
 

Струка (назив): ОСТАЛЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

Занимање (назив): ЗЛАТАР 

Предмет (назив): ПРАКТИЧНА НАСТАВА 

Опис (предмета): Практична настава 

Модул (наслов): МЈЕРЕЊЕ И КОНТРОЛА 

Датум:  2017. година  Шифра:   Редни број:  07 

Сврха  

Модул је развијен да ученици стекну основна знања вјештине и навике о принципима и законитостима при 

вршењу мерења и котроле. 

Специјални захтјеви / Предуслови 

Предзнање из Техничког цртања,  Технологија материјала и Практична настава 1 

Циљеви 

Овај модул оспособљава ученике да: 

- буду упознати основним карактеристикама занимања златар; 

- буду упознати са основним упутствима за рад; 

- дефинишу радно мјесто; 

- се упознју са принципима мјерења уопште и у златарству; 

- користе мјерне инструменте; 

- врше мјерење и контролисање; 

- се упознају о заштити на раду, чувању здравља и здраве човјекове околине; 

- усвоје важност организације рада и рационалног кориштења енергије; 

- знају читати и употријебити технички цртеж и другу техничко-технолошку документацију; 

- знају употријебити и одржавати алате, прибор и направе у радионицама; 

- знају испитивти и контролисати квалитет производа у току и на крају рада;  

Јединице 

1. Увођење ученика у занимање и упутство за рад 

2.  Мјерење и контролисање 

Резултати учења Смјернице за наставнике 

Јединица 1: Увођење ученика у занимање и упутство 

за рад 

Ученик ће бти способан да: 

1.1. дефинише организацију радног мјеста и технолошку 

и радну дисциплину; 

1.2. задужи потребан алат; 

1.3. води дневник рада практичне наставе. 

Јединица 2: Мјерење и контролисање 
 

Ученик ће бтии способан да: 

2.1. познаје мјерне алате и приборе; 

2.2. измјери дужине коришћењем помичног мјерила, 

микрометра, идр; 

2.3. одреди димензије помоћу преносног и обухватног 

шестара; 

2.4. мјери углове; 

2.5. дефинише грешке при мјерењу; 

2.6. изврши контролу спољашњих и унутрашњих мјера; 

2.7. одржава и чува мјерила. 

Јединица 1 

 

Ученици требају бити упознати са основама 

мјерења и контролисања. Припремити и са 

ученицима реализовати вјежебе које ће 

допринијети стицању вјештине мјерења и 

контролисања. Вјежбе одабире и креира 

наставник. 

 



 

Интеграција 

Везу остварити са технологијом златарске обраде, технологијом материјала и практичном наставом из 

првог разреда. 

Извори 

Доступни уџбеници, 

Плакате, шеме и сл, 

Садржаји са интернета. 

Оцјењивање 

Ученик треба бити упознат са критеријумима и техникакама оцјењивања. 

Оцјењује се: 

1. практичан рад, 

2. усмено образложење практичног рада, 

3. активност  

 

 

 

  

Струка (назив): ОСТАЛЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

Занимање (назив): ЗЛАТАР 

Предмет (назив): ПРАКТИЧНА НАСТАВА 

Опис (предмета): Практична настава 

Модул (наслов): МЈЕРЕЊЕ ТЕМПЕРЕТУРЕ, МАСЕ И pH ВРИЈЕДНОСТИ 

Датум:  2017. година  Шифра:   Редни број:  09 

Сврха  

Модул је развијен да ученици стекну основна знања вјештине и навике о принципима и законитостима 

приликом мјерења температуре, масе и pH вриједности. 

Специјални захтјеви / Предуслови 

Предзнање из Техничког цртања,  Технологија материјала и  модула 1 – 7 практичне наставе. 

Циљеви 

Овај модул оспособљава ученике да: 

- се упознају са разним врстама терометара и да ујежбају  поступке мјерења; 

- се упознају са поступком мјерења pH вриједности; 

- се упознају о заштити на раду, чувању здравља и здраве човјекове околине; 

- усвоје важност организације рада и рационалног кориштења енергије; 

- знају читати и употријебити технички цртеж и другу техничко-технолошку документацију; 

- знају употријебити и одржавати алате, прибор и направе у радионицама; 

- знају испитивти и контролисати квалитет производа у току и на крају рада; 

Јединице 

1. Мјерење температуре, масе и pH вриједности 

Резултати учења Смјернице за наставнике 

Јединица 1: Мјерење температуре, масе и pH 

вриједности 

Ученик ће бтии способан да: 

1.1. препозна разне врсте термометара; 

