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УВПД 

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

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

На тим пснпвама је припремљен нпви наставни план и прпграм пбразпваоа и васпитаоа4: 
пператер машинске пбраде, у ппдручју рада Машинствп и пбрада метала, чија реализација је 
заппчела пд шкплске 2015/16. гпдине. Настава у пвпм пбразпвнпм прпфилу кпнципирана је према 
кппперативнпм мпделу, кпји ппдразумева пбавезу реализације значајнпг дела прпграма у предузећу, 
са кпјим шкпла има угпвпрену сарадоу. 

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

Прва генерација ученика пбразпвнпг прпфила пператер машинске пбраде завршава свпје 
шкплпваое пплагаоем завршнпг испита шкплске 2017/18. гпдине.  

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

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

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

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

                                                           
1
„Службени гласник РС" бр. 1/07 

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

аутентичнп тумачеое и 68/2015 и Закпн п средоем пбразпваоу и васпитаоу "Службени гласник РС'' бр.55/2013 
3
Стратегија развпја пбразпваоа у Републици Србији дп 2020, „Службени гласник РС“  бр. 107/2012 

4
„Службени гласник РС – Прпсветни гласник“,  бр. 11/2015 
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НПВИ КПНЦЕПТ ЗАВРШНПГ ИСПИТА 

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

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

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

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

 
– уједначаваое квалитета завршнпг испита на наципналнпм нивпу,  
– унапређиваое квалитета прпцеса пцеоиваоа.  

 
Уједначаваое квалитета завршнпг испита на наципналнпм нивпу ппдразумева спрпвпђеое 

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

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

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

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

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

– Прпграм завршнпг испита 
– Стандард квалификације- Анекс 1 
– Радне задатке – Анекс 2  
– Техничку дпкументацију за задатке групе А - Анекс 3 
– Техничку дпкументацију за задатке групе Б - Анекс 4 
– Пбрасце за пцеоиваое радних задатака - Анекс 5 

  

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

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

1. ЦИЉ 

Завршним испитпм прпверава се да ли је ученик, пп успешнп завршенпм пбразпваоу за 
пбразпвни прпфил пператер машинске пбраде, стекап стручне кпмпетенције прпписане Стандардпм 
квалификације пператер машинске пбраде 6. 

2. СТРУКТУРА 

У пквиру завршнпг испита ученик извршава два радна задатка кпјима се прпверава стеченпст 
свих прпписаних стручних кпмпетенција. 

3. ПЦЕОИВАОЕ СТРУЧНИХ КПМПЕТЕНЦИЈА 

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

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

 

                                                           
6
Стандард квалификације пператер машинске пбраде дат је у Анексу 1 пвпг Приручника 
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Пквир за пцеоиваое кпмпетенција Пператер машинске пбраде7 

Израда пбратка на кпнвенципналним  брусилицама 

Аспекти 
индикатпри 

1 2 3 4 5 

  
Планираое технплпшкпг 
ппступка израде 

Разрађује редпслед 
пперација и захвата 
и припрема мерну 
листу 

Бира машину и  
димензије припремка 

Бира алате и прибпре 
за пбраду 

Бира мерни и 
кпнтрплни прибпр 

 

 
Припрема за рад Припрема 

припремак 
Припрема и ппдешава 
машину 

Припрема, прпверава и 
ппдешава алат и 
прибпр за пбраду 

Припрема  и 
прпверава мерни и 
кпнтрплни прибпр 

 

 
Пбрада припремка према 
техничкп технплпшкпј 
дпкументацији 
 

Ппставља, 
ппзиципнира и 
стеже припремак 

Пбрађује  пбрадак 
према дпкументацији  

Ппдешава режиме 
пбраде у тпку израде 

Пправнава тпцилп у 
тпку пбраде 

 

 
Мереое и кпнтрплисаое  

Прпверава мере 
пбратка у тпку 
пбраде 

Кпристи мерни алат и 
прибпр 

Пппуоена мерна листа 
Дпстигнута тачнпст 
мера 

 
Дпстигнута тачнпст пблика, 
пплпжаја и квалитета пбраде 

 
Примена мера 
безбеднпсти на раду и 
заштита живптне средине 
 

Кпристи и пдржава 
лична заштитна 
средcтва 

Упптребљава машину, 
алате и прибпре за 
пбраду на безбедан 
начин 

Чисти и пдржава 
машину, алате и 
прибпре и раднп местп 

Спртира и кпмплетира 
алате и прибпре и 
пдлаже на 
предвиђенп местп 

 
Пдлаже птпадни материјал на 
предвиђенп местп 

  

                                                           
7
За пптребе реализације завршнпг испита и прпцену кпмпетентнпсти ученика крпз пдгпварајуће радне задатаке, извршенп је пбједиоаваое кпмпетенција из Стандарда квалификације 

пператер машинске пбраде  и дефинисани су пдгпварајући аспекти и индикатпри. 
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Израда пбратка на кпнвенципналним  глпдалицама 

Аспекти 
индикатпри 

1 2 3 4 5 

Планираое технплпшкпг 
ппступка израде 

Разрађује редпслед 
пперација и захвата и 
припрема мерну листу 

Бира машину и  
димензије 
припремка 

Бира алате и прибпре 
за пбраду 

Бира мерни и 
кпнтрплни прибпр 

 

 
Припрема за рад 

Припрема припремак 
Припрема и 
ппдешава машину 

Припрема, прпверава 
и ппдешава алат и 
прибпр за пбраду 

Припрема  и 
прпверава мерни и 
кпнтрплни прибпр 

 

Пбрада према техничкп -
технплпшкпј дпкументацији 

Ппставља, 
ппзиципнира и стеже 
припремак 

Пбрађује  пбрадак 
према дпкументацији  

Ппдешава режиме 
пбраде у тпку израде 

Врши замену резнпг 
алата  у тпку пбраде 

 

 
Мереое и кпнтрплисаое  Прпверава мере 

пбратка у тпку пбраде 
Кпристи мерни алат и 
прибпр 

Пппуоена мерна листа 
Дпстигнута тачнпст 
мера 

Дпстигнута тачнпст пблика, 
пплпжаја и квалитета пбраде 

 
Примена мера безбеднпсти на 
раду и заштита живптне 
средине 

Кпристи и пдржава 
лична заштитна 
средства 

Упптребљава 
машину, алате и 
прибпре за пбраду на 
безбедан начин 

Чисти и пдржава 
машину, алате и 
прибпре и раднп 
местп 

Спртира и 
кпмплетира алате и 
прибпре и пдлаже на 
предвиђенп местп 

Пдлаже птпадни материјал 
на предвиђенп местп 
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Израда пбратка на кпнвенципналним  стругпвима 

Аспекти 
индикатпри 

1 2 3 4 5 

Планираое технплпшкпг 
ппступка израде 

Разрађује редпслед 
пперација и захвата и 
припрема мерну листу 

Бира машину и  димензије 
припремка 

Бира алате и прибпре 
за пбраду 

Бира мерни и 
кпнтрплни прибпр 

 

Припрема за рад 

Припрема припремак 
Припрема и ппдешава 
машину 

Припрема, прпверава 
и ппдешава алат и 
прибпр за пбраду 

Припрема  и 
прпверава мерни и 
кпнтрплни прибпр 

 

Пбрада према техничкп -
технплпшкпј дпкументацији 

Ппставља, 
ппзиципнира и стеже 
припремак 

Пбрађује  пбрадак према 
дпкументацији  

Ппдешава режиме 
пбраде у тпку израде 

Врши замену резнпг 
алата  у тпку пбраде 

 

Мереое и кпнтрплисаое 
Прпверава мере 
пбратка у тпку пбраде 

Кпристи мерни алат и 
прибпр 

Пппуоена мерна 
листа 

Дпстигнута тачнпст 
мера 

Дпстигнута тачнпст 
пблика, пплпжаја и 
квалитета пбраде 

Примена мера безбеднпсти на 
раду и заштита живптне средине 

Кпристи и пдржава 
лична заштитна 
средства 

Упптребљава машину, 
алате и прибпре за пбраду 
на безбедан начин 

Чисти и пдржава 
машину, алате и 
прибпре и раднп 
местп 

Спртира и кпмплетира 
алате и прибпре и 
пдлаже на 
предвиђенп местп 

Пдлаже птпадни 
материјал на 
предвиђенп местп 
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Израда пбратка на нумерички управљаним брусилицама  

Аспекти индикатпри 

 1 2 3 4 5 

 
Планираое технплпшкпг ппступка 
израде  

Разрађује редпслед 
пперација и захвата и 
припрема мерну 
листу 

Бира машину и  
димензије припремка 

Израђује план стезаоа 
припремка 

Израђује план алата 
Бира мерни и 
кпнтрплни прибпр 

 
Припрема за рад Припрема припремак 

Припрема и ппдешава 
машину 

Припрема, прпверава и 
ппдешава алат и 
прибпр  за пбраду 

Припрема  и 
прпверава мерни и 
кпнтрплни прибпр 

 

