. Папила видног живца као дела оптичког органа вида.
Макуларни предео као део оптичког органа вида. Периферни делови ретине као дела оптичког органа вида.

ФУНКЦИОНАЛНО ИСПИТИВАЊЕ ОПТИЧКОГ СКЛОПА ОРГАНА ВИДА (6)
Субјективна метода испитивања оптичког склопа органа вида. Објективна метода испитивања оптичког склопа

органа вида.
ВИДНО ПОЉЕ, АДАПТОМЕТРИЈА КАО ДЕО ИСПИТИВАЊА ОПТИЧКОГ СКЛОПА ОРГАНА ВИДА (4)
Адаптометрија као део испитивања оптичког склопа органа вида. Методе испитивања адаптације као део

испитивања оптичког склопа органа вида. Апарат за испитивање адаптације као део испитивања оптичког склопа
органа вида. Тумачење резултата као део испитивања оптичког склопа органа вида.

КОЛОРНИ ВИД КАО ДЕО ИСПИТИВАЊА ОПТИЧКОГ СКЛОПА ОРГАНА ВИДА (2)
Методе испитивања колорног вида као део испитивања оптичког склопа органа вида. Тумачење резултата као део

испитивања оптичког склопа органа вида.
ЕЛЕКТРОРЕТИНОГРАФИЈА - ЕРГ (2)
Апарат за испитивање ЕРГ - а као део испитивања оптичког склопа органа вида. Тумачење резултата као део

испитивања оптичког склопа органа вида.
СТРАБИЗАМ I ДЕО (4)
Функција и инервација спољашњег мишића ока као дела покретачког апарата оптичког органа вида.
Поремећаји функције мишића покретача очне јабучице као дела покретачког апарата оптичког органа вида.
СТРАБИЗАМ II ДЕО (4)
Клинички облици поремећаја покретачког апарата оптичког органа вида
НЕУРООФТАЛМОЛОГИЈА (6)
Делови видног пута као саставни део оптичког апарата органа вида
ЗАКОНИ ОПТИКЕ (32)
Физичка природа светлости. Закон рефлексије. Закон преламања светлости. Физичке особине интерференције

светлости. Системи посматрања интерференције. Хајгенсова теорија светлости. Системи за посматрање. Максвелова
теорија електромагнетних таласа. Планкова теорија светлости. Двојна природа светлости. Дисперзија светлости
(емисијски и апсорпцијски спектри). Примена дисперзије светлости (спектралне анализе, спектроскоп). Опште о
условима светлосног зрачења. Врсте светлосног зрачења. Примена зрачења материјала у техници.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО)

Наставни садржаји предмета Оптички склоп органа вида конципирани су тако да ученици слушају теме које су
имали прилике да упознају у претходном школовању али не у довољном обиму из наставног предмета офталмологија.
При томе треба користити и општа знања из биологије из ранијег школовања. Приликом извођења наставе обратити
пажњу на карактеристике које се односе на грађу спољашњег омотача ока, средњег омотача ока, унутрашњег
омотача ока, видног живца и видног пута у централном нервном систему. Уз програм анатомије ока обухваћена је и
ембриологија свих делова ока. У току предавања треба обрадити и функцију сваког од делова ока.

Нарочито треба обратити пажњу на садржину предмета Оптички склоп органа вида како би ученици могли разумети
рефракционе мане ока ради познавање диоптријских параметара код корекционих стакала.

ОПТОМЕТРИЈА
(7 часова недељно, 154 часа укупно)

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета Оптометрија јесте стицање основних знања о законитостима преламања светлости у оку и

рефракционим грешкама ради оспособљавања ученика за препознавање исте.
Задаци наставе предмета Оптометрија јесу:
- стицање система појмова о стеченим и урођеним болестима и рефракционим аномалијама ока;
- стицање знања о значају коришћења помагала за корекцију рефракције;
- оспособљавање за рад на оптичким апаратима који се користе у оптометрији;
- развијање интереса за новине у области оптометрије.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД У РЕФРАКЦИЈУ (4)
Физички закони о преламању светлости. Састав беле светлости. Физичке особине светлости различите таласне

дужине.
ГЕОМЕТРИЈСКА ОПТИКА (4)
Особине оптичких тела - сочива. Конструкција лика, предмета чији су крајњи зраци преламања кроз сочиво.
РЕФРАКЦИЈА ОКА (8)
Дефинисање физичких закона при преламању светлости кроз око. Поремећај рефракције.
ЕМЕТРОПИЈА (4)
Дефинисање еметропног ока. Однос дужине ока и преломне моћи ока у еметропији.
ХИПЕРМЕТРОПИЈА (6)



Дефиниција стања хиперметропије. Однос преломне моћи ока. Дужина ока код хиперметропије.
АФАКИЈА (4)
Рефракционо стање ока коме недостаје сочиво. Корекција афакије.
МИОПИЈА (12)
Дефиниција клиничког стања миопије. Аксијална миопија. Преломна миопија. Клиничке промене на очном дну код

средње и високе миопије. Методе корекција средње и високе миопије.
АСТИГМАТИЗАМ (6)
Дефиниција рефракционог стања ока са присутним астигматизмом. Корекција астигматизма.
ПСЕУДОФАКИЈА (4)
Дефинисање стања ока у које је уграђено вештачко сочиво. Корекција псеудофакије код неадекватног