Јединица 1 

Обезбиједит да ученици изведу вјежбе мјерења 

температуре, масе и pH вриједности. Наставник 

ће осмислити вјежбу за ученике  и ученицима ће 



 

1.2. изведе мјерење температуре уз коришћење 

стаклених и дилатационих термометара, биметалних 

термометара, приометрима као и осталим уређајима 

за мјерење температуре; 

1.3. изведе мјерење масе на обичним, прецизним, 

аналитичким и електромеханичким вагама; 

1.4. изведе мјерење густоће киселина ареометрима 

(гравиметрима); 

1.5. изведе мјерење pH вриједности електрохемијским 

мјерилима; 

1.6. изврши оцјењивање pH вриједности помоћу 

разнобојних индикатора: 

 

Јединица 2: Мјерење и контрола 

Ученик ће бтии способан да: 

2.1. измјери дужине разним мјерилима; 

2.2. врши мјерења и контролу разним шаблонима; 

2.3. мјери углове; 

2.4. врши мјерења механичким и електричним 

мјерилима; 

2.5. измјери масу и одреди састав легуре; 

2.6. означава и обиљежава млемените метале и њихове 

легуре. 

 

демонстрирати поступке мјерења наведених 

величина.  

 

 

 

Интеграција 

Везу остварити са технологијом златарске обраде, технологијом материјала и практичном наставом из 

првог разреда. 

Извори 

Доступни уџбеници, 

Плакате, шеме и сл, 

Садржаји са интернета. 

Оцјењивање 

Ученик треба бити упознат са критеријумима и техникакама оцјењивања. 

Оцјењује се: 

1. практичан рад, 

2. усмено образложење практичног рада, 

3. активност  

 

 

Струка (назив): ОСТАЛЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

Занимање (назив): ЗЛАТАР 

Предмет (назив): ПРАКТИЧНА НАСТАВА 

Опис (предмета): Практична настава 

Модул (наслов): УПОЗНАВАЊЕ СА КАРАКТЕРИСТИКАМА ОСНОВНИХ И ПОМОЋНИХ 

МАТЕРИЈАЛА 

Датум:  2017. година  Шифра:   Редни број:  09 

Сврха  

Модул је развијен да ученици стекну основна знања о карактеристикама основних и помоћних материјала. 



 

Специјални захтјеви / Предуслови 

Предзнање из Техничког цртања,  Технологија материјала и модула 1 – 8 практичне наставе. 

Циљеви 

Овај модул оспособљава ученике да:  

- знају извршити избор, примјену и употребу основних материјала;  

- се упознају о заштити на раду, чувању здравља и здраве човјекове околине; 

- усвоје важност организације рада и рационалног кориштења енергије; 

- знају читати и употријебити технички цртеж и другу техничко-технолошку документацију; 

- знају употријебити и одржавати алате, прибор и направе у радионицама; 

- знају испитивти и контролисати квалитет производа у току и на крају рада;  

Јединице 

1. Упознавање са карактеристикама основних и помоћних материјала 

Резултати учења Смјернице за наставнике 

Јединица 1: Упознавање са карактеристикама 

основних и помоћних материјала  

Ученик ће бтии способан да: 

1.1. препозна основне материјале (злато, сребро, бакар, 

драго камење и да дефинише њихове физичке, 

хемијске и технолошке карактеристике; 

1.2. дефинише помоћне материјале и енергију; 

1.3. познаје основна својства киселина (солна, сумпорна, 

азотна, златопка – краљевска водица, нишадор, 

боракс, лемове за лемљење, брусни папир, гума за 

брушење, азбест, калијев фероцијанид, калијев 

цијанид, полир паста, дестилована вода, гипс, спреј, 

љепило, трихлор- етилен, уље за подмазиваање, 

дрвена пилотина, филц, детерџент за прање и други); 

1.4. ради са киселинама и отровним хемикалијама;  

1.5. препозна хемијске ознаке; 

1.6. изврши припремање раствора киселина; 

1.7. врши ускладиштење киселина. 

 

Јединица 1 

 

Наставник ће ућеницима показати основне и 

помоћне материјале и навести њихова својства. 

Осмислити вјежбе за ученике како би се што 

боље упознали са са својствима основних и 

помоћних материјала. 

 

Интеграција 

Везу остварити са технологијом златарске обраде, технологијом материјала и практичном наставом из 

првпг разреда. 

Извори 

Доступни уџбеници, 

Плакате, шеме и сл, 

Садржаји са интернета. 

Оцјењивање 

Ученик треба бити упознат са критеријумима и техникакама оцјењивања. 

