
Изборни предмет – усмени испит 

ФИКСНА  ПРОТЕТИКА  (за зубне техничаре) 

 

 Изборни предмет – ФИКСНА ПРОТЕТИКА  ( за зубне техничаре) 

1. Отисци за фиксне надокнаде – отисци еластомерима 

2. Принципи брушења зуба и демаркација препарације 

3. Индивидуална кашика за фиксни протетски рад – карактеристике, израда 

4. Израда радних модела са покретним радним патрљцима 

5. Артикулатори – подела, опис 

6. Крунице – индикације, подела, захтеви за добро урађену круницу 

7. Једноделна ливена круница – карактеристике, моделовање 

8. Фасетирана  круница – карактеристике, моделовање 

9. Припрема за улагање и улагање круница 

10. Термичка обрада ватросталног блока (предгревање, жарење ливење) 

11. Механичка обрада и полирање изливених круница 

12. Израда естетског дела круница 

13. Телескоп крунице – карактеристике, индикације, израда 

14. Примена паралелометра у фиксној протетици 

15. Наменске крунице– карактеристике, индикације, израда 

16. Инлеји - карактеристике, подела, израда 

17. Ливене надоградње – карактеристике, израда 

18. Мостови – индикације, карактеристике, елементи мостова 

19. Бочни мостови – захтеви за добар мост (статика моста) 

20. Бочни мостови – захтеви за добар мост (хигијена и статика мостова) 

21. Горњи фронтални фасетирани мост – статика, естетика, хигијена 

22. Полуфиксни инлеј мост 

23. Привремени мост – карактеристике,индикације, израда 

24. Семициркуларни мост -  карактеристике,индикације, израда 

25. Општи појмови о керамици – својства керамике и рад са керамиком 

26. Металокерамичке зубне надокнаде – моделовање и улагање 

27. Металокерамичке зубне надокнаде – обрада изливеног објекта 

28. Металокерамичке зубне надокнаде – дегасирање и оксидација 

29. Металокерамичке зубне надокнаде – израда естетског дела (печење керамике) 

30. Легуре у металокерамичким системима 

31. Веза метала и керамике 

32. Термичка обрада изливених фиксних надокнада ради хомогенизацијеи повећања тврдоће 



 

Изборни предмет – усмени испит 

ТОТАЛНА ПРОТЕЗА (за зубне техничаре) 

  

 

 

 

 Изборни предмет – ТОТАЛНА ПРОТЕЗА ( за зубне техничаре) 

1. Анатомске формације горње вилице које утичу на ретенцију тоталне протезе 

2. Анатомске формације доње  вилице које утичу на ретенцију тоталне протезе 

3. Границе горње и доње тоталне протезе 

4. Анатомски отисак безубе вилице 

5. Припрема анатомског отиска за изливање и изливање 

6. Припрема анатомског модела за израду индивидуалне кашике 

7. Израда индивидуалне кашике за компресиони и акомпресиони функционални отисак 

8. Функционални отисак 

9. Припрема горњег и доњег функционалног отиска за изливање и изливање 

10. Припрема модела за израду загрижајног шаблона 

11. Загрижајне шаблоне и израда горње и доње загрижајне шаблоне 

12. Вилични зглоб и кретње доње вилице 

13. Међувилични односи 

14. Протетска раван и њено одређивање 

15. Линијске назнаке на загрижајним шаблонима 

16. Избор вештачких зуба за тоталну протезу 

17. Постављање горњих предњих зуба 

18. Постављање доњих предњих зуба 

19. Постављање горњих бочних зуба 

20. Постављање доњих бочних зуба 

21. Сагитална и трансферзална компензациона крива 

22. Моделовање тоталне протезе у воску 

23. Улагање тоталне протезе 

24. Полимеризација акрилата 

25. Обрада и полирање тоталне протезе 

26. Репаратура тоталне протезе 

27. Тотална имедијатна протеза 



 

 