 
Пбрада према техничкп -
технплпшкпј дпкументацији 

Ппставља, 
ппзиципнира и стеже 
припремак 

Унпси прпграм у 
управљачку јединицу 

Прпверава исправнпст 
прпграма и птклаоа 
грешке у прпграму  

Примеоује прпписану 
прпцедуру за рад са 
машинпм 

 

 
Мереое и кпнтрплисаое  Кпристи мерни алат и 

прибпр  
Пппуоена мерна 
листа 

Дпстигнута тачнпст 
мера 

Дпстигнута тачнпст 
пблика, пплпжаја и 
квалитета пбраде 

 

 
Примена мера безбеднпсти на раду 
и заштита живптне средине 

Кпристи и пдржава 
лична заштитна 
средcтва 

Упптребљава машину, 
алате и прибпре за 
пбраду на безбедан 
начин 

Чисти и пдржава 
машину, алате и 
прибпре и раднп местп 

Спртира и кпмплетира 
алатеи прибпре и 
пдлаже на 
предвиђенп местп 

Пдлаже птпадни 
материјал на 
предвиђенп местп 
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Израда пбратка на нумерички управљаним глпдалицама  

Аспекти индикатпри 

 1 2 3 4 5 

 
Планираое технплпшкпг ппступка 
израде  

Разрађује редпслед 
пперација и захвата и 
припрема мерну листу 

Бира машину и  
димензије припремка 

Израђује план 
стезаоа припремка 

Израђује план алата 
Бира мерни и 
кпнтрплни прибпр 

 
Припрема за рад Припрема припремак 

Припрема и ппдешава 
машину 

Припрема, прпверава 
и ппдешава алат и 
прибпр  за пбраду 

Припрема  и 
прпверава мерни и 
кпнтрплни прибпр 

 

 
Пбрада према техничкп -
технплпшкпј дпкументацији 

Ппставља, 
ппзиципнира и стеже 
припремак 

Унпси прпграм у 
управљачку јединицу 

Прпверава 
исправнпст прпграма 
и птклаоа грешке у 
прпграму  

Примеоује 
прпписану 
прпцедуру за рад са 
машинпм 

 

 
Мереое и кпнтрплисаое  Кпристи мерни алат и 

прибпр  
Пппуоена мерна листа 

Дпстигнута тачнпст 
мера 

Дпстигнута тачнпст 
пблика, пплпжаја и 
квалитета пбраде 

 

 
Примена мера безбеднпсти на 
раду и заштита живптне средине 

Кпристи и пдржава 
лична заштитна средтва 

Упптребљава машину, 
алате и прибпре за 
пбраду на безбедан 
начин 

Чисти и пдржава 
машину, алате и 
прибпре и раднп 
местп 

Спртира и 
кпмплетира алатеи 
прибпре и пдлаже 
на предвиђенп 
местп 

Пдлаже птпадни 
материјал на 
предвиђенп местп 
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Израда пбратка на нумерички управљаним стругпвима  

Аспекти индикатпри 

 1 2 3 4 5 

 
Планираое технплпшкпг ппступка 
израде  

Разрађује редпслед 
пперација и захвата и 
припрема мерну 
листу 

Бира машину и  
димензије припремка 

Израђује план 
стезаоа припремка 

Израђује план алата 
Бира мерни и 
кпнтрплни прибпр 

 
Припрема за рад Припрема припремак 

Припрема и ппдешава 
машину 

Припрема, прпверава 
и ппдешава алат и 
прибпр  за пбраду 

Припрема  и 
прпверава мерни и 
кпнтрплни прибпр 

 

 
Пбрада према техничкп -
технплпшкпј дпкументацији 

Ппставља, 
ппзиципнира и стеже 
припремак 

Унпси прпграм у 
управљачку јединицу 

Прпверава 
исправнпст прпграма 
и птклаоа грешке у 
прпграму  

Примеоује 
прпписану 
прпцедуру за рад са 
машинпм 

 

 
Мереое и кпнтрплисаое  Кпристи мерни алат и 

прибпр  
Пппуоена мерна листа 

Дпстигнута тачнпст 
мера 

Дпстигнута тачнпст 
пблика, пплпжаја и 
квалитета пбраде 

 

Примена мера безбеднпсти на раду 
и заштита живптне средине Кпристи и пдржава 

лична заштитна 
средcтва 

Упптребљава машину, 
алате и прибпре за 
пбраду на безбедан 
начин 

Чисти и пдржава 
машину, алате и 
прибпре и раднп 
местп 

Спртира и 
кпмплетира алатеи 
прибпре и пдлаже 
на предвиђенп 
местп 

Пдлаже птпадни 
материјал на 
предвиђенп местп 

 

За прпверу прпписаних кпмпетенција, а на пснпву пквира за прпцену кпмпетенција утврђује се листа радних задатака. 
Листу радних задатака за прпверу кпмпетенција и радне задаткеприпрема Центар у сарадои са тимпвима наставника. 
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1. ПРЕДУСЛПВИ ЗА ППЛАГАОЕ И УСЛПВИ СПРПВПЂЕОА 

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

Ученик 

 заштитна пдећа и пбућа 

Шкпла 

За припрему и спрпвпђеое завршнпг испита неппхпднп је да шкпла сампсталнп или у дпгпвпру са 
спцијалним партнерима пбезбеди пптребне услпве:  
 време 
 прпстпр за реализацију испита 
 машине и уређаје 
 алате 
 пптребан материјал за израду пдгпварајућих радних задатака 
 пратећу дпкументацију за радне задатке (пбрасци, прилпзи, пратећа литература) 
 техничку дпкументацију за сваку машину (склпп) у складу са расплпживим услпвима 
 пбрасце записника за свакпг ученика 
 пписе радних задатака и прилпге за свакпг ученика и члана испитне кпмисије 
 пбрасце за пцеоиваое радних задатака 
 чланпве кпмисија пбучене за пцеоиваое заснпванп на кпмпетенцијама. 

 
Тпкпм реализације испита није дпзвпљена упптреба мпбилних телефпна. 
 

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

4. ПРГАНИЗАЦИЈА ИСПИТА 

Прганизација завршнпг испита спрпвпди се у складу са Правилникпм кпјим је прпписан 
прпграм завршнпг испита за пбразпвни прпфил пператер машинске пбраде. 

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

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

Стручнп веће наставника стручних предмета шкпле бира кпмбинације радних задатака на 
пснпву листе кпмбинација из пвпг Приручника (Анекс2) и фпрмира шкплску листу кпја ће се 
кпристити у датпм испитнпм рпку. Брпј ппнуђених кпмбинација, за ученике једнпг пдељеоа кпји 
пплажу завршни испит, мпра бити најмаое 10% већи пд брпја ученика. 

Ученик извлачи кпмбинацију радних задатака неппсреднп пред пплагаое завршнпг испита, 
без права замене. Ученик дпбија прилпге - пдгпварајућу дпкументацију неппсреднп пред 
реализацију свакпг задатка (Анекс 3 и Анекс 4). 

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

Завршни испит за ученика мпже да траје највише два дана. 

5.1. Припрема ученика за пплагаое 

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

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

 два наставника стручних предмета за пбразпвни прпфил пператер машинске пбраде, пд 
кпјих је један председник кпмисије  

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

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

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

5. ПЦЕОИВАОЕ НА ИСПИТУ 

5.3. Испитни задаци 

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

Ученик извршава два радна задатка, пд кпјих сваки садржи писани деп и практичнп 
извпђеое. У пквиру раднпг задатка, а накпн практичнпг извпђеоа са ученикпм се впди стручни 
разгпвпр, кпји се не пцеоује. 

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

5.4. Оцеоиваое раднпг задатка 

Пцену п стеченим стручним кпмпетенцијама на завршнпм испиту даје испитна кпмисија. 
Пцеоиваое раднпг задатка се врши индивидуалнп. Сваки члан испитне кпмисије пре испита дпбија 
свпј пбразац за пцеоиваое раднпг задатака9, а председник кпмисије впди и Записник п пплагаоу 
завршнпг испита. 

Накпн прегледа и вреднпваоа писанпг дела чланпви кпмисије техникпм ппсматраоа пцеоују 
практичнп извпђеое.  

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

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

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

 

                                                           
8
 Сагласнпст на чланствп представника ппслпдаваца у кпмисији, на предлпг шкпла, даје Унија ппслпдаваца Србије пднпснп 

Привредна кпмпра Србије у сарадои са Завпдпм за унапређиваое пбразпваоа и васпитаоа - Центрпм. Базу ппдатака п 
екстерним чланпвима испитних кпмисија впди Центар. 
9
У пквиру Анекса 5 пвпг Приручника налазе се пбрасци за пцеоиваое радних задатака 
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Укпликп је прпсечан брпј бпдпва на ппјединачнпм раднпм задатку маои пд 50, сматра се 
да кандидат није ппказап кпмпетентнпст. У пвпм случају пцена успеха на завршнпм испиту је 
недпвпљан (1). 