Оцјењује се: 

1. практичан рад, 

2. усмено образложење практичног рада, 

3. активност  



 

 

 

Струка (назив): ОСТАЛЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

Занимање (назив): ЗЛАТАР 

Предмет (назив): ПРАКТИЧНА НАСТАВА 

Опис (предмета): Практична настава 

Модул (наслов): АЛАТИ ЗА ОБРАДУ СКИРДАЊЕМ СТРУГОТИНЕ 

Датум:  2017. година  Шифра:   Редни број:  10 

Сврха  

Модул је развијен да ученици стекну основна знања вјештине и навике о принципима и законитостима 

обликовања производа, о системима, процесима и поступцима обраде и економичности израде производа 

од племенитих метала. 

Специјални захтјеви / Предуслови 

Предзнање из Техничког цртања,  Технологија материјала и модула 1 – 9 практичне наставе.. 

Циљеви 

Овај модул оспособљава ученике да: 

- упознају поступке ручне обраде; 

- упознају поступак оцртавања и обиљежавања; 

- упознају поступак рада са алатима за обраду;  

- усвоје важност организације рада и рационалног кориштења енергије; 

- знају читати и употријебити технички цртеж и другу техничко-технолошку документацију; 

- знају употријебити и одржавати алате, прибор и направе у радионицама; 

- знају испитивти и контролисати квалитет производа у току и на крају рада; 

Јединице 

1. Оцртавање и обиљежавање 

2. Алати за обраду 

Резултати учења Смјернице за наставнике 

Јединица 1: Оцратавање и обиљежавање 

Ученик ће бтии способан да: 

1.1. изврши оцратавање и обиљежавање са иглама, 

шестарима, угаоницима, лењирима, словима, 

бројевима. 

 

Јединица 2: Алати за обраду 

Ученик ће бтии способан да: 

2.1. изврши обраду са турпијама за грубу и фину обраду, 

ручним пилама, сјекачима, ручним маказама за лим, 

стругачима, развртачима, урезницама, нарезницама, 

спиралним бургијама и глодалима.  

 

Јединица 1 

Наставника треба да припреми вјежбе за 

ученике и да сваку вјежбу демонстрира 

ученицима. Ученици треба да израде вјежбу 

самостално уз коришћење наведених поступака.  

 

 

Интеграција 

Везу остварити са технологијом златарске обраде, технологијом материјала и практичном наставом из 

првпг разреда. 

Извори 

Доступни уџбеници, 

Плакате, шеме и сл, 



 

Садржаји са интернета. 

Оцјењивање 

Ученик треба бити упознат са критеријумима и техникакама оцјењивања. 

Оцјењује се: 

1. практичан рад, 

2. усмено образложење практичног рада, 

3. активност  

 

 

Струка (назив): ОСТАЛЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

Занимање (назив): ЗЛАТАР 

Предмет (назив): ПРАКТИЧНА НАСТАВА 

Опис (предмета): Практична настава 

Модул (наслов): АКАТИ ЗА СТЕЗАЊЕ 

Датум:  2017. година  Шифра:   Редни број:  11 

Сврха  

Модул је развијен да ученици стекну основна знања вјештине и навике о принципима и законитостима 

обликовања производа, о системима, процесима и поступцима обраде и економичности израде производа 

од племенитих метала. 

Специјални захтјеви / Предуслови 

Предзнање из Техничког цртања,  Технологија материјала и модула 1 – 10 практичне наставе. 

Циљеви 

Овај модул оспособљава ученике да: 

- се упознају са стезним алатима и приборима и поступком стезања; 

- се упознају о заштити на раду, чувању здравља и здраве човјекове околине; 

- усвоје важност организације рада и рационалног кориштења енергије; 

- стекну знања, вјештине, навике и способности из подручја самосталног вођења радионице; 

- изводе послове и радне задатке занатских занимања; 

- упознају планирање и припрему рада; 

- упознају сигурност и заштиту на раду; 

Јединице 

1. Алати за стезање 

Резултати учења Смјернице за наставнике 

Јединица 1: Алати за стезање 

Ученик ће бтии способан да: 

1.1. користи златарски сто; 

1.2. изведе стезање обичним и специјалним ручним 

стегама; 

1.3. придржава радни предемт разним врстама 

златарских клијешта; 

1.4. изведе стезање на машинама; 

1.5. изврши придржавање радног предемта пинцетама. 

Јединица 1 

Наставник треба да осмисли вјежбу за свако 

поступак стезања и придржавања радног 

предмета и да вјежбе демонстрира ученицима. 

Сваки ученик треба да реализује припремљене 

вјежбе.  

 

 

Интеграција 

Везу остварити са технологијом златарске обраде, технологијом материјала и практичном наставом из 



 

првпг разреда. 