Изборни предмет – усмени испит 

ПАРЦИЈАЛНА  ПРОТЕЗА (за зубне техничаре) 

 

 

 

 

 

 

 Изборни предмет – ПАРЦИЈАЛНА ПРОТЕЗА ( за зубне техничаре) 

1. Индикације за израду парцијалне протезе 

2. Топографске класификације крезубости 

3. Субтотална протеза 

4. Израда индивидуалне кашике за парцијалну протезу 

5. Облик зуба и ретенција 

6. Тежиште протезе и ретенциона линија 

7. Екваторијална кукица 

8. Бонихард кукица 

9. Пасралелометар – делови и примена 

10. Припрема модела за израду кукица и загрижајних шаблона 

11. Избор зуба и постављање зуба за парцијалну протезу 

12. Моделовање парцијалне протезе у воску 

13. Улагање парцијалне протезе 

14. Полимеризација акрилата 

15. Обрада и полирање парцијалне плочасте протезе 

16. Репаратура парцијалне протезе 

17. Делови скелетиране протезе – непчане спојнице 

18. Делови скелетиране протезе – подјезучни лук 

19. Оклузални наслон 

20. Нејеве кукице 

21. Припрема модела за дублирање 

22. Дублирање модела 

23. Моделовање вошраног скелета парцијалне протезе 

24. Обрада и полирање металног скелета; електролитичко полирање 



 

 

Усмена провера знања 

ФИКСНА ПРОТЕТИКА (за зубне техничаре) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Усмена провера знања – ФИКСНА ПРОТЕТИКА  

1. Материјали за отиске – силикони 

2. Материјали за израду радног модела – гипс 

3. Материјали за израду модела надокнаде – воскови 

4. Ватростални материјали 

5. Вештачке смоле - акрилати 

6. Инструменти и материјали за обраду и полирање стоматолошке надокнаде 

7. Легуре метала – легуре злата 

8. Легуре метала – сребро-паладијум легуре 

9. Легуре метала – легуре у металокерамичким системима 

10. Керамички материјали – састав и својства керамичких  маса 

11. Метал-керамика, веза између легуреи керамичке масе 

12. Особине керамике и рад са керамиком 

13. Радни модел за фиксне надокнаде 

14. Једноделне ливене крунице 

   15. Фасетиране крунице 

   16. Горњи и доњи фронтални фасетирани мост 

17. Горњи и доњи бочни  фасетирани мост 

18. Припрема за улагање и улагање измоделоване фиксне надокнаде 

19. Термичка обрада ватросталног блока и ливење 

20. Израда естетског дела надокнаде 

21. Поступак израде металокерамичке фиксне надокнаде 

22. Привремене крунице и мостови 



 

 

Усмена провера знања 

ТОТАЛНА ПРОТЕЗА (за зубне техничаре) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Усмена провера знања – ТОТАЛНА ПРОТЕЗА  

1. Материјали за отиске – хидроколоиди 

2. Материјали за израду радног модела – гипс 

3. Материјали за израду модела надокнаде - воскови 

4. Вештачке смоле - акрилати 

5. Инструменти и материјали за обраду и полирање стоматолошке надокнаде 

6. Индивидуална кашика за отисак безубе вилице 

7. Функционални отисак 

8. Загрижајне шаблоне за тоталну протезу 

9. Артикулатори-подела опис 

10. Постава зуба по принципима уравнотежене оклузије 

11. Механичка обрада и полирање изливених круница 

12. Моделовање тоталне протезе 

13. Обрада и полирање тоталне протезе 

14. Репаратура тоталне протезе 



 

 

Усмена провера знања 

ПАРЦИЈАЛНА  ПРОТЕЗА (за зубне техничаре) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Усмена провера знања – ПАРЦИЈАЛНА ПРОТЕЗА  