рефракционог стања ока.
АКОМОДАЦИЈА (6)
Дефиниција појма акомодације. Спазам акомодације. Парализа акомодације.
СУБЈЕКТИВНО ОДРЕЂИВАЊЕ VISUSA - I ДЕО (12)
Субјективно одређивање visusa. Дефиниција врста оптотипа. Дефинисање угла сепарације. Дефинисање угла

minimum visibile. Дефинисање угла cognosibile (распознавање облика).
СУБЈЕКТИВНО ОДРЕЂИВАЊЕ VISUSA - II ДЕО (12)
Пробни сет. Пробни оквир. Услови под којима се одређује видна оштрина. Тумачење резултата добијених

субјективном методом одређивања видне оштрине.
ОБЈЕКТИВНО ОДРЕЂИВАЊЕ VISUSA - I ДЕО (8)
Кератометрија. Оптичка рефрактрометрија. Ауторефрактометрија.
ОБЈЕКТИВНО ОДРЕЂИВАЊЕ VISUSA - II ДЕО (12)
Офталмоскопија у усправној слици. Офталмоскопија у индиректној (обрнутој) слици скијаскопија.
ПРЕПИСИВАЊЕ НАОЧАРА (8)
Основни принципи преписивања наочара. Основни принципи преписивања наочара код хиперметропије.
ПРЕПИСИВАЊЕ НАОЧАРА КОД ХИПЕРМЕТРОПИЈЕ (4)
Основни принципи преписивања наочара код хиперметропије.
ПРЕПИСИВАЊЕ НАОЧАРА КОД МИОПИЈЕ (8)
Принцип преписивања наочара код мале, средње и високе миопије.
ПРЕПИСИВАЊЕ НАОЧАРА КОД АСТИГМАТИЗМА И АФАКИЈЕ (8)
Основни принципи преписивања цилиндричних сочива. Основни принцип корекције ока без природног сочива.
ВРСТЕ СОЧИВА (4)
Сабирна сочива. Расипна сочива. Цилиндрична сочива.
ПРИЗМЕ (4)
Основни принципи деловања призме. Принцип преписивања призми.
РАМ (4)
Улога рама на комфор вида. Рамови за посебне намене. Врсте рама.
РЕКЛАМАЦИЈЕ НА НАОЧАРЕ (4)
Оправдане рекламације на наочаре које нису добро преписане. Рекламације на наочаре које су коректно урађене.
СУБНОРМАЛАН ВИД (4)
Дефинисање субнормалног вида. Средства за корекцију субнормалног вида. Савети за професионалну оријентацију

код особа са субнормалним видом.
РЕФРАКЦИОНА ХИРУРГИЈА (4)
Радијална кератектомија. Епикерактофакија. Егзајмер ласер. Епикератологија.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО)

Приликом извођења наставе препоручује се наставницима да користе различите методе и облике рада, изворе
знања као и наставна средства (као пројектор, графоскоп, оптичка клупа и др). При томе је нарочито важно служити
се моделом ока, средствима за субјективно испитивање видне оштрине (пробни сет у коме се налазе + и - сферна и +
и - цилиндрична сочива, призме, пробни оквир, стенопеички отвор, стенопеички прорез, црвени и зелени филтер,
поларизациона стакла и мадокс цилиндар), свим типовима оптотипа и методама за објективно одређивање видне
оштрине. Од метода за објективно одређивање видне оштрине користе се кератометрија, скијаскопија, оптичка
рефрактометрија, ауторефрактоке-ратометрија и офталмоскопија. При томе се користе шеме, каталози, а од опреме
кератометар, пробни сет и пробни оквир, оптотипи, оптички рефрактометар и ауто-рефрактокератометар.

Задатак наставника је да оспособи ученика да самостално може да одреди видну оштрину.
За наставни предмет Оптометрија постоје стручни уџбеници и приручници.
Наставник треба да организује посету, оптичарској радњи и офталмолошкој ординацији.

КОНТАКТНА СОЧИВА
(4 часа недељно, 88 часова укупно)

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета Контактна сочива јесте стицање знања о рефракционим грешкама код контактних сочива.
Задаци наставе предмета Контактна сочива јесу:
- стицања знања о рефракционим грешкама код контактних сочива;



- стицање знања о коришћењу контактних сочива;
- стицање знања о средствима за чишћење, чување и влажење контактних сочива;
- развијање интереса за усавршавање и иновирање технологије и примене контактних сочива у корекцији

рефракционе грешке.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД У КОНТАКТНА СОЧИВА (2)
Историја увођења контактних сочива у корекцији рефракционих грешака.
КОНТАКТНА СОЧИВА - ТЕРМИНОЛОГИЈА (10)
Тврда контактна сочива (ПММА, ГПС). Мека контактна сочива. Тврда гасно пропусна контактна сочива (ГПС).
ТВРДА, ГАС-ПРОПУСНА КОНТАКТНА СОЧИВА (8)
Материјали од којих се праве гас-пропусна сочива. Индикација за примену гас-пропусних сочива.
ИНДИКАЦИЈА И КОНТРАИНДИКАЦИЈА - 1 ДЕО (10)
Контраиндикације за примену контактних сочива. Индикације за примену меких контактних сочива.
ИНДИКАЦИЈЕ И КОНТРА ИНДИКАЦИЈЕ - 2 ДЕО (10)
Индикације и контра индикације за примену посебних врста сочива.
МЕКА КОНТАКТНА СОЧИВА (10)
Врсте меких контактних сочива. Подела меких контактних сочива према садржају воде. Подела меких контактних