Извори 

Доступни уџбеници, 

Плакате, шеме и сл, 

Садржаји са интернета. 

Оцјењивање 

Ученик треба бити упознат са критеријумима и техникакама оцјењивања. 

Оцјењује се: 

1. практичан рад, 

2. усмено образложење практичног рада, 

3. активност  

 

 

Струка (назив): ОСТАЛЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

Занимање (назив): ЗЛАТАР 

Предмет (назив): ПРАКТИЧНА НАСТАВА 

Опис (предмета): Практична настава 

Модул (наслов): АЛАТИ ЗА ОБЛИКОВАЊЕ 

Датум:  2017. година  Шифра:   Редни број:  12 

Сврха  

Модул је развијен да ученици стекну основна знања вјештине и навике о принципима и законитостима 

обликовања производа, о системима, процесима и поступцима обраде и економичности израде производа 

од племенитих метала. 

Специјални захтјеви / Предуслови 

Предзнање из Техничког цртања, Технологија материјала и модула 1 – 11 практичне наставе. 

Циљеви 

Овај модул оспособљава ученике да: 

- се упознају о заштити на раду, чувању здравља и здраве човјекове околине; 

- усвоје важност организације рада и рационалног кориштења енергије; 

- стекну знања, вјештине, навике и способности из подручја самосталног вођења радионице; 

- изводе послове и радне задатке занатских занимања; 

- упознају планирање и припрему рада; 

- знају употријебити и одржавати алате, прибор и направе у радионицама;  

Јединице 

1. Алати за обликовање 

2. Остали алати 

Резултати учења Смјернице за наставнике 

Јединица 1: Алати за обликовање 

Ученик ће бтии способан да: 

1.1. изврши обликовање користећи се чекићем, 

обликачима, пробијачима, плочама за равнање и 

наковњима. 

 

2.2. Врши обраду коришћењем ручне бушилице, 

брусилице, подешавајућим развртачима, 

Јединица 1 

Наставни ће осмислити вјежбе за ученике у току 

којих ће ученик бити упознат са свим врстама 

обраде које су наведене. Ученицима треба 

показати вјежбу. Надзирати њихова рад. 

Користити материјале који су доступни у 

стручној литератури и другим изворима 

информација. 



 

дијамантским матрицама, лемилицама и алатима за 

ручно гравирање и утискивање.  

Интеграција 

Везу остварити са технологијом златарске обраде, технологијом материјала и практичном наставом из 

првпг разреда. 

Извори 

Доступни уџбеници, 

Плакате, шеме и сл, 

Садржаји са интернета. 

Оцјењивање 

Ученик треба бити упознат са критеријумима и техникакама оцјењивања. 

Оцјењује се: 

1. практичан рад, 

2. усмено образложење практичног рада, 

3. активност  

 

 

Струка (назив): ОСТАЛЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

Занимање (назив): ЗЛАТАР 

Предмет (назив): ПРАКТИЧНА НАСТАВА 

Опис (предмета): Практична настава 

Модул (наслов): МАШИНСКА ОБРАДА 1 

Датум:  2017. година  Шифра:   Редни број:  13 

Сврха  

Модул је развијен да ученици стекну основна знања вјештине и навике о принципима и законитостима 

обликовања производа, о системима, процесима и поступцима обраде и економичности израде производа 

од племенитих метала. 

Специјални захтјеви / Предуслови 

Предзнање из Техничког цртања,  Технологија материјала и модула 1 – 12 практичне наставе. 

Циљеви 

Овај модул оспособљава ученике да: 

- се упознају о заштити на раду, чувању здравља и здраве човјекове околине; 

- усвоје важност организације рада и рационалног кориштења енергије; 

- изводе послове и радне задатке занатских занимања; 

- упознају планирање и припрему рада; 

- усвоје важност рационалне употребе енергије и потрошних материјала; 

- знају употријебити и одржавати алате, прибор и направе у радионицама; 

- знају врсте обраде и спајања наведених материјала (резање, заваривање, лемљење, порубљивање, 

превијање, ливење, ковање, истискивање, бушење, гравирање, полирање итд.);   

Јединице 

1. Машине и уређаји у златарству 

2. Обрада на бушилицама, струговима и глодалцама 

Резултати учења Смјернице за наставнике 



 

Јединица 1: Машине и уређаји у златарству 

Ученик ће бтии способан да: 

1.1. рукује са машинама и уређајима који се користе у 

златарству; 

1.2. изведе радне операције на вагама, машинама за 

извлачење жице и машинама за ваљање лимова и 

профила; 

1.3. изведе операције на машинским маказама за сјечење 

лимова; 

Јединица 2: Обрада на бушилицама, струговима и 

глодалцама 

Ученик ће бтии способан да: 

2.1. изведе операције на стоним бушилицама; 

2.2. изведе операције на струговима; 

2.3. изведе операције на глодалицама. 

