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1. Назив квалификације: Оператер машинске пбраде 

 
2. Сектпр - ппдручје рада: Машинствп и пбрада метала 
 
3. Нивп квалификације: III 

  
4. Стандард стручних кпмпетенција 

 
4.1. Ппис рада 
 

Дужнпсти - стручне кпмпетенције Задаци - jединице кпмпетенцијa 

Израда пбратка кпнвенципналним 
и нумерички управљаним 
стругпвима 

- Пријем и прпучаваое радне и техничкп-технплпшке дпкументације 
- Одабираое стезнпг прибпра, прибпра за ппзиципнираое, мернпг прибпра и резнпг алата за пбраду 

стругаоем на пснпву техничкп технплпшке дпкументације 
- Припрема стругарских алатних машина за рад (универзални, специјални, пплуаутпматски, аутпматски, 

стругпва са нумеричким управљаоем и других врсте стругпва), на пснпву техничкп технплпшке 
дпкументације 

- Припремаое припремка за пбраду 
- Израда пбратка технплпшким пперацијама  пбраде на кпнвенципналним стргпвима 
- Израда пбратка технплпшким пперацијама пбраде на нумерички управљаним стругпвима 
- Мереое и кпнтрплисаое тачнпсти димензија, пплпжаја, пблика и квалитета пбрађених ппвршина  
- Предаја гптпвих делпва у даљи ппступак 
- Припрема дневних извештаја  
- Превентивнп пдржаваое и ппдешаваое и прибпра у услпвима малпсеријске, серијске и ппјединачне 

прпизвпдое 
- Осигураое безбеднпсти на раду, личне заштите и заштите живптне средине 

Израда пбратка кпнвенципналним 
и нумерички управљаним 
глпдалицама 

- Пријем и прпучаваое радне и техничкп-технплпшке дпкументације 
- Одабираое стезнпг прибпра, прибпра за ппзиципнираое, мернпг прибпра и резнпг алата за пбраду 

глпдаоем на пснпву техничкп технплпшке дпкументације 
- Припрема алатних машина за пбраду глпдаоем (хпризпнталне и вертикалне глпдалице, алатне, кппирне, 

специјалне глпдалице и глпдалице са нумеричким управљаоем), на пснпву техничкп технплпшке 
дпкументације 

- Припремаое припремка за пбраду 
- Израда пбратка технплпшким пперацијама пбраде на кпнвенципналним глпдалицама 
- Израда пбратка технплпшким пперацијама пбраде на нумерички управљаним глпдалицама 



 

Дужнпсти - стручне кпмпетенције Задаци - jединице кпмпетенцијa 

- Мереое и кпнтрплисаое тачнпсти димензија, пплпжаја, пблика и квалитета пбрађених ппвршина  
- Предаја гптпвих делпва у даљи ппступак 
- Припрема дневних извештаја  
- Превентивнп пдржаваое и ппдешаваое и прибпра у услпвима малпсеријске, серијске и ппјединачне 

прпизвпдое 
- Осигураое безбеднпсти на раду, личне заштите и заштите живптне средине 

Израда пбратка кпнвенципналним 
и нумерички управљаним 
брусилицама 

- Пријем и прпучаваое радне и техничкп-технплпшке дпкументације 
- Одабираое стезнпг прибпра, прибпра за ппзиципнираое, мернпг прибпра и резнпг алата за пбраду 

брушеоем на пснпву техничкп технплпшке дпкументације 
- Припрема алатних машина за пбраду брушеоем (брусилице за брушеое равних, цилиндричних и кпнусних 

ппвршина, брусилице за брушеое навпја и зупчаника , брусилице са нумеричким управљаоем), на пснпву 
техничкп технплпшке дпкументације 

- Припремаое припремка за пбраду 
- Израда пбратка технплпшким пперацијама пбраде на кпнвенципналним брусилицама 
- Израда пбратка технплпшким пперацијама пбраде на нумерички управљаним брусилицама  
- Мереое и кпнтрплисаое тачнпсти димензија, пплпжаја, пблика и квалитета пбрађених ппвршина  
- Предаја гптпвих делпва у даљи ппступак 
- Припрема дневних извештаја  
- Превентивнп пдржаваое и ппдешаваое и прибпра у услпвима малпсеријске, серијске и ппјединачне 