сочива према дифузном коефицијенту.
МЕКА КОНТАКТНА СОЧИВА И ПРОБЛЕМИ КОД НОШЕЊА (8)
Едем епитела рожњаче. Микроцистична дегенерација епитела рожњаче. Папилитис гигатопапиларни. Акутна

исхемија епитела рожњаче. Набори епитела рожњаче.
ИНФЕКЦИЈА КОД НОШЕЊА КОНТАКТНИХ СОЧИВА (8)
Улкус рожњаче. Запаљенски процеси на вежњачи. Гљивичне инфекције ношења контактних сочива.
МЕХАНИЧКЕ И ОСМОТСКЕ КОМПЛИКАЦИЈЕ (4)
Тачкасте ерозије рожњаче. Ерозија рожњаче. Транзиторна замагљења вида као последица епителног едема

рожњаче.
СПЕЦИЈАЛНЕ ВРСТЕ КОНТАКТНИХ СОЧИВА (6)
Контактна сочива за корекцију кератоконуса. Контактна сочива за корекцију афакије. Терапијска контактна сочива.

Естетска контактна сочива. Контактна сочива у боји.
КОРЕКЦИЈА ВИСОКЕ МИОПИЈЕ КОНТАКТНИМ СОЧИВИМА (6)
Основни принципи корекције високе миопије контактним сочивима. Предност корекције високе миопије контактним

сочивима у односу на ношење наочара.
СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ КОНТАКТНИХ СОЧИВА (6)
Средства за чишћење контактних сочива. Средства за дезинфекцију контактних сочива. Средства за држање

контактних сочива. Средства за влажење контактних сочива.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО)

Потребно је да ученици савладају све врсте кератометрије (Плацидов кератометар, Жавалов кератометар, Жавал-
Шиоцов кератометар и Бауш-Ломбов кератометар), да би се на основу добијених вредности прецизно одредила
преломна моћ рожњаче у диоптријама и одредио полупречник закривљености даљег и ближег меридијана и на основу
тих вредности одредила адекватна базна кривина контактног сочива. При томе је нарочито важно служити се односом
вредности предње површине рожњаче и вредностима закривљености базне кривине контактног сочива.

Задатак наставника је да оспособи ученика да на основу претходно одређеног рефракционог стања ока и
закривљености рожњаче одреди адекватну вредност базне кривине контактног сочива, дијаметар контактног сочива и
диоптријску вредност контактног сочива.

Постоји адекватна литература о контактним сочивима у којима је обрађено - подешавање контактних сочива, врсте
контактних сочива, индикације контактних сочива, контраиндикације за ношење контактних сочива и средства за
одржавања контактних сочива.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА
(15 часова недељно, 330 часова укупно + 240 часова у блоку)

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ практичне наставе јесте стицање знања, радних вештина и навика неопходних за успешно обављање

послова оптичара-оптометристе у непосредној извршилачкој пракси.
Задаци практичне наставе јесу:
- овладавање вештинама руковања са апаратима за мерење величина рефракција ока;
- овладавање вештинама руковања са апаратима за мерење кератометријских вредности;
- овладавање вештинама за технолошке поступке за објективно мерење величина рефракције ока;
- овладавање вештинама руковања оптичким инструментима;
- упознавање избора средстава ради контроле величина рефракције ока;
- упознавање са свим новим сазнањима и техничким решењима за мерење параметара рефракционих мана ока;
- стицање проширених практичних знања из области контактних сочива.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА



УВОД У МЕРЕЊА НА АПАРАТИМА И ИНСТРУМЕНТИМА У ОКРУЖЕЊУ ОПТОМЕТРИЈЕ (26)
Мерења кератометријских вредности. Мерења пупиларне дистанце. Мерења дијаметра зенице. Мерење оптичког

склопа органа вида ауторефрактометром. Мерење закривљености рожњаче аутокератометром и кератометром.
Мерење закривљености рожњаче као дела оптичког склопа органа вида аутокератометром и кератометром. Мерење
дебљине рожњаче као дела оптичког склопа органа вида.

Мерење (помичним мерилом, дубиномером и микрометром) димензија на различитим машинским елементима са
различитим тачностима мерења.

Уређај за мерење висине лука када се подешава на мерни сат, обележја уређаја, размак између шиљака или
куглица. Очитавање вредности висине лука.

Прорачун радијуса сферне плоче. Мерење висине лука у првом главном пресеку. Прорачун радијуса лука кружнице.
Очитавање вредности висине лука у другом главном пресеку. Прорачун радијуса ротације.

ПАРАМЕТРИ РОЖЊАЧЕ КАО ДЕЛА ОПТИЧКОГ СИСТЕМА ОРГАНА ВИДА (12)
Параметри рожњаче као дела оптичког склопа органа вида.
СОЧИВО (30)
Процена положаја сочиво у оптичком склопу органа вида. Провера исправности површина сферних сочива.