Укупан брпј бпдпва кпји ученик пствари на завршнпм испиту једнак је збиру ппстигнутих 
бпдпва на свим радним задацима. Укупан брпј бпдпва превпди се у успех. Скала успешнпсти је 
петпстепена и приказана је у следећпј табели. 
 

УКУПАН БРПЈ БПДПВА УСПЕХ 

0-99 недпвпљан (1) 

100-125 дпвпљан (2) 

126-150 дпбар (3) 

151-175 врлп дпбар (4) 

176-200 пдличан (5) 

 

6. ЕВИДЕНТИРАОЕ УСПЕХА И ИЗВЕШТАВАОЕ 

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

 

 писани деп задатака; 

 пбрасци за пцеоиваое раднпг задатака свих чланпва кпмисије. 
 

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

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

7. ДИПЛПМА И УВЕРЕОЕ 

Ученику кпји је пплпжип завршни испит издаје се Диплпма п стеченпм средоем пбразпваоу 
за пбразпвни прпфил пператер машинске пбраде. 

Уз Диплпму шкпла ученику издаје Увереое п пплпженим испитима у пквиру савладанпг 
прпграма за пбразпвни прпфил пператер машинске пбраде. 
  



Приручник о полагању завршног испита оператер машинске обраде 
 

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

13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНЕКС 1.  
Стандард квалификације пператер машинске пбраде 
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НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ 

ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ 

СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ 

 

 

 

 

1. Назив квалификације: Оператер машинске обраде 

 

2. Сектор - подручје рада: Машинство и обрада метала 

 

3. Ниво квалификације: III 

  

4. Сврха квалификације: Обрада делова конвенционалним и нумерички управљаним машинама (струг, глодaлица или брусилица), и подешавање 

машина. 

 

5. Начин стицања квалификације:  

Квалификација се стиче након успешно завршеног процеса образовања у средњој стручној школи. 

 

6. Трајање:  
Програм средњeг стручног образовања за стицање квалификације траје три године. 

 

7. Начин провере: 
Достигнутост исхода програма средњег стручног образовања се проверава на завршном испиту који спроводи средња школа. 

 

8. Заснованост квалификације: 

Квалификација се заснива на опису рада, циљевима стручног образовања и исходима стручног образовања. 

 

8.1. Опис рада 

 

Дужности - стручне компетенције: 

 

- Израда обратка конвенционалним и нумерички управљаним струговима  

- Израда обратка конвенционалним и нумерички управљаним глодалицама 

- Израда обратка конвенционалним и нумерички управљаним брусилицама 

- Подешавање алатне машине за обраду резањем  
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Дужности - стручне 

компетенције 
Задаци - jединице компетенцијa 

Израда обратка 

конвенционалним и 

нумерички управљаним 

струговима  

- Пријем и проучавање радне и техничко-технолошке документације 

- Одабирање стезног прибора, прибора за позиционирање, мерног прибора и резног алата за обраду стругањем на основу техничко 

технолошке документације 

- Припрема стругарских алатних машина за рад (универзални, специјални, полуаутоматски, аутоматски, стругова са нумеричким 

управљањем и других врсте стругова), на основу техничко технолошке документације 

- Припремање припремка за обраду 

- Израда обратка технолошким операцијама  обраде на конвенционалним стрговима 

- Израда обратка технолошким операцијама обраде на нумерички управљаним струговима 

- Мерење и контролисање тачности димензија, положаја, облика и квалитета обрађених површина  

- Предаја готових делова у даљи поступак 

- Припрема дневних извештаја  

- Превентивно одржавање и подешавање и прибора у условима малосеријске, серијске и појединачне производње 

- Осигурање безбедности на раду, личне заштите и заштите животне средине 

Израда обратка 

конвенционалним и 

нумерички управљаним 

глодалицама 

- Пријем и проучавање радне и техничко-технолошке документације 

- Одабирање стезног прибора, прибора за позиционирање, мерног прибора и резног алата за обраду глодањем на основу техничко 

технолошке документације 

- Припрема алатних машина за обраду глодањем (хоризонталне и вертикалне глодалице, алатне, копирне, специјалне глодалице и глодалице 

са нумеричким управљањем), на основу техничко технолошке документације 

- Припремање припремка за обраду 

- Израда обратка технолошким операцијама обраде на конвенционалним глодалицама 

- Израда обратка технолошким операцијама обраде на нумерички управљаним глодалицама 

- Мерење и контролисање тачности димензија, положаја, облика и квалитета обрађених површина  

- Предаја готових делова у даљи поступак 

- Припрема дневних извештаја  

- Превентивно одржавање и подешавање и прибора у условима малосеријске, серијске и појединачне производње 

- Осигурање безбедности на раду, личне заштите и заштите животне средине 

Израда обратка 

конвенционалним и 

нумерички управљаним 

брусилицама 

- Пријем и проучавање радне и техничко-технолошке документације 

- Одабирање стезног прибора, прибора за позиционирање, мерног прибора и резног алата за обраду брушењем на основу техничко 

технолошке документације 

- Припрема алатних машина за обраду брушењем (брусилице за брушење равних, цилиндричних и конусних површина, брусилице за 

брушење навоја и зупчаника , брусилице са нумеричким управљањем), на основу техничко технолошке документације 

- Припремање припремка за обраду 

- Израда обратка технолошким операцијама обраде на конвенционалним брусилицама 

- Израда обратка технолошким операцијама обраде на нумерички управљаним брусилицама  
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Дужности - стручне 

компетенције 
Задаци - jединице компетенцијa 

- Мерење и контролисање тачности димензија, положаја, облика и квалитета обрађених површина  

- Предаја готових делова у даљи поступак 

- Припрема дневних извештаја  

- Превентивно одржавање и подешавање и прибора у условима малосеријске, серијске и појединачне производње 

- Осигурање безбедности на раду, личне заштите и заштите животне средине 

Подешавање алатне 

машине за обраду резањем 

- Подешавање алата и прибора на конвенционалним и нумерички управљаним струговима 

- Подешавање алата и прибора на конвенционалним и нумерички управљаним глодалицама 

- Подешавање алата и прибора на конвенционалним и нумерички управљаним бруслицама 

 

8.1.1. Екстремни услови под којима се обавља посао са стеченом квалификацијом:  

- екстремна температура (висока, ниска, честе промене и сл.) 

- загађеност ваздуха (прашина, опиљци, испарења, отровне супстанце и сл.) 

- бука која онемогућава нормалну комуникацију. 

 

8.1.2. Изложеност ризицима при обављању посла са стеченом квалификацијом: 

- ризик од механичких повреда 

- ризик од удара електричне струје 

- ризик од пожара. 

 

8.2. Циљеви стручног образовања 

 

Циљ стручног образовања за квалификацију ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ је оспособљавање лица за обраду делова конвенционалним и нумерички 

управљаним машинама (струг, глодлица или брусилица) и подешавање машина. 

 

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере, 

унапређивања запошљивости, усмерава да лица буду оспособљавана за:  

 

- примену теоријских знања у практичном контексту; 

- ефикасан рад у тиму; 

- преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери; 

- благовремено реаговање на промене у радној средини; 

- препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу; 

- примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада; 

- примену мера заштите животне средине у процесу рада; 

- употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу. 
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8.3. Исходи стручног образовања 
 

Стручне компетенције Знања Вештине Способности и ставови 

По завршеном програму образовања, лице ће бити у стању да: 

врши израду обратка 

конвенционалним и 

нумерички управљаним 

струговима 

 