1. Материјали за отиске – хидроколоиди 

2. Материјали за израду радног модела – гипс 

3. Материјали за израду модела надокнаде – воскови 

4. Ватростални материјали 

5. Вештачке смоле – акрилати 

6. Инструменти и материјали за обраду и полирање стоматолошке надокнаде 

7. Легуре метала – кобалт-хром-молибден 

8. Индивидуална кашика за отисак крезубе вилице 

9. Загрижајне шаблоне за парцијалну протезу 

10. Артикулатори-подела,опис 

11. Избор и постава вештачких зуба код  парцијалне протезе 

12. Ретенциони систем парцијалне плочасте протезе 

13. Улагање модела парцијалне протезе 

14. Обрада и полирање парцијалне  протезе 

   15. Репаратура парцијалне протезе 

   16. Паралелометар 

17. Израда парцијалне скелетиране протезе-фазе израде 



 

 

Усмена провера знања 

ОРТОДОНТСКИ АПАРАТИ  (за зубне техничаре) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Усмена провера знања – ОРТОДОНТСКИ АПАРАТИ  

1. Редослед ницања и карактеристике млечне дентиције 

2. Редослед ницања и карактеристике сталне дентиције 

3. Општи етиолошки фактори 

4. Локални  етиолошки фактори 

5. Неправилности у положају зуба 

6. Неправилности у броју и величини  зуба 

7. Неправилности у облику зуба 

8. Неправилности у структури  зуба 

9. Тескоба зубног низа 

10. Растреситост зубног низа 

11. Сагиталне неправилности 

12. Вертикалне неправилности 

13. Трансферзалне неправилности 

14. Активни плочасти апарат 

   15. Функционални апарати 

   16. Фиксни апарати 



 

 

 

 Практичан рад – ТОТАЛНА ПРОТЕЗА 

1. Израда индивидуалне кашике за отисак безубе вилице 

2. Припрема индивидуалне кашике за изливање функционалног отиска 

3. Израда загрижајне шаблоне за тоталну протезу 

4. Уношење модела у артикулатор за тоталну протезу 

5. Избор и постава вештачких зуба тоталне протезе 

6. Моделовање тоталне протезе 

7. Улагање модела тоталне протезе 

8. Обрада и полирање тоталне протезе 

9. Репаратура тоталне протезе 

 

  

 

 

 

 

 

 
 Практичан рад – ФИКСНА ПРОТЕТИКА 

1. Израда радног модела са покретним радним патрљцима 

2. Припрема радних патрљака за моделовање зубне надокнаде 

3. Моделовање једноделних  ливених круница 

4. Моделовање фасетираних круница 

5. Моделовање горњег  фронталног  фасетираног моста 

6. Моделовање горњег  бочног фасетираног моста 

7. Моделовање доњег  бочног фасетираног моста 

8. Моделовање доњег  бочног пуног моста 

9. Припрема за улагање и улагање измоделоване фиксне надокнаде 

10. Израда естетског дела фиксне надокнаде 

11. Моделовање воштане конструкције метало-керамичког моста 

12. Израда привремених  круница и мостова 



 

 

 

 

 

 Практичан рад – ОРТОДОНТСКИ  АПАРАТИ 

1. Израда стреласте кукице 

2. Израда Адамсове кукице 

3. Израда капљасте кукице 

4. Израда лабијалног лука 

5. Постављање ортодонтског шрафа 

6. Припрема радних модела и жичаних елемената 

7. Наливање ортодонтског апарата, обрада и полирање 

 

  

 

 
 Практичан рад – ПАРЦИЈАЛНА ПРОТЕЗА 

1. Израда индивидуалне кашике за отисак крезубе вилице 

2. Припрема индивидуалне кашике за изливање функционалног отиска 

3. Израда загрижајне шаблоне за парцијалну протезу 

4. Уношење модела у артикулатор за парцијалну протезу 

5. Избор и постава вештачких зуба парцијалне протезе 

6. Израда жичаних ретенционих елемената 

7. Улагање модела парцијалне протезе 

8. Обрада и полирање парцијалне протезе 

9. Репаратура парцијалне протезе 

10. Припрема модела за дублирање 

11. Моделовање скелета протезе 