Центрирање сферних сочива.
СУБЈЕКТИВНО МЕРЕЊЕ ОПТИЧКОГ СКЛОПА ОРГАНА ВИДА (30)
Мерење оптичког склопа органа вида код нормалног органа вида. Мерење оптичког склопа органа вида код присутне

далековидости. Мерење оптичког склопа органа вида код присутне кратковидости. Мерење оптичког склопа органа
вида код присутног астигматизма. Грешке при мерењу. Мерни уређаји и инструменти. Грешке при мерењу.

ОБЈЕКТИВНО ОДРЕЂИВАЊЕ ОПТИЧКОГ СКЛОПА ОРГАНА ВИДА (30)
Кератометрија. Извођење поступка скијаскопија. Мерење оптичког склопа органа вида ауторефрактрометром.

Мерење оптичког склопа органа вида оптичким рефрактрометром. Мерење оптичког склопа органа вида прегледом
задњег дела органа вида. Мерни уређаји и инструменти. Грешке при мерењу.

ИЗДАВАЊЕ НАЛОГА ЗА ИЗРАДУ НАОЧАРА (30)
Принцип и потребни критеријуми за исправно издавање налога за израду наочара код присутне поремећености

оптичког склопа органа вида.
УВОД У ПРАКТИЧНИ ДЕО КОНТАКТНИХ СОЧИВА (6)
Упознавање са врстама контактних сочива.
ТВРДА КОНТАКТНА СОЧИВА (20)
Упознавање са тврдим контактним сочивима ПММА и ГПС. Начин фитовања. Флуоросцеински тест. Израда налога за

ПММА и ГПС контактна сочива.
МЕКА КОНТАКТНА СОЧИВА (20)
Упознавање са меким контактним сочивима. Начин подешавања налегања меких контактних сочива.
СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ КОНТАКТНИХ СОЧИВА (6)
Упознавање са средствима за одржавање контактних сочива.
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ОПТОМЕТРИСТЕ У РАДНОМ ОКРУЖЕЊУ (50)
Планирање процеса рада и припрема за рад.
Дефинисање дневног плана рада, редоследа радних операција и вршење поделе радних задатака према

извршиоцима.
Припрема и провера апарата и опреме и њихове функције.
Мерење јачине диоптрије.
Постављање пробног оквира и његово подешавање.
Извршавање пробе са пробним стаклима.
Одређивање кератометријских вредности рожњаче као дела оптичког склопа органа вида.
Циклоплегија и одређивање ауторефрактометријских вредности.
Одређивање оптичког склопа органа вида стенопеичким отвором.
Одређивање оптичког склопа органа вида офталмоскопом.
Мерење оптичког склопа органа вида без присутног астигматизма.
Мерење оптичког склопа органа вида са присутним астигматизмом.
Мерење угла оптичког склопа органа вида са присутним астигматизмом.
Мерење диоптријских вредности бифокалних сочива
Мерење висине сегмента за близину на глави пацијента.
Мерење и центрирање трифокалних сочива.
Одређивање врсте сферних и астигматских стакала.
Одређивање потребе за механичком заштитом, за регулисањем количине светлости и заштитом од зрачења.
Утврђивање квалитета стакала и сугерисање произвођача стакала.
Утврђивање врсте материјала диоптријских стакала.
Одређивање пупиларне и вертекс дистанце:
- одређивање пупиларне дистанце лењиром, дигиталним пупилометром, ауторефрактометром, пробним оквиром и

помичним мерилом;
- одређивање вертекс дистанце пробним оквиром и лењиром;
- издавање налога за израду наочара са подацима о пупиларној и вертекс дистанци.
Одређивање параметара контактних сочива.
Субјективно и објективно мерење оптичког склопа органа вида.



Мерење кератометријских вредности.
Одређивање врсте контактних сочива.
Одређивање базне кривине, дијаметра и дебљине контактних сочива.
Одређивање квалитета и количине сузног филма.
Одређивање врсте сочива према дужини ношења.
Поручивање контактних сочива према задатим параметрима.
Обучавање пацијента за руковање и одржавање контактних сочива.
ОПТИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ (70)
Појам и намена оптичких инструмената. Подела. Функција оптичких и механичких делова.
Примена правоугле призме и њено пресликавање на неколико објеката из оптичке праксе.
Примена Кеплеровог или астрономског телескопа и његово коришћење на неколико објеката из оптичке праксе.

Галилејев телескоп. Кеплеров телескоп. Њутнов телескоп. Казегранов телескоп. Грегоријев телескоп. Примена
оптичког система са електрооптичким претварачима и појачивачима слике и његовог коришћења на неколико објеката
из оптичке праксе. Примена колиматора.

Примена једноставног појачала и њихово коришћење на неколико објеката из оптичке праксе. Примена Кохлерове
расвете. Примена микрографије и њено коришћење на неколико објеката из оптичке праксе. Примена дијапројектора и
његово коришћење у пракси. Примена епипројектора и његово коришћење у пракси. Примена Абеовог рефрактометра.
Примена Пулфрицовог рефрактометра.