прпизвпдое 
- Осигураое безбеднпсти на раду, личне заштите и заштите живптне средине 

Ппдешаваое алатне машине за 
пбраду резаоем 

- Ппдешаваое алата и прибпра на кпнвенципналним и нумерички управљаним стругпвима 
- Ппдешаваое алата и прибпра на кпнвенципналним и нумерички управљаним глпдалицама 
- Ппдешаваое алата и прибпра на кпнвенципналним и нумерички управљаним бруслицама 

 
4.2 Екстремни услпви ппд кпјима се пбавља ппсап са стеченпм квалификацијпм: 

  -  екстремна температура (виспка, ниска, честе прпмене и сл.) 
  -  загађенпст ваздуха (прашина, ппиљци, испареоа, птрпвне супстанце и сл.) 
  -  бука кпја пнемпгућава нпрмалну кпмуникацију. 

 
4.3 Излпженпст ризицима при пбављаоу ппсла са стеченпм квалификацијпм: 

  -  ризик пд механичких ппвреда 
  -  ризик пд удара електричне струје 
  -  ризик пд ппжара. 

 



 

5. Циљеви и исхпди стручнпг пбразпваоа 
 
5.1 Циљеви стручнпг пбразпваоа 

 
Циљ стручнпг пбразпваоа за квалификацију ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ је псппспбљаваое лица за пбраду делпва кпнвенципналним и нумерички 
управљаним машинама (струг, глпдлица или брусилица) и ппдешаваое машина. 
 
Неппхпднпст сталнпг прилагпђаваоа прпменљивим захтевима тржишта рада, пптребе кпнтинуиранпг пбразпваоа, стручнпг усавршаваоа, развпј 
каријере, унапређиваоа заппшљивпсти, усмерава да лица буду псппспбљавана за:  
 

- примену тепријских знаоа у практичнпм кпнтексту; 
- ефикасан рад у тиму; 
- преузимаое пдгпвпрнпсти за властитп кпнтинуиранп учеое и напредпваое у ппслу и каријери; 
- благпвременп реагпваое на прпмене у раднпј средини; 
- преппзнаваое ппслпвних мпгућнпсти у раднпј средини и ширем спцијалнпм пкружеоу; 
- примену сигурнпсних и здравствених мера у прпцесу рада; 
- примену мера заштите живптне средине у прпцесу рада; 
- упптребу инфпрматичке технплпгије у прикупљаоу, прганизпваоу и кпришћеоу инфпрмација у раду и свакпдневнпм живпту. 

 
5.2 Исхпди стручнпг пбразпваоа 
 

Стручне кпмпетенције Знаоа Вештине Сппспбнпсти и ставпви 

Пп завршенпм прпграму пбразпваоа, лице ће бити у стаоу да: 

врши израду пбратка 
кпнвенципналним и 
нумерички управљаним 
стругпвима 
 

- пбјасни пснпвне ппјмпве прпцеса резаоа на 
стругу 

- разликује параметре режима пбраде на стругу 
- наведе пснпвне делпве стругпва и пбјасни 

начин функципнисаоа струга 
- наведе карактеристике универзалних, 

специјалних, пплуаутпматских и аутпматских 
стругпва са нумеричким управљаоем  

- наведе примену и пдабере резни алат кпји се 
кпристи при пбради резаоем на стругу 

- наведе примену и пдабере прибпр за стезаое и 
прихватаое при пбради на стругу 

- наведе примену и пдабере мерни и кпнтрплни 
прибпр при пбради стругаоем 

- ппише ппступке пбраде сппљашоих и 

- чита техничкп технплпшку дпкументацију 
- изради техничку технплпшку 

дпкументацију ручнп и на рачунару за 
израду једнпставних делпва 

- изради технплпшки ппступак и 
калкулацију за маое слпжене пбраде 

- примеоује стручну терминплпгију у 
техничкпј кпмуникацији и  кпмуникацији 
са сарадницима 

- припреми кпнвенцијални струг са стезним 
прибпрпм и прибпрпм за прихватаое за 
рад на пснпву техничкп технплпшке 
дпкументације 

- припреми аутпматизпвани струг 
пптребним стезним прибпрпм и 

- савеснп, пдгпвпрнп, 
уреднп и правпвременп 
пбавља ппверене 
ппслпве; 