- објасни основне појмове процеса резања на 

стругу 

- разликује параметре режима обраде на стругу 

- наведе основне делове стругова и објасни 

начин функционисања струга 

- наведе карактеристике универзалних, 

специјалних, полуаутоматских и аутоматских 

стругова са нумеричким управљањем  

- наведе примену и одабере резни алат који се 

користи при обради резањем на стругу 

- наведе примену и одабере прибор за стезање и 

прихватање при обради на стругу 

- наведе примену и одабере мерни и контролни 

прибор при обради стругањем 

- опише поступке обраде спољашњих и 

унутрашњих површина поступцима стругања 

- опише поступке аутоматизације стругова и 

наведе потребне елементе за аутоматузацију 

- опише поступак оштрења ножева и бургија 

- наведе поступке чишћења и превентивног 

одржавања стругова 

- опише начин функционисања електричних, 

пнеуматских, хидрауличних и механичких 

склопова на стругу 

- наведе потребне мере и поступке заштите на 

раду и наведе средства, справе и направе које 

се користе при заштити на раду  

- наведе потребне елементе за израду техничке 

документације 

- наведе потребне елементе за израду 

технолошке документације 

- израђује техничко-технолошку документацију 

ручно и посредством софтвера 

- израђује калкулације технолошког поступка 

израде на стругу 

- одржава производну докуметацију у процесу 

рада 

- чита техничко технолошку документацију 

- изради техничку технолошку 

документацију ручно и на рачунару за 

израду једноставних делова 

- изради технолошки поступак и 

калкулацију за мање сложене обраде 

- примењује стручну терминологију у 

техничкој комуникацији и  комуникацији 

са сарадницима 

- припреми конвенцијални струг са стезним 

прибором и прибором за прихватање за 

рад на основу техничко технолошке 

документације 

- припреми аутоматизовани струг 

потребним стезним прибором и 

елеменитма аутоматизације на основу 

технолошке документације 

- припреми нумерички управљани струг са 

потребним елеменитма за рад на основу 

техничко технолошке документације 

- одабире, припреми и монтира  алате за 

обраду резањем на стругу према 

технолошкој документацији 

- примени технолошке параметре режима 

обраде 

- обради стругарским операцијама обрадак 

на основу технолошке документације 

према технолошким стандардима 

- мери и контролише припремак, обрадак и 

израдак на основу техничко технолошке 

документације 

- мери и контролише припремак на основу 

трхнолошке документације 

- отклања узроке израде неисправних 

комада 

- дорађује неисправне комаде који су за 

дораду 

- савесно, одговорно, уредно и 

правовремено обавља поверене 

послове; 

- ефикасно организује време; 

- испољи позитиван однос према 

значају спровођења прописа и 

стандарда који важе у машинској 

обради; 

- испољи позитиван однос према 

значају функционалне и техничке 

исправности машина, уређаја и 

алата које користи при обављању 

посла; 

- испољи љубазност, 

комуникативност, ненаметљивост и 

флексибилност у односу према 

сарадницима;  

- решава проблеме у раду; 

- испољи позитиван однос према 

професионално-етичким нормама и 

вредностима. 
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- наведе потребне елементе за припрему 

стругова за израду израдка 

- препознаје узроке настанка израде 

неисправних комада 

- опише начин функционисања и руковања 

нумерички управљаним струговума 

- припрема дневне извештаје и елементе 

калкулације 

- одржава и чисти струг  

- одлаже материјал из производње према 

еколошким стндардима 

- примењује мере личне заштите на раду и 

заштите животне средине 

- спроводи примену справе и направе које се 

користе при заштити на раду приликом 

рада на стругу 

врши израду обратка 

конвенционалним и 

нумерички управљаним 

глодалицама 

- објасни основне појмове процеса резања на 

глодалици 

- разликује параметре режима обраде на 

глодалици 

- наведе основне делове глодалице и објасни 

начин функционисања глодалице 

- наведе карактеристике (обичних и 

универзалних) хоризонталних у вертикалних, 

порталних, алатних, копирних, специјалних и 

глодалица са нумериким управљањем 

- наведе примену и одабере резни алат који се 

користи при обради резањем на глодалици 

- наведе примену и одабере прибор за стезање, 

прихвартање и позиционирање при обради на 

глодалици 

- наведе примену и одабере мерни и контролни 

прибор при обради глодањем 

- опише поступке обраде равних површина, 

површина под углом, отвора, жлебова, 

завојних жлебова, озубљења и специјалних 

поступака обраде на глодалици 

- опише поступке аутоматизације глодалица и 

наведе потребне елементе за аутоматузацију 

- наведе поступке чишћења и превентивног 

одржавања глодалица 

- опише начин функционисања електричних, 

пнеуматских, хидрауличних и механичких 

склопова на глодалици 

- наведе потребне мере и поступке заштите на 

раду и наведе средства, справе и направе које 

се користе при заштити на раду  

- чита техничко технолошку документацију 

- изради техничку технолошку 

документацију ручно и на рачунару за 

израду једноставних делова 

- изради технолошки поступак и 

калкулацију за мање сложене обраде 

- примењује стручну терминологију у 

техничкој комуникацији и  комуникацији 

са сарадницима 

- припреми конвенцијалну глодалицу са 

стезним прибором, прибором за 

прихватање и позиционирање за рад на 

основу техничко технолошке 

документације 

- припреми аутоматизовану глодалицу 

потребним стезним прибором, прибором за 

прихватање и позиционирање и 

елеменитма аутоматизације на основу 

технолошке документације 

- припреми нумерички управљану 

глодалицу са потребним елеменитма за рад 

на основу техничко технолошке 

документације 

- одабире, припреми и монтира  алате за 

обраду резањем на глодалици према 

технолошкој документацији 

- примени технолошке параметре режима 

обраде 

- обради глодачким операцијама обрадак на 

основу технолошке документације према 

технолошким стандардима 
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- наведе потребне елементе за израду техничке 

документације 

- наведе потребне елементе за израду 

технолошке документације 

- израђује техничко-технолошку документацију 

ручно и посредством софтвера 

- израђује калкулације технолошког поступка 

израде на глодалици 

- одржава производну докуметацију у процесу 

рада 

- наведе потребне елементе за припрему 

глодалица за израду израдка 

- препознаје узроке настанка израде 

неисправних комада 

- опише начин функционисања и руковања 

нумерички управљаним глодалицама 

- мери и контролише припремак, обрадак и 

израдак на основу техничко технолошке 

документације 

- отклања узроке израде неисправних 

комада 

- дорађује неисправне комаде који су за 

дораду 

- припрема дневне извештаје и елементе 

калкулације 

- одржава и чисти глодалицу  

- одлаже материјал из производње према 

еколошким стндардима 

- примењује мере личне заштите на раду и 

заштите животне средине 

- спроводи примену справе и направе које се 

користе при заштити на раду приликом 

рада на глодалици 

врши израду обратка 

конвенционалним и 

нумерички управљаним 

брусилицама 

- објасни основне појмове процеса резања на 

брусилици 

- разликује параметре режима обраде на 

брусилици 

- наведе основне делове брусилице и објасни 

начин функционисања  

- наведе карактеристике брусилице за равно 

брушење, брусилице за округло спољашње уи 

унутрашње  брушење, брусилице без шиљака, 

брусилице за оштрење алата и брусилице са  

нумеричким управљањем 

- наведе примену и одабере резни алат који се 

користи при обради брушењем на брусилици 

- наведе примену и одабере прибор за стезање и 

прихвартање при обради брушењем на 

бруилици 

- објасни поступак постављања, центрирања и 

поравнање бруса 

- наведе примену и одабере мерни и контролни 

прибор при обради брушењем 

- опише поступке обраде спољашњих и 

унутрашњих површина поступцима брушења 

- опише поступке аутоматизације брусилица и 

наведе потребне елементе за аутоматузацију 

- чита техничко технолошку документацију 

- изради техничку технолошку 

документацију ручно и на рачунару за 

израду једноставних делова 

- изради технолошки поступак и 

калкулацију за мање сложене обраде 

- примењује стручну терминологију у 

техничкој комуникацији и  комуникацији 

са сарадницима 

- монтира, центрира и поравнава брус 

- припреми конвенцијалну брусилицу са 

стезним прибором и прибором за 

прихватање за рад на основу техничко 

технолошке документације 

- припреми аутоматизовану брусилицу 

потребним стезним прибором и 

елеменитма аутоматизације на основу 

технолошке документације 

- припреми нумерички управљану 

брусилицу са потребним елеменитма за 

рад на основу техничко технолошке 

документације 

- одабире, припреми и монтира алате за 

обраду брушењем на брусилици према 
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- наведе поступке чишћења и превентивног 

одржавања брусилица 

- опише начин функционисања електричних, 

пнеуматских, хидрауличних и механичких 

склопова на брусилици 

- наведе потребне мере и поступке заштите на 

раду и наведе средства, справе и направе које 

се користе при заштити на раду  

- познаје потребне елементе за израду техничке 

документације 

- наведе потребне елементе за израду техничке 

документације 

- наведе потребне елементе за израду 

технолошке документације 

- израђује техничко-технолошку документацију 

ручно и посредством софтвера 

- израђује калкулације технолошког поступка 

израде на брусилици 

- одржава производну докуметацију у процесу 

рада 

- наведе потребне елементе за припрему 

брусилица за израду израдка 

- препознаје узроке настанка израде 

неисправних комада 

- опише начин функционисања и руковања 

нумерички управљаним брусилицама 

технолошкој документацији 

- примени технолошке параметре режима 

обраде 

- обради брусачким операцијама обрадак на 

основу технолошке документације према 

технолошким стандардима 

- мери и контролише припремак, обрадак и 

израдак на основу техничко технолошке 

документације 

- отклања узроке израде неисправних 

комада 

- дорађује неисправне комаде који су за 

дораду 

- припрема дневне извештаје и елементе 

калкулације 

- одржава и чисти брусилицу 

- одлаже материјал из производње према 

еколошким стндардима 

- примењује мере личне заштите на раду и 

заштите животне средине 

- спроводи примену справе и направе које се 

користе при заштити на раду приликом 

рада на брусилици 

подешава алатне машине 

за обраду резањем 
- објасни начин израде техничко технолошке 

документације 

- објасни стандарде за испитивање геометријске 

тачности израде алатних машина 

- објасни начин функционисања електричних, 

пнеуматских, хидрауличних, механичких 

склопова  

- објасни начин функционисања нумерички 

управљаним алатним машинама  

- објасни начин функционисања управљачке 

јединице нумерички управљане машине 

- познаје начин функционисања и рада алатних 

машина 

- објасни додатну опрему на обичним, 

универзалним, специјалним и 

- чита техничко технолошку документацију 

- примењује стручну терминологију у 

комуникацији 

- проверава геометријску тачност израде 

према стандарду 

- проверава исправност и функционалност 

електричних, пнеуматских, хидрауличних, 

механичких склопова и НУ управљачку 

јединицу на алатној машини 

- прослеђује информације о неисправности 

рада елемената надлежним службама  

- опрема обичне, универзане, специјалне и 

полуаутоматске, аутоматске, ну  и 

конвенционалне стругове, глодалице и 

брусилице за малосеријску и серијску 
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полуаутоматским, аутоматским, НУ алатним 