НАСТАВА У БЛОКУ (240)

Рад на мерењу оптичког склопа органа вида у оптичарској радњи и на карактеристичним апаратима према условима
и захтевима текуће технологије рада.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО)

Програм је сачињен тако да у делу који се односи на оптички склоп органа вида омогући поступно савладавање
вештина и почетних знања, умења и вештина приликом коришћења мерних уређаја, а приликом прегледа околине ока.
У делу који се односи на оптометрију ученик треба да савлада субјективно одређивања видне оштрине, да препозна
рефракционе мане, да одреди рефракционе вредности. Ученик треба да савлада рад на апаратима који служе за
одређивање објективне рефракције. С обзиром на контактна сочива ученик треба да зна да измери све параметре код
којих пацијената је неопходно ношење контактних сочива, а то су кератометријске вредности, видна оштрина са
корекцијом, дијаметар сочива и диоптријска вредност контактних сочива.

Задатак је наставника да организује посету оптичарској радњи и офталмолошкој ординацији.
У погледу практичног рада на апаратима ученик треба да савлада рад на кератометру, шпалт-лампи, оптичком

рефрактометру, ауторефрактокератометру и офталмоскопу.
Садржаји практичне наставе у потпуности су у сагласности са наставним предметима оптички склоп органа вида,

оптометрија и контактна сочива.
Ученици морају имати адекватне услове и једнаке могућности да се упознају и савладају рад на свим апаратима као

и практичан рад са пацијентима.
Практичан рад у оптичарским радњама има за циљ да ученици стекну потребно самопоуздање и сигурност да

њихови резултати мерења имају употребну вредност у раду са пацијентима, а то је уједно и крајњи циљ практичне
наставе.

Кроз једногодишње школовање ученика, знања и вештине се морају довести на професионални ниво у
оптометријској струци. Сви поступци и радње треба да достигну ниво рутине.

Практична настава треба да заокружи сва знања из области оптички склоп органа вида, оптометрије и контактних
сочива.

Наставник треба да инсистира на осамостаљивању ученика у сервисима и оптичарским радионицама.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ
На крају образовања за стицање специјализације кандидати полажу специјалистички испит који се састоји из:
1. практичног рада и
2. усмене провере знања.
Специјалистичким испитом проверава се професионална оспособљеност кандидата за квалитетно и ефикасно

обављање одговарајућих послова и радних задатака.

1. ПРАКТИЧНИ РАД
Практични рад обухвата израду конкретног практичног задатка из одговарајуће области, писмено и графичко

обрађене прилоге техничко-технолошке припреме и оперативног организовања радова.
Задаци за практични рад проистичу из програма практичне наставе и стручних теоријских предмета а дефинишу се

из радних захтева карактеристичних за сваки образовни профил и обухватају следеће програмске целине:
1. Металостругар специјалиста:
Подешавање универзалних и специјалних стругова. Обрађивање специјалних делова сложеним поступцима:

стругање цилиндричних и коничних површина, стругање неротационих предмета и сложених профилних површина,
ексцентрично стругање, израда навоја.

2. Металоглодач специјалиста:
Подешавање универзалних и специјалних глодалица. Обрађивање специјалних делова сложеним поступцима:

израда резних алата, израда завојница и озубљења, израда сложених профила, бушење и дубљење на глодалици.



3. Металобушач специјалиста:
Подешавање универзалних, хоризонталних и специјалних бушилица. Бушење и глодање специјалних делова

сложеним поступцима: бушењем, глодањем, стругањем и развртањем сложених облика и предмета велике тачности
на више координатних операција. Обрада на радијалној, хоризонталној и координатној бушилици.

4. Металобрусач специјалиста:
Подешавање универзалних и специјалних брусилица. Брушење специјалних делова сложеним поступцима: брушење

разноврсних облика и профила велике тачности и финоће обраде - брушење отвора, спиралних и сферних површина,
навоја, зупчаника и др.

5. Обрађивач метала на НУ машинама специјалиста:
 Програмирање режима рада НУ машина, израда документације и уношење програма (стругање, глодање).

Подешавање машине и обрада у ручном режиму рада и коришћењем циклуса и потпрограма.
6. Подешавач алатних машина специјалиста:
Провера геометријске тачности машине. Постављање и подешавање прибора и алата, Подешавање алатне машине

за обраду резањем (струг, глодалица и др.), подешавање алатне машине за обраду деформисањем - према датој
техничко-технолошкој документацији.

7. Бравар специјалиста:
Израда сложених браварских радова (делова и склопова) кројењем, сечењем, деформацијом, заваривањем,

закивањем. Израда и монтажа грађевинске браварије, челичних конструкција, конструкције возила и др.
8. Заваривач специјалиста:
Заваривање сложених производа различитим поступцима у различитим просторним положајима сучеоних спојева

различитих дебљина и врста материјала и различитих облика шавова. Избор поступка заваривања, контрола и
испитивање завареног споја.

9. Аутолимар специјалиста:
Израда сложених елемената шкољке и каросерије возила, поправка оштећених делова, монтажа сложених делова и

склопова лимарије возила, постављање оштећеног возила у геометријску осу.
10. Алатничар специјалиста:
Израда сложених алата: за савијање, за пробијање, за ковање, за ливење пластичних маса, комбинованих алата,

прибора за мерење и контролу, прибора за стезање алата и др. Склапање и пасовање елемената алата и проба алата.
11. Инсталатер грејања и климатизације специјалиста:
Инсталирање сложених инсталација за грејање. Инсталирање сложених инсталација за климатизацију. Одржавање

инсталација - утврђивање неисправности или кварова инсталација и непосредна оправка. Монтажа радијатора, пумпи,
вертикала, калорифера и др.