Јединица 1и 2 

Користити разне изворе информација како би 

ученици били упознати са машинама и 

уређајима као и операцијама које се на њима 

изводе. Припремити вјежбе и исте реализовати 

заједно са ученицима.  

 

Интеграција 

Везу остварити са технологијом златарске обраде, технологијом материјала и практичном наставом из 

првпг разреда. 

Извори 

Доступни уџбеници, 

Плакате, шеме и сл, 

Садржаји са интернета. 

Оцјењивање 

Ученик треба бити упознат са критеријумима и техникакама оцјењивања. 

Оцјењује се: 

1. практичан рад, 

2. усмено образложење практичног рада, 

3. активност  

 

 

 

 

Струка (назив): ОСТАЛЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

Занимање (назив): ЗЛАТАР 

Предмет (назив): ПРАКТИЧНА НАСТАВА 

Опис (предмета): Практична настава 

Модул (наслов): МАШИНСКА ОБРАДА 2 

Датум:  2017. година  Шифра:   Редни број:  14 

Сврха  

Модул је развијен да ученици стекну основна знања вјештине и навике о принципима и законитостима 

обликовања производа, о системима, процесима и поступцима обраде и економичности израде производа 

од племенитих метала. 

Специјални захтјеви / Предуслови 

Предзнање из Техничког цртања,  Технологија материјала и модула 1 – 13 практичне наставе. 

Циљеви 



 

Овај модул оспособљава ученике да: 

- стекну знања, вјештине, навике и способности из подручја самосталног вођења обрта; 

- изводе послове и радне задатке занатских занимања; 

- знају извршити избор, примјену и употребу основних материјала; 

- знају употријебити и одржавати алате, прибор и направе у радионицама; 

- знају извршити поправак и одржавање накита од племенитих метала и минерала.  

Јединице 

1. Обрада жигосањем, ливењем и полирањем 

Резултати учења Смјернице за наставнике 

Јединица 1: Обрада жигосањем, ливењем и 

полирањем 

Ученик ће бтии способан да: 

1.1. изврши обраду на машинама за жигосање, ливење и 

полирање.  

Јединица 1 

 

Користити разне изворе информација како би 

ученици били упознати са машинама и 

уређајима као и операцијама које се на њима 

изводе. Припремити вјежбе и исте реализовати 

заједно са ученицима.  

Интеграција 

Везу остварити са технологијом златарске обраде, технологијом материјала и практичном наставом из 

првпг разреда. 

Извори 

Доступни уџбеници, 

Плакате, шеме и сл, 

Садржаји са интернета. 

Оцјењивање 

Ученик треба бити упознат са критеријумима и техникакама оцјењивања. 

Оцјењује се: 

1. практичан рад, 

2. усмено образложење практичног рада, 

3. активност  

 

 

 

 

Струка (назив): ОСТАЛЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

Занимање (назив): ЗЛАТАР 

Предмет (назив): ПРАКТИЧНА НАСТАВА 

Опис (предмета): Практична настава 

Модул (наслов): МАШИНСКА ОБРАДА 3 

Датум:  2017. година  Шифра:   Редни број:  15 

Сврха  

Модул је развијен да ученици стекну основна знања вјештине и навике о принципима и законитостима 

обликовања производа, о системима, процесима и поступцима обраде и економичности израде производа 

од племенитих метала. 

Специјални захтјеви / Предуслови 



 

Предзнање из Техничког цртања,  Технологија материјала и модула 1 – 14 практичне наставе. 

Циљеви 

Овај модул оспособљава ученике да: 

- знају извршити избор, примјену и употребу основних материјала; 

- упознају спајање и раздвајање елемената и склопова; 

- знају врсте и својстава материјала с употребом у машинству  и златарству (злато, сребро, платина, 

мјед, бакар, челик итд.)  

- знају врсте обраде и спајања наведених материјала (резање, заваривање, лемљење, порубљивање, 

превијање, ливење, ковање, истискивање, бушење, гравирање, полирање итд.);  

- израдие украсни и функционални накит од племенитих метала; 

- знају уградити украсни минерал; 

- знају извршити поправак и одржавање накита од племенитих метала и минерала.  

Јединице 

1. Уређаји за омекшавање племенитих метала 

2. Машине за израду ланчића 

3. Обликовање тежинских односа 

Резултати учења Смјернице за наставнике 

Јединица 1: Уређаји за омекшавање племенитих 

метала 

Ученик ће бтии способан да: 

1.1. користи уређаје за омешавање племенитих метала; 

1.2. изведе омекшавање племенитих метала. 