машинама 

- наведе стезни прибор и резни алат на алатним 

машинама   

- наведе мерни и контролни прибор 

- наведе елементе периодичног одражавања, 

чишћења и одржавања алатних машина 

- објасни поступке одклањања грешака при 

обради на алатним машинама  

- опише методе и поступак контроле, 

испитивања и утврђивања тачности израде на 

стругу и рада струга 

- опише методе и поступак контроле, 

испитивања и утврђивања тачности израде на 

глодалици и рада глодалице 

- опише методе и поступак контроле, 

испитивања и утврђивања тачности израде на 

брусилици и  рада брусилице 

- наведе основне делове НУ машина и начин 

функционисања 

- објасни начин управљања ну машином преко 

управљачке јединице 

- објасни поступак програмирања НУ машина  

- објасни начин рада у ручном и аутоматском 

режиму рада нумерички управљаним 

машинама 

- наведе потребне мере заштите на раду и 

заштиту човекове околине при изради делова 

на алатним машина  

- објасни поступак интервенције у акциденту 

према прописаној процедури. 

производњу стезним прибором, резним 

алатом и елементима аутоматизације 

- подешава стезни прибор, резни алат и 

елементе аутоматизације на алатним 

машинама  

- мери и контролише израдак 

- спроводи периодично одржавање, 

чишчење и одржавање алатних машина 

- провери тачност израде на стругу и рада 

струга 

- проследи информацију остању 

исправности струга  

- провери тачност израде на глодалици и рад 

глодалице 

- проследи информацију остању 

исправности глодалоце  

- провери тачност израде на брусилици и 

рад брусилице 

- проследи информацију остању 

исправности брусилице  

- учитава програм у управљачку јединицу 

- уноси податке о корекцији алата на НУ 

машинама  

- тестира програм на симулатору или НУ 

машини 

- изради, мери и контролише први израђен 

комад на НУ машини у ручном и 

аутоматском режиму рада 

- проверава исправност и функционалност 

справа и направа за спровођење мера 

заштите на раду и заштиту човекове 

околине 

- упозори радника на последице 

непримењивања мера заштита на раду и 

личне заштите 

- обучи радника за поступак понашања у 

акциденту према прописаној процедури. 
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АНЕКС 2. 
Радни задаци 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приручник о полагању завршног испита оператер машинске обраде 
 

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

23 

 

 

 

Ппштпвани ученици, ментпри и пцеоивачи,  
 

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

 
Задаци су расппређени према кпмпетенцијама кпје се прпверавају на испиту и тп сви задаци 

са пзнакпм А пднпсе се на кпмпетенцију Израда пбратка на кпнвенципналним  
брусилицама/глпдалицама/стругпвима, дпк задаци пзначени слпвпм Б пдгпварају кпмпетенцији 
Израда пбратка на нумерички управљаним брусилицама/глпдалицама/стругпвима. Сваки задатак 
садржи писани и практични деп. У пквиру свакпг задатка прпверава се ученикпва кпмпетентнпсти у 
ппгледу планираоа и прганизације рада, безбеднпсти на раду, заштите живптне средине, кап и 
пднпс према раду и средствима за рад и пптреби впђеоа евиденције п раду. 

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

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

 
Правилнп пбављаое пперација приликпм практичнпг извпђеоа ппдразумева да је ученик: 

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

 
Радни задаци кпје ће бити реализпвани на завршнпм испиту пмпгућавају прпверу 

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

 
Желимп вам срећан и успешан рад!  
 

Аутпри 
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ЛИСТА РАДНИХ ЗАДАТАКА 

 

 

Пп завршенпм пбразпваоу за пбразпвни прпфил пператер машинске пбраде ученик стиче 
стручне кпмпетенције кпје се прпверавају пдгпварајућим радним задацима какп је тп наведенп у 
следећпј табели. 
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А 

И
зр

ад
а 

п
б

р
ат

ка
 н

а 
к

п
н

ве
н

ц
и

п
н

ал
н

и
м

  б
р

ус
и

л
и

ц
ам

а/
гл

п
д

ал
и

ц
ам

а/
ст

р
уг

п
ви

м
а,

 

ПМП-БР-А1 Степенаста стезна шапа  

ПМП-БР-А2 Нпсач алата  

ПМП-БР-А3 Пслпна летва  

ПМП-БР-А4 Сппјница  

ПМП-БР-А5 Крпвна пакна  

ПМП-БР-А6 Стезна шапа  

ПМП-ГЛ-А1 Степенаста стезна шапа  

ПМП-ГЛ-А2 Стезна шапа  

ПМП-ГЛ-А3 Сппјница  

  ПМП-ГЛ-А4 Крпвна пакна  

ПМП-ГЛ-А5 Пслпна летва  

ПМП-ГЛ-А6 Чекић  

ПМП-ГЛ-А7 Држач алата за нарецкиваое  

ПМП-ГЛ-А8 Нпсач алата  

ПМП-ГЛ-А9 Бравица  

ПМП-СТ-А1 Кпнуснп вратилп  

ПМП-СТ-А2 Пспвиница  

ПМП-СТ-А3 Главчина 

ПМП-СТ-А4 Пплупспвина  

ПМП-СТ-А5 Навртка држача нпжа  

ПМП-СТ-А6 Нпсач  

ПМП-СТ-А7 Вратилп  

ПМП-СТ-А8 Чаура за впђеое  

ПМП-СТ-А9 Чаура  

ПМП-СТ-А10 Кпнусни трн  
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ПМП-БР-Б1 Стабилни шиљак МК2   

ПМП-БР-Б2 Пспвина  

ПМП-ГЛ-Б1 Ппстпље  

ПМП-ГЛ-Б2 Нпсач алата  

ПМП-ГЛ-Б3 Калуп  

ПМП-ГЛ-Б4 Развпдна плпча  

ПМП-ГЛ-Б5 Матрица  

ПМП-СТ-Б1 Сигурнпсна пспвина  

ПМП-СТ-Б2 Нпсач тпчка  

ПМП-СТ-Б3 Пспвина кптураче  

ПМП-СТ-Б4 Кпнтрплни чеп  

ПМП-СТ-Б5 Рукавац  
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КПМБИНАЦИЈЕ РАДНИХ ЗАДАТАКА ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ 

БРУСИЛИЦЕ 

кпмбинација 
брпј 

радни задаци 
кпмбинација 

брпј 
радни задаци 

кпмбинација 
брпј 

радни задаци 

1 
ПМП-БР-А1 
ПМП-БР-Б1 

2 
ПМП-БР-А1 
OMO -БР -Б2 

3 
ПМП-БР-А2 
ПМП-БР-Б1 

4 
ПМП-БР-А2 
ПМП-БР-Б2 

5 
ПМП-БР-А3 
ПМП-БР-Б1 

6 
ПМП-БР-А3 
ПМП-БР-Б2 

7 
ПМП-БР-А4 
ПМП-БР-Б1 

8 
ПМП-БР-А4 
ПМП-БР-Б2 

9 
ПМП-БР-А5 
ПМП-БР-Б1 

10 
ПМП-БР-А5 
ПМП-БР-Б2 

11 
ПМП-БР-А6 
ПМП-БР-Б1 

12 
ПМП-БР-А6 
ПМП-БР-Б2 

 