12. Механичар алатних машина специјалиста:
Оправка и ремонт сложенијих склопова и механизама алатних машина - преносника главног и помоћног кретања,

хидро и пнеуматских система, вођица и др. Преглед и утврђивање неисправности, расклапање, оправка и замена
делова, склапање и испитивање.

13. Аутомеханичар специјалиста:
Оправка и ремонт сложенијих склопова и механизама друмских возила. Испитивање рада мотора и других

механизама, утврђивање неисправности, расклапање, замена делова, склапање, контрола, испитивање рада након
оправке.

14. Механичар шинских возила специјалиста:
Оправка и ремонт сложенијих склопова, механизама и уређаја доњег и горњег строја шинских возила  дизел

моторних возила, електровучних возила и вучених возила. Извезивање и увезивање обртних постоља, замена
осовинских склопова, растављање и поправка осовинског преносника и других уређаја. Испитивање шинских возила
након оправке.

15. Механичар мотора дизел-локомотива специјалиста:
Оправке и ремонт сложенијих склопова и уређаја мотора дизел-локомотиве. Испитивање рада мотора, утврђивање

неисправности, расклапање, замена делова, склапање, контрола и испитивање рада након оправке.
16. Ваздухопловни механичар специјалиста:
Линијско одржавање ваздухоплова пре полетања, сервисирање сложених моторских система ваздухоплова.

Циклично одржавање ваздухоплова после предвиђеног броја налета. Ремонт и ревизија ваздухоплова - расклапање,
испитивање, оправка, замена делова, склапање и контрола рада.

17. Прецизни механичар:
Сервисирање и оправка уређаја прецизне механике (писаће машине, рачунске машине, регистар касе, апарати за

умножавање, за фотокопирање, фотографски апарати, оптички инструменти, мерни инструменти и др.). Расклапање,
утврђивање неисправности, оправка, склапање, испитивање и подешавање рада.

18. Механичар термоенергетских постројења специјалиста:
Оправка  и ремонт сложенијих склопова термоенергетских машина и уређаја: погонских парних котлова и њихових

уређаја, турбинских постројења, помоћних постројења - пумпи и др. Издвајање елемената из система, растављање,
утврђивање квара, оправка, састављање елемената, уградња у систем, испитивање.

Управљање постројењем у погону.
19. Механичар хидроенергетских постројења специјалиста:
Оправка и ремонт сложенијих склопова хидроенергетских машина и уређаја - главне машинске опреме, хидрауличке

опреме, помоћне машинске опреме, црпних и пумпних постројења и др. Издвајање елемената из система, растављање
елемената, утврђивање квара, оправка, састављање, уградња у систем, испитивање.

Управљање постројењем у погону.
20. Механичар гасо и пнеумоенергетских постројења, специјалиста:
Оправка и ремонт сложенијих склопова гасо и пнеумоенергетских постројења и уређаја - мерно регулационих



станица, испаривачких станица, компресорских станица, гасних турбина и др. Проба и испитивање исправности након
извршених радова.

Управљање постројењем у погону.
21. Механичар хидраулике и пнеуматике специјалиста:
Оправка или ремонт сложених уређаја хидраулике и пнеуматике: пумпи, компресора, хидро и пнеуматских мотора,

разводне мреже радног флуида и др. Утврђивање неисправности, отклањање квара, испитивање, подешавање и
мерење параметара.

22. Бродомонтер - специјалиста:
Израда и монтажа сложених елемената бродског трупа, монтажа елемената (секција у хали припреме) на навозу,

контролисање тачности извршених радова у поступку монтаже, нумеричка обрада бродске форме.
23. Бродотрасер - специјалиста:
Израда и монтажа елемената бродског трупа (раванске, закривљене и запреминске секције), монтажа елемената

секција у хали припреме на навозу, контролисање тачности извршених радова у поступку монтаже, нумеричка обрада
бродске форме.

24. Бродомеханичар - специјалиста:
Оправка и ремонт сложених склопова и уређаја бродских мотора, испитивање рада мотора, утврђивање и

отклањање неисправности. Подешавање и испитивање оптималног функционисања мотора.
Оправка и ремонт сложених склопова и елемената помоћних бродских машина и уређаја - пумпи, компресора,

вентилатора, сидреног и кормиларског уређаја и др.
25. Машиниста унутрашње пловидбе - специјалиста:
Отклањање неправилности у раду бродских машина и уређаја, главних и помоћних мотора и система мотора,

хидрауличког система, пумпи, компресора, расхладног бродског система и др.
Испитивање и регулисање рада бродских машинских система и уређаја.
26. Механичар оружар - специјалиста:
Отклањање неисправности рада оружја и помоћних уређаја. Испитивање рада, замена дотрајалих поломљених

делова, по могућству новим деловима или израдом нових делова.
Практични рад, у оквиру датих програмских садржаја, треба да обухвати најмање једну технолошку целину.
Практични рад кандидати изводе у одговарајућим погонима предузећа, на одговарајућим постројењима и објектима

(изузетно, ако то услови дозвољавају, у школским радионицама) уз консултације ментора који је задужен да прати и
вреднује целокупан рад кандидата у току трајања специјализације.