 

Јединица 2: Машине за израду ланчића 

Ученик ће бтии способан да: 

2.1. изведе операције на машини за израду ланчића; 

2.2. изведе операције на машинама за дијамантске 

ланчиће; 

2.3. изведе операције на другим машинама и уређајима. 

Јединица 3: Обликовање тежинских односа 

Ученик ће бтии способан да: 

3.1. одреди тежински однос племенитих и обојених 

метала; 

3.2. изведе вагање и састављање племенитих и обојених 

метала; 

3.3. изврши припремање и састављање смјесе за 

топљење. 

Јединица 1, 2 и 3 

 

Користити разне изворе информација како би 

ученици били упознати са машинама и 

уређајима као и операцијама које се на њима 

изводе. Припремити вјежбе и исте реализовати 

заједно са ученицима. 

Интеграција 

Везу остварити са технологијом златарске обраде, технологијом материјала и практичном наставом из 

првпг разреда. 

Извори 

Доступни уџбеници, 

Плакате, шеме и сл, 

Садржаји са интернета. 



 

Оцјењивање 

Ученик треба бити упознат са критеријумима и техникакама оцјењивања. 

Оцјењује се: 

1. практичан рад, 

2. усмено образложење практичног рада, 

3. активност  

 

 

Струка (назив): ОСТАЛЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

Занимање (назив): ЗЛАТАР 

Предмет (назив): ПРАКТИЧНА НАСТАВА 

Опис (предмета): Практична настава 

Модул (наслов): ЛЕГИРАЊЕ ПЛЕМЕНИТИХ И ОБОЈЕНИХ МЕТАЛА 1 

Датум:  2017. година  Шифра:   Редни број:  16 

Сврха  

Модул је развијен да ученици стекну основна знања вјештине и навике о принципима и законитостима 

обликовања производа, о системима, процесима и поступцима обраде и економичности израде производа 

од племенитих метала. 

Специјални захтјеви / Предуслови 

Предзнање из Техничког цртања,  Технологија материјала и модула 1 – 15 практичне наставе. 

Циљеви 

Овај модул оспособљава ученике да: 

- знају извршити избор, примјену и употребу основних материјала; 

- упознају спајање и раздвајање елемената и склопова; 

- знају врсте и својстава материјала с употребом у машинству  и златарству (злато, сребро, платина, 

мјед, бакар, челик итд.)  

- израде украсни и функционални накит од племенитих метала; 

Јединице 

1. Растављање племенитих метала у растварачима 

2. Прорачун састава легуре  

Резултати учења Смјернице за наставнике 

Јединица 1: Растављање племенитих метала у 

растворима 

Ученик ће бтии способан да: 

1.1. изведе растављање племенитих метала у 

растварачима; 

Јединица 2: Прорачун састава легуре 

Ученик ће бтии способан да: 

2.1. изведе прорачун састава легуре. 

 

Јединица 1 и 2 

Користити разне изворе информација како би 

ученици били упознати са машинама и 

уређајима као и операцијама које се на њима 

изводе. Припремити вјежбе и исте реализовати 

заједно са ученицима. 

 

 

Интеграција 

Везу остварити са технологијом златарске обраде, технологијом материјала и практичном наставом из 

првпг разреда. 

Извори 



 

Доступни уџбеници, 

Плакате, шеме и сл, 

Садржаји са интернета. 

Оцјењивање 

Ученик треба бити упознат са критеријумима и техникакама оцјењивања. 

Оцјењује се: 

1. практичан рад, 

2. усмено образложење практичног рада, 

3. активност  

 

 

Струка (назив): ОСТАЛЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

Занимање (назив): ЗЛАТАР 

Предмет (назив): ПРАКТИЧНА НАСТАВА 

Опис (предмета): Практична настава 

Модул (наслов): ЛЕГИРАЊЕ ПЛЕМЕНИТИХ И ОБОЈЕНИХ МЕТАЛА 2 

Датум:  2017. година  Шифра:   Редни број:  17 

Сврха  

Модул је развијен да ученици стекну основна знања вјештине и навике о принципима и законитостима 

обликовања производа, о системима, процесима и поступцима обраде и економичности израде производа 

од племенитих метала. 

Специјални захтјеви / Предуслови 

Предзнање из Техничког цртања,  Технологија материјала и модула 1 – 15 практичне наставе. 