ГЛПДАЛИЦЕ 
 

кпмбинација 
брпј 

радни задаци 
кпмбинација 

брпј 
радни задаци 

кпмбинација 
брпј 

радни задаци 

1 
ПМП-ГЛ-А1 
ПМП-ГЛ-Б1 

2 
ПМП-ГЛ-А1 
ПМП-ГЛ-Б2 

3 
ПМП-ГЛ-А1 
ПМП-ГЛ-Б3 

4 
ПМП-ГЛ-А1 
ПМП-ГЛ-Б4 

5 
ПМП-ГЛ-А1 
ПМП-ГЛ-Б5 

6 
ПМП-ГЛ-А2 
ПМП-ГЛ-Б1 

7 
ПМП-ГЛ-А2 
ПМП-ГЛ-Б2 

8 
ПМП-ГЛ-А2 
ПМП-ГЛ-Б3 

9 
ПМП-ГЛ-А2 
ПМП-ГЛ-Б4 

10 
ПМП-ГЛ-А2 
ПМП-ГЛ-Б5 

11 
ПМП-ГЛ-А3 
ПМП-ГЛ-Б1 

12 
ПМП-ГЛ-А3 
ПМП-ГЛ-Б2 

13 
ПМП-ГЛ-А3 
ПМП-ГЛ-Б3 

14 
ПМП-ГЛ-А3 
ПМП-ГЛ-Б4 

15 
ПМП-ГЛ-А3 
ПМП-ГЛ-Б5 

16 
ПМП-ГЛ-А4 
ПМП-ГЛ-Б1 

17 
ПМП-ГЛ-А4 
ПМП-ГЛ-Б2 

18 
ПМП-ГЛ-А4 
ПМП-ГЛ-Б3 

19 
ПМП-ГЛ-А4 
ПМП-ГЛ-Б4 

20 
ПМП-ГЛ-А4 
ПМП-ГЛ-Б5 

21 
ПМП-ГЛ-А5 
ПМП-ГЛ-Б1 

22 
ПМП-ГЛ-А5 
ПМП-ГЛ-Б2 

23 
ПМП-ГЛ-А5 
ПМП-ГЛ-Б3 

24 
ПМП-ГЛ-А5 
ПМП-ГЛ-Б4 

25 
ПМП-ГЛ-А5 
ПМП-ГЛ-Б5 

26 
ПМП-ГЛ-А6 
ПМП-ГЛ-Б1 

27 
ПМП-ГЛ-А6 
ПМП-ГЛ-Б2 

28 
ПМП-ГЛ-А6 
ПМП-ГЛ-Б3 

29 
ПМП-ГЛ-А6 
ПМП-ГЛ-Б4 

30 
ПМП-ГЛ-А6 
ПМП-ГЛ-Б5 

31 
ПМП-ГЛ-А7 
ПМП-ГЛ-Б1 

32 
ПМП-ГЛ-А7 
ПМП-ГЛ-Б2 

33 
ПМП-ГЛ-А7 
ПМП-ГЛ-Б3 

34 
ПМП-ГЛ-А7 
ПМП-ГЛ-Б4 

35 
ПМП-ГЛ-А7 
ПМП-ГЛ-Б5 

36 
ПМП-ГЛ-А8 
ПМП-ГЛ-Б1 

37 
ПМП-ГЛ-А8 
ПМП-ГЛ-Б2 

38 
ПМП-ГЛ-А8 
ПМП-ГЛ-Б3 

39 
ПМП-ГЛ-А8 
ПМП-ГЛ-Б4 

40 
ПМП-ГЛ-А8 
ПМП-ГЛ-Б5 

41 
ПМП-ГЛ-А9 
ПМП-ГЛ-Б1 

42 
ПМП-ГЛ-А9 
ПМП-ГЛ-Б2 

43 
ПМП-ГЛ-А9 
ПМП-ГЛ-Б3 

44 
ПМП-ГЛ-А9 
ПМП-ГЛ-Б4 

45 
ПМП-ГЛ-А9 
ПМП-ГЛ-Б5 

 



Приручник о полагању завршног испита оператер машинске обраде 
 

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

27 

 

СТРУГПВИ 
 

кпмбинација 
брпј 

радни задаци 
кпмбинација 

брпј 
радни задаци 

кпмбинација 
брпј 

радни задаци 

1 
ПМП-СТ-А1 
ПМП-СТ-Б1 

2 
ПМП-СТ-А1 
ПМП-СТ-Б2 

3 
ПМП-СТ-А1 
ПМП-СТ-Б3 

4 
ПМП-СТ-А1 
ПМП-СТ-Б4 

5 
ПМП-СТ-А1 
ПМП-СТ-Б5 

6 
ПМП-СТ-А2 
ПМП-СТ-Б1 

7 
ПМП-СТ-А2 
ПМП-СТ-Б2 

8 
ПМП-СТ-А2 
ПМП-СТ-Б3 

9 
ПМП-СТ-А2 
ПМП-СТ-Б4 

10 
ПМП-СТ-А2 
ПМП-СТ-Б5 

11 
ПМП-СТ-А3 
ПМП-СТ-Б1 

12 
ПМП-СТ-А3 
ПМП-СТ-Б2 

13 
ПМП-СТ-А3 
ПМП-СТ-Б3 

14 
ПМП-СТ-А3 
ПМП-СТ-Б4 

15 
ПМП-СТ-А3 
ПМП-СТ-Б5 

16 
ПМП-СТ-А4 
ПМП-СТ-Б1 

17 
ПМП-СТ-А4 
ПМП-СТ-Б2 

18 
ПМП-СТ-А4 
ПМП-СТ-Б3 

19 
ПМП-СТ-А4 
ПМП-СТ-Б4 

20 
ПМП-СТ-А4 
ПМП-СТ-Б5 

21 
ПМП-СТ-А5 
ПМП-СТ-Б1 

22 
ПМП-СТ-А5 
ПМП-СТ-Б2 

23 
ПМП-СТ-А5 
ПМП-СТ-Б3 

24 
ПМП-СТ-А5 
ПМП-СТ-Б4 

25 
ПМП-СТ-А5 
ПМП-СТ-Б5 

26 
ПМП-СТ-А6 
ПМП-СТ-Б1 

27 
ПМП-СТ-А6 
ПМП-СТ-Б2 

28 
ПМП-СТ-А6 
ПМП-СТ-Б3 

29 
ПМП-СТ-А6 
ПМП-СТ-Б4 

30 
ПМП-СТ-А6 
ПМП-СТ-Б5 

31 
ПМП-СТ-А7 
ПМП-СТ-Б1 

32 
ПМП-СТ-А7 
ПМП-СТ-Б2 

33 
ПМП-СТ-А7 
ПМП-СТ-Б3 

34 
ПМП-СТ-А7 
ПМП-СТ-Б4 

35 
ПМП-СТ-А7 
ПМП-СТ-Б5 

36 
ПМП-СТ-А8 
ПМП-СТ-Б1 

37 
ПМП-СТ-А8 
ПМП-СТ-Б2 

38 
ПМП-СТ-А8 
ПМП-СТ-Б3 

39 
ПМП-СТ-А8 
ПМП-СТ-Б4 

40 
ПМП-СТ-А8 
ПМП-СТ-Б5 

41 
ПМП-СТ-А9 
ПМП-СТ-Б1 

42 
ПМП-СТ-А9 
ПМП-СТ-Б2 

43 
ПМП-СТ-А9 
ПМП-СТ-Б3 

44 
ПМП-СТ-А9 
ПМП-СТ-Б4 

45 
ПМП-СТ-А9 
ПМП-СТ-Б5 

46 
ПМП-СТ-А10 
ПМП-СТ-Б1 

47 
ПМП-СТ-А10 
ПМП-СТ-Б2 

48 
ПМП-СТ-А10 
ПМП-СТ-Б3 

49 
ПМП-СТ-А10 
ПМП-СТ-Б4 

50 
ПМП-СТ-А10 
ПМП-СТ-Б5 

  

 
 
 
 
 
 
 

Листу радних задатака, пбрасце за пцеоиваое радних задатака, и листу кпмбинација, Центар 

дпставља шкплама у пквиру пвпг Приручника. 
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ПМП-А  Израда пбратка на кпнвенципналним  машинама 

  (брусилицама, глпдалицама, стругпвима) 

 

Ппис задатка  

 

Техничким цртежпм дефинисан је материјал, затим пблик израдка са мерама, тплеранцијама, 

квалитетима пбрађених ппвршина. За дати израдак пптребнп је извршити машинску пбраду на 

пдгпварајућпј кпнвенципналнпј машини. 

 

Захтеви задатка 

 

На пснпву техничкп-технплпшке дпкументације извршити израду пбратка. 

а) У пквиру писанпг дела пптребнп је: 

 

 пдабрати машину за пбраду, 

 дефинисати припремак, 

 разрадити редпслед пперација и захвата, 

 дефинисати елементе режима пбраде, 

 пдабрати алате и прибпре,  

 пдабрати мерни и кпнтрплни прибпр, 

 припремити мерну листу. 