27. Оптичар - оптометриста
Практичан рад обухвата израду конкретног практичног задатка из одговарајуће области, писмено обрађене уз

коришћење цртежа, шема, табела и графикона, а у односу на целину поступака мерења параметара приликом
одређивања рефракције ока, као и технологију рада у оквиру одговарајућег радног задатка и оперативно
организовање послова.

Задаци за практичан рад проистичу из програма практичне наставе и стручних теоријских наставних предмета
оптички склоп органа вида и оптометрије, а дефинишу се из радних задатака карактеристичних за
специјалистички образовни профил: оптичар-оптометриста и обухватају следеће образовне целине:

- Мерењем одређивање јачине диоптрије на основу пробе +, - сферним и цилиндричним пробним стаклима и
извођења кератометрије, ауторефрактометрије и офталмоскопирања.

- Утврђивање параметара који су потребни ради писања диоптрије и осталих вредности на рецепт.
- Мерни уређаји за одређивање пупиларне и вертекс дистанце.
- Мерни уређаји за одређивање параметара контактних сочива приликом одређивање рефракције ока, количине и

квалитета сузног филма, базне кривине сочива, дијаметра и дебљине сочива, ради писање рецепта за поручивање
контактних сочива и обука пацијента у руковању контактним сочивима.

Практичан рад у оквиру датих програмских садржаја треба да обухвати најмање једну технолошку целину.
Практичан рад кандидати изводе у одговарајућим условима у школском кабинету за оптометрију уз консултације

ментора који је задужен да прати и вреднује практичан рад кандидата.

2. УСМЕНА ПРОВЕРА ЗНАЊА
Усменом провером знања кандидати дају потребна објашњења о конкретном практичном раду, примењеним

материјалима, методама и поступцима рада, средствима рада, као и о прилозима техничко-технолошке припреме и
оперативном организовању одговарајућих послова. Усменом провером знања кандидати дају потребна објашњења о
конкретном практичном раду, примењеним методама и поступцима рада, средствима рада као и о повезаности са
целином поступака мерења параметара ради одређивања рефракције ока, констатовања диоптрије и других
вредности и оперативног организовања одговарајућих послова и задатака. Такође, кандидати дају одговоре и на друга
питања чланова комисије који проистичу из садржаја програма теоријске наставе, а у вези су са садржајем
практичног рада.

При вредновању резултата испита треба нарочито ценити оспособљеност кандидата за квалитетно и ефикасно
обављање одговарајућих послова, за повезивање теоријских знања са практичним радом, за самостално
организовање појединих фаза рада, за рационално коришћење материјала, радне снаге и средстава рада.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО)

Нормативна основа за стицање стручне оспособљености дата је Законом о средњем образовању и васпитању (чл. 5,
22. и 23), а Јединствена номенклатура занимања послужила је као основа за дефинисање образовних профила,
односно група послова и радних задатака једног или више занимања која их сачињавају.

Циљ остваривања плана и програма специјализације у подручју рада машинство и обраде метала је стицање ширих



и продубљених знања, умења и вештина из одређених ужих области металопрерађивачке индустрије, машиноградње,
експлоатације и одржавања средстава рада, оперативног организовања процеса производње и прихватања и
упућивања у рад нових радника одговарајућих занимања. Специјализација, такође, омогућава овладавање новим
поступцима, методама и средствима рада и прилагођавање новим радним условима који настају сталним напретком
науке и усавршавањем одређених технологија у машинској техници.

Планови и програми образовања за утврђене образовне профиле сачињени су у складу са постављеним циљем
образовања и условљени су искључиво захтевима и потребама рада одговарајућих обухваћених занимања. Утврђени
образовни профили (26 профила) обухватају једно или више сродних занимања, те представљају ширу основу на којој
су конципирани планови и програми образовно-васпитног рада. Код већине образовних профила наставни план
обухвата три заједничка стручна предмета - мерење и контролисање, организација производње и хидрауличке,
пнеуматске и електричне компоненте - карактеристична за подручје рада, и четири до пет посебних стручних
предмета, карактеристичних за сваки образовни профил посебно.

Оваква структура наставног плана и подела предмета на заједничке стручне и посебне стручне предмете, извршена
је у складу са циљевима овог нивоа образовања, захтевима висококвалификованог рада и карактеристикама
образовних профила.

Програми су конципирани тако да омогућавају флексибилност приликом остваривања садржаја, повезивање са већ
усвојеним знањима из одговарајућих области и  прилагођавање конкретним условима рада и потребама кандидата.

Садржаји заједничких стручних предмета треба да обезбеде свим кандидатима, у оквиру подручја рада, стицање
једнаких стручних знања која представљају основу за организовање и контролисање производње и схватање
аутоматизације савремених технолошких поступака.

Програми посебних стручних предмета непосредно су усмерени ка програмима практичне наставе - специјализације,
са којима, у ствари, чине садржајну и логичку целину, која представља програмску основу за дефинисање структуре
образовног профила и његове техничко-технолошке заснованости. Они омогућавају упознавање теоријских поставки и
принципа на којима се заснива процес рада конкретних производних технологија, функционалних и конструкционих
карактеристика средстава и објеката рада.