Циљеви 

Овај модул оспособљава ученике да: 

- знају испитивти и контролисати квалитет производа у току и на крају рада; 

- знају врсте и својстава материјала с употребом у машинству и златарству (злато, сребро, платина, 

мјед, бакар, челик итд.)  

- знају врсте обраде и спајања наведених материјала (резање, заваривање, лемљење, порубљивање, 

превијање, ливење, ковање, истискивање, бушење, гравирање, полирање итд.);  

- израде украсни и функционални накит од племенитих метала; 

- знају уградити украсни минерал; 

- знају извршити поправак и одржавање накита од племенитих метала и минерала.  

Јединице 

1. Састављање шарже 

2. Контрола квалитета  

Резултати учења Смјернице за наставнике 

Јединица 1: Састављање шарже 

Ученик ће бтии способан да: 

1.1. изврши сатављање шарже; 

1.2. изврши топљење мјешавине за одређену чистоћу. 

 

Јединица 2: Контрола квалитета 

Ученик ће бтии способан да: 

2.1. изведе контролу квалитета легуре користећи разне 

Јединица 1 и 2 

Наставник треба да припреми и са ученицима 

реализује вјежбе како би ученици стекли 

основне вјештине из наведених области.  

 

 

 



 

поступке. 

Интеграција 

Везу остварити са технологијом златарске обраде, технологијом материјала и практичном наставом из 

првпг разреда. 

Извори 

Доступни уџбеници, 

Плакате, шеме и сл, 

Садржаји са интернета. 

Оцјењивање 

Ученик треба бити упознат са критеријумима и техникакама оцјењивања. 

Оцјењује се: 

1. практичан рад, 

2. усмено образложење практичног рада, 

3. активност  

 

 

Струка (назив): ОСТАЛЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

Занимање (назив): ЗЛАТАР 

Предмет (назив): ПРАКТИЧНА НАСТАВА 

Опис (предмета): Практична настава 

Модул (наслов): ИСПИТИВАЊЕ ЧИСТОЋЕ ПЛЕМЕНИТИХ МЕТАЛА И ГРАВИРАЊЕ 

Датум:  2017. година  Шифра:   Редни број:  18 

Сврха  

Модул је развијен да ученици стекну основна знања вјештине и навике о принципима и законитостима 

обликовања производа, о системима, процесима и поступцима обраде и економичности израде производа 

од племенитих метала. 

Специјални захтјеви / Предуслови 

Предзнање из Техничког цртања,  Технологија материјала и модула 1 – 17 практичне наставе. 

Циљеви 

Овај модул оспособљава ученике да: 

- знају испитивти и контролисати квалитет производа у току и на крају рада; 

- знају врсте и својстава материјала с употребом у машинству и златарству (злато, сребро, платина, 

мјед, бакар, челик итд.)  

- знају врсте обраде и спајања наведених материјала (резање, заваривање, лемљење, порубљивање, 

превијање, ливење, ковање, истискивање, бушење, гравирање, полирање итд.);   

Јединице 

1. Испитивање чистоће племенитих метала 

2. Гравирање  

Резултати учења Смјернице за наставнике 

Јединица 1: Испитивање чистоће племенитих метала 

Ученик ће бтии способан да: 

1.1. Испита чистоћу племенитих метала 

гравиметријском методом; 

Јединица 1 и 2 

 

При реализацији наведнеи садржаја користити 

различите изворе знања. Ученицима 



 

1.2. Изведе испитивање лидијским каменом; 

1.3. Изведе испитивање коиселинама; 

1.4. Изврши контролу квалитета чистоће; 

Јединица 2: Гравирање 

Ученик ће бтии способан да: 

2.1. изведе ручно гравирање; 

2.2. препозна и користи алат за гравирање; 

2.3. изврши припрему материјала за гравирање и 

наношење мотива за гравирање; 

2.4. изведе технику гравирања монограма и рељефа; 

2.5. одржава алате за гравирање и примијени мјере 

заштите на раду.  

 

припремити и демонстрирати вјежбе из 

наведених области. Сваки ученик треба да 

реализује вјежбу самостално.  

 

 

 

Интеграција 

Везу остварити са технологијом златарске обраде, технологијом материјала и практичном наставом из 

првпг разреда. 

Извори 

Доступни уџбеници, 

Плакате, шеме и сл, 

Садржаји са интернета. 

Оцјењивање 

Ученик треба бити упознат са критеријумима и техникакама оцјењивања. 