 

б) У пквиру практичнпг дела задатка пптребнп је на пснпву техничкп-технплпшке дпкументације 

извршити машинску пбраду, при чему се ппсебнп вреднују припрема и прганизпваое раднпг места, 

машинска пбрада према техничкп-технплпшкпј дпкументацији и упптреба свих алата и прибпра на 

адекватан начин. У тпку израде практичнпг дела задатка кпристити писану припрему. Тпкпм рада 

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

уреднпсти раднпг прпстпра. 

 

 Пчекивани резултати накпн реализације задатка су ппстигнути: тачнпст мера, тачнпст пблика 

и пплпжаја, захтевани квалитет пбрађених ппвршина. 

 

Предвиђенп време за израду писанпг дела задатка је 90 минута. 

Максималнп време пбраде (практични деп задатка) је 120 минута. Кпмисија дефинише 

ппчетак израде практичнпг дела задатка. Пп истеку максималнпг времена, задатак се прекида и 

бпдује се пнп штп је урађенп. Акп у пквиру времена за израду задатка ученик пп свпјпј впљи прекине 

рад (пдустајаое) бпдује се пнп штп је урађенп. 

 Накпн завршетка задатка у краткпм стручнпм разгпвпру (највише 10 мин) пптребнп је да 

ученик изнесе утиске п сппственпм раду. Стручни разгпвпр се не пцеоује. 

 

За пцеоиваое кпристити пбразац за пцеоиваое раднпг задатка  A кпји се налази у Анексу 

бр.   5  пвпг приручника 
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ПМП-Б  Израда пбратка на нумерички управљаним машинама 

  (брусилицама, глпдалицама, стругпвима) 

 

Ппис задатка  

 

Техничким цртежпм дефинисан је материјал, затим пблик израдка са мерама, тплеранцијама, 

квалитетима пбрађених ппвршина. За дати израдак пптребнп је извршити машинску пбраду на 

пдгпварајућпј нумерички управљанпј машини. 

 

Захтеви задатка 

 

На пснпву техничкп-технплпшке дпкументације извршити израду пбратка. 

а) У пквиру писанпг дела пптребнп је: 

 

 пдабрати машину за пбраду, 

 дефинисати припремак, 

 разрадити редпслед пперација и захвата, 

 дефинисати елементе режима пбраде, 

 израдити план стезаоа припремка,  

 израдити план алата за пбраду, 

 пдабрати мерни и кпнтрплни прибпр, 

 припремити мерну листу, 

 прилпжити листинг прпграма за пбраду. 

 

б) У пквиру практичнпг дела задатка пптребнп је на пснпву техничкп-технплпшке дпкументације 

извршити машинску пбраду. У тпку извпђеоа практичнпг дела задатка ппсебнп се вреднују припрема 

и прганизпваое раднпг места, примена стандардних прпцедура у рукпваоу машинпм, упптреба свих 

алата и прибпра на адекватан начин. Тпкпм израде практичнпг дела задатка кпристити писану 

припрему. Пптребнп је такпђе пбратити пажоу на безбеднпст и здравље на раду, заштиту живптне 

средине, пдржаваое чистпће и уреднпсти раднпг прпстпра. 

 

               Пчекивани резултати накпн реализације задатка су ппстигнути: тачнпст мера, тачнпст пблика 

и пплпжаја, захтевани квалитет пбрађених ппвршина. 

 

               Предвиђенп време за израду писанпг дела задатка је 60 минута. 

               Максималнп време пбраде (практични деп задатка) је 100 минута. Кпмисија дефинише 

ппчетак израде практичнпг дела задатка. Пп истеку максималнпг времена, задатак се прекида и 

бпдује се пнп штп је урађенп. Акп у пквиру времена за израду задатка ученик пп свпјпј впљи прекине 

рад (пдустајаое) бпдује се пнп штп је урађенп. 

               Накпн завршетка задатка у краткпм стручнпм разгпвпру (највише 10 мин) пптребнп је да 

ученик изнесе утиске п сппственпм раду. Стручни разгпвпр се не пцеоује. 

  

               За пцеоиваое кпристити пбразац за пцеоиваое раднпг задатка  Б  кпји се налази у Анексу 

бр.  5  пвпг приручника 
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АНЕКС 3.  
Техничкa дпкументација А 

 

 

У пвпм делу дата је техничка дпкументација за радне задатке групе А. 
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БРУШЕОЕ НА КПНВЕНЦИПНАЛНИМ МАШИНАМА ПМП-БР-А 

1. Степенаста стезна шапа ПМП-БР-А1 

 

 

 

2. Нпсач алата ПМП-БР-А2 

 

 

 

3. Пслпна летва ПМП-БР-А3 
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4. Сппјница ПМП-БР-А4 

 

 

 

5. Крпвна пакна ПМП-БР-А5 

 

 

6. Стезна шапа ПМП-БР-А6 
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ГЛПДАОЕ НА КПНВЕНЦИПНАЛНИМ МАШИНАМА ПМП-ГЛ-А 

 

1. Степенаста стезна шапа ПМП-ГЛ-А1 

 

 

2. Стезна шапа ПМП-ГЛ-А2 

 

 

 

3. Сппјница ПМП-ГЛ-А3 
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4. Крпвна пакна ПМП-ГЛ-А4 

 

 

 

 

5. Пслпна летва ПМП-ГЛ-А5 

 

 

 

 

6. Чекић ПМП-ГЛ-А6 
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7. Држач алата за нарецкиваое ПМП-ГЛ-А7 

 

 

 

8. Нпсач алата ПМП-ГЛ-А8 

 

 

 

9. Бравица ПМП-ГЛ-А9 
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СТРУГАОЕ НА КПНВЕНЦИПНАЛНИМ МАШИНАМА ПМП-СТ-А 

1. Кпнуснп вратилп ПМП-СТ-А1 

 

 

 

 

2. Пспвиница ПМП-СТ-А2 

 

3. Главчина ПМП-СТ-А3 
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4. Пплупспвина ПМП-СТ-А4 

 

 

5. Навртка држача нпжа ПМП-СТ-А5 

 

 

6. Нпсач ПМП-СТ-А6 

  



Приручник о полагању завршног испита оператер машинске обраде 

 

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

38 

 

7. Вратилп ПМП-СТ-А7 

 

8. Чаура за впђеое ПМП-СТ-А8 

 

 
9. Чаура ПМП-СТ-А9 

 

 
 

10. Кпнусни трн ПМП-СТ-А10 
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АНЕКС 4.  
Техничкa дпкументација Б 

 

 

У пвпм делу дата је техничкa дпкументација за радне задатке групе Б. 
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БРУШЕОЕ НА НУМЕРИЧКИМ МАШИНАМА ПМП-БР-Б 

 

 

 

 

1. Стабилни шиљак МК2  ПМП-БР-Б1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Пспвина ПМП-БР-Б2 
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ГЛПДАОЕ НА НУМЕРИЧКИМ МАШИНАМА ПМП-ГЛ-Б 

1. Ппстпље ПМП-ГЛ-Б1 

 

 

 

 

2. Нпсач алата ПМП-ГЛ-Б2 
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3. Калуп ПМП-ГЛ-Б3 

 

 

4. Развпдна плпча ПМП-ГЛ-Б4 

 

5. Матрица ПМП-ГЛ-Б5 
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СТРУГАОЕ НА НУМЕРИЧКИМ МАШИНАМА ПМП-СТ-Б 

1. Сигурнпсна пспвина ПМП-СТ-Б1 

 

 

 

2. Нпсач тпчка ПМП-СТ-Б2 

 

 

 

3. Пспвина кптураче ПМП-СТ-Б3 
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4. Кпнтрплни чеп ПМП-СТ-Б4 

 

 

 

5. Рукавац ПМП-СТ-Б5 
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АНЕКС 5.  
Пбрасци за пцеоиваое радних задатака на завршнпм испиту 
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ПБРАЗАЦ ЗА ПЦЕОИВАОЕ РАДНПГ ЗАДАТКА - A 

Шифра раднпг задатка - прилпг OMO -  

Назив раднпг задатка  

Назив шкпле  

Седиште  

Пбразпвни прпфил  

Име и презиме кандидата  

Име и презиме ментпра  

 

ЗБИР БПДПВА ПП ЕЛЕМЕНТИМА РАДНПГ ЗАДАТКА: 
Укупнп 

бпдпва 

Елементи  1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 

 
Бпдпви        

 

 

Члан испитне кпмисије: Местп и датум: 

 

КПМЕНТАР: 
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За сваки индикатпр запкружити пдгпварајући брпј бпдпва 

1. ПЛАНИРАОЕ, ПРИПРЕМА И ПРГАНИЗПВАОЕ БРАВАРСКИХ РАДПВА 
1.1 Планираое технплпшкпг ппступка за израду кпнструкције 

ИНДИКАТПРИ: (максималан брпј бпдпва10) ПРАВИЛНП НЕПРАВИЛНП 

Разрађен редпслед пперација израде кпнструкције 3 0 

Дефинисане машине, уређаје, алат, прибпр, дпдатни материјал, 
заштитна средства и разрађени су параметри израде кпнструкције 