Практичном наставом, првостепено кроз производни рад, стичу се проширена знања и вештине у савладавању
сложених операција и захвата и оспособљеност за извршавање конкретних радних задатака. 548 часова практичне
наставе, дефинисаних наставним планом, представља фонд који је довољан да се то и оствари.

Образовање за специјализацију траје укупно 30 наставних недеља са 900 часова. Од тога 22 недеље предвиђено је
за наставу у часовном систему, а осам недеља у блоку (практична настава). Недељни фонд часова теоријске наставе
је 15, а практичне, такође, 15.

У зависности од потреба, услова и захтева образовних профила, настава може да буде организована у школи и у
одговарајућим предузећима - занатским радњама. Теоријска настава се у целости може организовати у школи.

Предвиђени садржаји образовања могу да буду остварени у континуитету, или у етапама, као редовна или као
припремна настава за полагање испита. Према конкретним условима и специфичним потребама и захтевима
предузећа (или других интересената), и са њима у договору школа треба да сачини модел организације образовног
рада. При томе мора имати у виду и могућност формирања мање или веће групе кандидата одређеног образовног
профила, њихов статус (радни однос), претходно радно искуство и ниво раније усвојених знања.

За кандидате из радног односа који у оквиру свог радног времена могу остварити програм практичне наставе (уз
одговарајућу контролу наставника - ментора), часови теоријске наставе се могу несметано распоредити у недељни
разредно-часовни распоред, при чему је дневно оптерећење, и поред пуног радног времена кандидата, прихватљиво
(три часа дневно).

Без обзира на то за какав ће се модел организације образовног рада школа и предузеће определити, препоручује се
да практичну наставу, која је програмирана уз одговарајуће стручне предмете, кандидати обављају континуирано у
току предвиђеног броја радних недеља, усаглашено са теоријским делом наставе.

Припрему за ванредне кандидате школа најефикасније може организовати за теоријски део наставе, пошто
овладавање праксом, односно одговарајућим радним вештинама, претпоставља ангажовање кандидата у пуном фонду
часова практичне наставе. По правилу, школа организује припремну наставу за кандидате који, најчешће, у оквиру
свог радног односа имају услове да овладају програмом практичне наставе - специјализације.

У реализацији теоријског дела наставе мора се водити рачуна о логичном редоследу остваривања садржаја
наставних предмета, те је пожељно наставу организовати семестрално и најпре реализовати садржаје који треба да
претходе (рецимо, термодинамика, хидраулика и сл.). Реализација програма стручних предмета мора бити међусобно
у строгој корелацији, нарочито са практичном наставом. Тематске целине којима се обрађују техничко-технолошке
законитости појединих поступака и процеса морају непосредно да претходе реализацији тих истих поступака у
практичној настави. При томе треба остварити пуну терминолошку усклађеност, а примере примене појединих
теоријских поставки треба прилагођавати конкретним условима практичне наставе.

Часови практичне наставе, распоређени по тематским целинама и поглављима, дати су оријентационо.
Оперативним планом наставника школа може дистрибуцију ових часова да промени, дајући већи или мањи значај
појединим поглављима уколико тиме, у оквиру образовног профила, усмерава специјалистичку оспособљеност
кандидата ка специфичним потребама привредног окружења, односно конкретног предузећа или занатске радионице.
(Рецимо, код образовног профила алатничар специјалиста - већи акценат се може дати и специјализација усмерити ка
алатима за обраду деформисањем, или ка стезним приборима, или ка алатима за ливење и др. - у зависности од
конкретних потреба и опредељења). Практичну наставу у блоку треба остваривати на крају образовања, при чему
треба испољити пуну флексибилност у смислу задовољавања захтева кандидата, односно предузећа, за овладавање
оним технологијама и средствима рада који су актуелни и у складу са потребама текуће технологије предузећа.

За успешан исход образовног процеса значајно је да се специјалистичка пракса остварује у предузећу које, по својој
развијености, разноврсности рада, материјално-техничкој и просторној опремљености, кадровској структури и
савремености радне технологије и организације рада обезбеђује потребне захтеве предвиђене циљем и задацима
програма образовања.

Образовни рад за стицање специјализације остварује стручни кадар средње школе и стручњаци предузећа (које је



учесник у остваривању програма), према усвојеном Правилнику за подручје рада машинство и обрада метала. За
предмете који обухватају сложене и специфичне садржаје, непосредно везане за одређени процес рада, поред
утврђене стручне спреме, наставни кадар треба да има и радно искуство у обављању одговарајућих сложених и
специфичних послова.

У току остваривања планова и програма образовања треба користити већ усвојена знања кандидата, као и
одређено радно искуство. Посебну пажњу треба обратити оним тематским целинама чији садржаји омогућавају
стицање конкретних теоријских знања, умења и вештина и омогућавају оспособљавање кандидата за квалитетан и
ефикасан рад пете категорије сложености.

Школски простор, опрема и наставна средства идентични су са прописаним Нормативом за подручје рада машинство
и обрада метала III и IV степен стручности за одговарајуће садржаје. Поред овог у настави се користе и
најсавременије опремљене радионице, лабораторије, машине, апарати и уређаји у радним организацијама за чије
потребе се ученици образују.