Оцјењује се: 

1. практичан рад, 

2. усмено образложење практичног рада, 

3. активност  

 

 

 

Струка (назив): ОСТАЛЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

Занимање (назив): ЗЛАТАР 

Предмет (назив): ПРАКТИЧНА НАСТАВА 

Опис (предмета): Практична настава 

Модул (наслов): ДРАГУЉАРСКЕ ТЕХНИКЕ 1 

Датум:  2017. година  Шифра:   Редни број:  19 

Сврха  

Модул је развијен да ученици стекну основна знања вјештине и навике о принципима и законитостима 

обликовања производа, о системима, процесима и поступцима обраде и економичности израде производа 

од племенитих метала. 

Специјални захтјеви / Предуслови 

Предзнање из Техничког цртања,  Технологија материјала и модула 1 – 18 практичне наставе. 

Циљеви 

Овај модул оспособљава ученике да: 

- знају врсте и својстава материјала с употребом у машинству  и златарству (злато, сребро, платина, 

мјед, бакар, челик итд.)  

- знају врсте обраде и спајања наведених материјала (резање, заваривање, лемљење, порубљивање, 



 

превијање, ливење, ковање, истискивање, бушење, гравирање, полирање итд.);  

- израдие украсни и функционални накит од племенитих метала; 

- знају уградити украсни минерал; 

- знају извршити поправак и одржавање накита од племенитих метала и минерала.  

Јединице 

1. Извођење даргуљарских техника 

Резултати учења Смјернице за наставнике 

Јединица 1: Извођење драгуљарских техника 

Ученик ће бтии способан да: 

1.1. изведе дублирање; 

1.2. изведе кадрирање; 

1.3. изврши израду оквира за драгуље – посебно за 

драгуље у низу; 

1.4. направи рупице и азуру за плочице за спајање; 

1.5. монтира драгуље.  

 

Јединица 1 

 

Ученицима треба припремити са њима 

реализовати вјежбе из наведених области. 

Ученици треба да вјежбе реализују самостално.  

 

Интеграција 

Везу остварити са технологијом златарске обраде, технологијом материјала и практичном наставом из 

првпг разреда. 

Извори 

Доступни уџбеници, 

Плакате, шеме и сл, 

Садржаји са интернета. 

Оцјењивање 

Ученик треба бити упознат са критеријумима и техникакама оцјењивања. 

Оцјењује се: 

1. практичан рад, 

2. усмено образложење практичног рада, 

3. активност  

 

 

 

 

 

Струка (назив): ОСТАЛЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

Занимање (назив): ЗЛАТАР 

Предмет (назив): ПРАКТИЧНА НАСТАВА 

Опис (предмета): Практична настава 

Модул (наслов): ДРАГУЉАРСКЕ ТЕХНИКЕ 2 

Датум:  2017. година  Шифра:   Редни број: 20 

Сврха  

Модул је развијен да ученици стекну основна знања вјештине и навике о принципима и законитостима 

обликовања производа, о системима, процесима и поступцима обраде и економичности израде производа 

од племенитих метала. 

Специјални захтјеви / Предуслови 



 

Предзнање из Техничког цртања,  Технологија материјала и модула 1 – 19 практичне наставе. 

Циљеви 

Овај модул оспособљава ученике да: 

- знају испитивти и контролисати квалитет производа у току и на крају рада; 

- знају врсте и својстава материјала с употребом у машинству  и златарству (злато, сребро, платина, 

мјед, бакар, челик итд.)  

- знају врсте обраде и спајања наведених материјала (резање, заваривање, лемљење, порубљивање, 

превијање, ливење, ковање, истискивање, бушење, гравирање, полирање итд.);  

- израдие украсни и функционални накит од племенитих метала; 

- знају уградити украсни минерал; 

- знају извршити поправак и одржавање накита од племенитих метала и минерала.  

Јединице 

1. Извођење даргуљарских техника 

Резултати учења Смјернице за наставнике 

Јединица 1: Извођење драгуљарских техника 

Ученик ће бтии способан да: 

1.1. изведе дублирање; 

1.2. изведе кадрирање; 

1.3. изврши израду оквира за драгуље – посебно за 

драгуље у низу; 

1.4. направи рупице и азуру за плочице за спајање; 

1.5. монтира драгуље.  

 

Јединица 1 

Припремити и са ученицима реализовати вјежбе 

у циљу стицања вјештина из драгуљарских 

техника. Ученици требају самостално 

реализовати вјежбе.  

 

 

Интеграција 

Везу остварити са технологијом златарске обраде, технологијом материјала и практичном наставом из 

првпг разреда. 

Извори 

Доступни уџбеници, 

Плакате, шеме и сл, 

Садржаји са интернета 

Оцјењивање 

Ученик треба бити упознат са критеријумима и техникакама оцјењивања. 

Оцјењује се: 

1. практичан рад, 

2. усмено образложење практичног рада, 

3. активност  

 