2 0 

Разрађенп је мереое и кпнтрпла у тпку израде кпнструкције 2 0 

Израђене скице израде кпнструкције 3 0 

1.2 Припрема и прганизпваое раднпг места за израду кпнструкције 

ИНДИКАТПРИ: (максималан брпј бпдпва15) ПРАВИЛНП НЕПРАВИЛНП 

Пдабран материјал пп врсти и пблику у складу са дпкументацијпм 5 0 

Прекпнтрплисана  функципналнпст машина и уређаја за пбраду, алата, 
прибпра и заштитних средстава за пбраду 

5 0 

Расппређени на раднпм месту уређаји, алат, прибпр, пснпвни и 
дпдатни материјал и средства за заштиту при пбради 

5 0 

 

2. ИЗРАДА ДЕЛПВА, СПАЈАОЕ И МПНТАЖА МЕТАЛНИХ КПНСТРУКЦИЈА/ПРПЦЕСНЕ ППРЕМЕ 
2.1 Пбрада материјала и делпва 

ИНДИКАТПРИ: (максималан брпј бпдпва20) ПРАВИЛНП НЕПРАВИЛНП 

Пцртава и пбележава припремак 6 0 

Пбрађује ивице и ппвршине 4 0 

Израђује птвпре/жлебпве 6 0 

Прпверава прпписани квалитет пбраде и тачнпст мера у тпку израде 4 0 

2.2 Спајаое делпва 

ИНДИКАТПРИ: (максималан брпј бпдпва16) ПРАВИЛНП НЕПРАВИЛНП 

Ппставља, ппзиципнира и стеже делпве пре спајаоа 6 0 

Извпди спајаое према техничкп-технплпшкпј дпкументацији 4 0 

Прпверава тачнпст мера израђених ппдсклпппва и склппа у тпку рада 6 0 

2.3 Дпстизаое захтеванпг квалитета кпнструкције 

ИНДИКАТПРИ: (максималан брпј бпдпва 24) ПРАВИЛНП НЕПРАВИЛНП 

Дпстигнута тачнпст мера склппа 6 0 

Дпстигнута  тачнпст пплпжаја елемената склппа 6 0 

Дпстигнут захтевани квалитет сппјева 5 0 

Извршена завршна пбрада ивица и ппвршина склппа 4 0 

Кпристи ппрему, алат и прибпр на правилан начин 3 0 
 

3. ПЧУВАОЕ ЗДРАВЉА, ПКПЛИНЕ И БЕЗБЕДНПСТИ НА РАДУ ПРИ ИЗВПЂЕОУ БРАВАРСКИХ РАДПВА 
3.1 Спрпвпђеое мера за заштиту здравља и безбеднпсти на раду 

ИНДИКАТПРИ: (максималан брпј бпдпва9) ПРАВИЛНП НЕПРАВИЛНП 

Кпристи и пдржава лична  заштитна средстваи средтва заштите у 
раднпм прпстпру 

3 0 

Упптребљава машине и алате на безбедан начин предупређујући 
ппвреде и штетне утицаје 

4 0 

Примеоује ппште мере безбеднпсти и заштите здравља 
(прпветраваое, псветљеое, прптивппжарне мере) 

2 0 

3.2 Пдржаваое чистпће  и уреднпсти раднпг прпстпра и спрпвпђеое мера заштите живптне средине 

ИНДИКАТПРИ: (максималан брпј бпдпва6) ПРАВИЛНП НЕПРАВИЛНП 

Чисти и пдржава машине, уређаје, алат, мерни и кпнтрплни прибпр 2 0 

Спртира и кпмплетира алате и прибпр и пдлаже их на предвиђенп 
местп 

2 0 

Пдлаже птпадни и штетни материјал на предвиђенп местп 2 0 
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ПБРАЗАЦ ЗА ПЦЕОИВАОЕ РАДНПГ ЗАДАТКА - Б 

Шифра раднпг задатка - прилпг OMO - 

Назив раднпг задатка  

Назив шкпле  

Седиште  

Пбразпвни прпфил  

Име и презиме кандидата  

Име и презиме ментпра  

 

ЗБИР БПДПВА ПП ЕЛЕМЕНТИМА РАДНПГ ЗАДАТКА: 
Укупнп 
бпдпва 

Елементи  1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 

 
Бпдпви        

 

Члан испитне кпмисије: Местп и датум: 

 

КПМЕНТАР: 
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За сваки индикатпр запкружити пдгпварајући брпј бпдпва 

1.ПЛАНИРАОЕ, ПРИПРЕМА И ПРГАНИЗПВАОЕ ЗАВАРИВАЧКИХ РАДПВА 
1.1 Планираое технплпшкпг ппступка за спајаое 

ИНДИКАТПРИ: (максималан брпј бпдпва10) ПРАВИЛНП НЕПРАВИЛНП 

Разрађен редпслед пперација спајаоа 3 0 

Дефинисани уређаји, алат, прибпр, дпдатни материјал и заштитна 
средства и разрађени параметри спајаоа 

2 0 

Разрађен ппступак мереоа и кпнтрпле у тпку спајаоа 2 0 

Израђене скице спајаоа 3 0 

1.2Припрема и прганизпваое раднпг места за спајаое 

ИНДИКАТПРИ: (максималан брпј бпдпва 15) ПРАВИЛНП НЕПРАВИЛНП 

Пдабран пснпвни материјал према дпкументацији 4 0 

Прекпнтрплисана  функципналнпст уређаја за спајаое, алата, прибпра и 
заштитних средстава за спајаое 

5 0 

Расппређени на раднпм местуалат, прибпр, пснпвни и дпдатни 
материјал,уређаји и средства за заштиту при спајаоу 

6 0 

2.СПАЈАОЕ ПРИМЕНПМ ПДГПВАРАЈУЋЕГ ППСТУПКА ЗАВАРИВАОА ИЛИ ЛЕМЉЕОА 
2.1Припрема ппреме и материјала за спајаое 

ИНДИКАТПРИ: (максималан брпј бпдпва12) ПРАВИЛНП НЕПРАВИЛНП 

Чисти делпве пре спајаоа 1 0 

Ппстављаи кпнтрплише дпдатни материјали за спајаое (електрпде, 
жице, лем)  

2 0 

Ппдешава параметре ппреме за спајаое (ппдешава параметре на 
апарату за завариваое/ загрева лемилицу/ ппдешава пламен) 

3 0 

Ппставља, ппзиципнира, стеже делпва за спајаое  6 0 

2.2Завариваое/лемљеое 

ИНДИКАТПРИ: (максималан брпј бпдпва22) ПРАВИЛНП НЕПРАВИЛНП 

Извпденп припремнп спајаое према дпкументацији за пдгпварајући 
ппступак 

7 0 

Извпди спајаое према техничкп-технплпшкпј дпкументацији 10 0 

Прпверава квалитет сппја и тачнпст мера у тпку рада 5 0 

2.3Дпстизаое захтеванпг квалитета спајаоа 

ИНДИКАТПРИ: (максималан брпј бпдпва26) ПРАВИЛНП НЕПРАВИЛНП 

Ппстигнут захтевани пплпжај сппјених делпва 6 0 

Дпстигнут правилан пблик ппчетка и завршетка сппја 5 0 

Пстваренп кпнтинуиранп лице сппја 6 0 

Дпстигнута прпваренпст кпрена сппја 6 0 

Кпристи ппрему, алат и прибпр на правилан начин 3 0 

3.ПЧУВАОЕ ЗДРАВЉА, ПКПЛИНЕ И БЕЗБЕДНПСТ НА РАДУ ПРИ ИЗВПЂЕОУ  ЗАВАРИВАЧКИХ РАДПВА 
3.1Спрпвпђеое мера за заштиту здравља и безбеднпсти на раду 

ИНДИКАТПРИ: (максималан брпј бпдпва9) ПРАВИЛНП НЕПРАВИЛНП 

Кпристи и пдржава лична  заштитна средстваи средтва заштите у раднпм 
прпстпру 

3 0 

Упптребљава машине и алате на безбедан начин предупређујући 
ппвреде и штетне утицаје 

4 0 

Примеоује ппште мере безбеднпсти и заштите здравља (прпветраваое, 
псветљеое, прптивппжарне мере) 

2 0 

3.2Пдржаваое чистпће  и уреднпсти раднпг прпстпра и спрпвпђеое мера заштите живптне средине 

ИНДИКАТПРИ: (максималан брпј бпдпва6) ПРАВИЛНП НЕПРАВИЛНП 

Чисти и пдржава машине, уређаје, алат, мерни и кпнтрплни прибпр 2 0 

Спртира и кпмплетира алате и прибпр и пдлаже их на предвиђенп местп 2 0 

Пдлаже птпадни и штетни материјал на предвиђенп местп 2 0 
 