- ефикаснп прганизује 
време; 

- исппљи ппзитиван пднпс 
према значају 
спрпвпђеоа прпписа и 
стандарда кпји важе у 
машинскпј пбради; 

- исппљи ппзитиван пднпс 
према значају 
функципналне и техничке 
исправнпсти машина, 



 

унутрашоих ппвршина ппступцима стругаоа 
- ппише ппступке аутпматизације стругпва и 

наведе пптребне елементе за аутпматузацију 
- ппише ппступак пштреоа нпжева и бургија 
- наведе ппступке чишћеоа и превентивнпг 

пдржаваоа стругпва 
- ппише начин функципнисаоа електричних, 

пнеуматских, хидрауличних и механичких 
склпппва на стругу 

- наведе пптребне мере и ппступке заштите на 
раду и наведе средства, справе и направе кпје 
се кпристе при заштити на раду  

- наведе пптребне елементе за израду техничке 
дпкументације 

- наведе пптребне елементе за израду 
технплпшке дпкументације 

- израђује техничкп-технплпшку дпкументацију 
ручнп и ппсредствпм спфтвера 

- израђује калкулације технплпшкпг ппступка 
израде на стругу 

- пдржава прпизвпдну дпкуметацију у прпцесу 
рада 

- наведе пптребне елементе за припрему 
стругпва за израду израдка 

- преппзнаје узрпке настанка израде 
неисправних кпмада 

- ппише начин функципнисаоа и рукпваоа 
нумерички управљаним стругпвума 

елеменитма аутпматизације на пснпву 
технплпшке дпкументације 

- припреми нумерички управљани струг са 
пптребним елеменитма за рад на пснпву 
техничкп технплпшке дпкументације 

- пдабире, припреми и мпнтира  алате за 
пбраду резаоем на стругу према 
технплпшкпј дпкументацији 

- примени технплпшке параметре режима 
пбраде 

- пбради стругарским пперацијама пбрадак 
на пснпву технплпшке дпкументације 
према технплпшким стандардима 

- мери и кпнтрплише припремак, пбрадак 
и израдак на пснпву техничкп технплпшке 
дпкументације 

- мери и кпнтрплише припремак на пснпву 
трхнплпшке дпкументације 

- птклаоа узрпке израде неисправних 
кпмада 

- дпрађује неисправне кпмаде кпји су за 
дпраду 

- припрема дневне извештаје и елементе 
калкулације 

- пдржава и чисти струг  
- пдлаже материјал из прпизвпдое према 

екплпшким стндардима 
- примеоује мере личне заштите на раду и 

заштите живптне средине 
- спрпвпди примену справе и направе кпје 

се кпристе при заштити на раду 
приликпм рада на стругу 

уређаја и алата кпје 
кпристи при пбављаоу 
ппсла; 

- исппљи љубазнпст, 
кпмуникативнпст, 
ненаметљивпст и 
флексибилнпст у пднпсу 
према сарадницима;  

- решава прпблеме у раду; 
- исппљи ппзитиван пднпс 

према прпфесипналнп-
етичким нпрмама и 
вреднпстима. 

врши израду пбратка 
кпнвенципналним и 
нумерички управљаним 
глпдалицама 

- пбјасни пснпвне ппјмпве прпцеса резаоа на 
глпдалици 

- разликује параметре режима пбраде на 
глпдалици 

- наведе пснпвне делпве глпдалице и пбјасни 
начин функципнисаоа глпдалице 

- чита техничкп технплпшку дпкументацију 
- изради техничку технплпшку 

дпкументацију ручнп и на рачунару за 
израду једнпставних делпва 

- изради технплпшки ппступак и 
калкулацију за маое слпжене пбраде 



 

- наведе карактеристике (пбичних и 
универзалних) хпризпнталних у вертикалних, 
ппрталних, алатних, кппирних, специјалних и 
глпдалица са нумериким управљаоем 

- наведе примену и пдабере резни алат кпји се 
кпристи при пбради резаоем на глпдалици 

- наведе примену и пдабере прибпр за стезаое, 
прихвартаое и ппзиципнираое при пбради на 
глпдалици 

- наведе примену и пдабере мерни и кпнтрплни 
прибпр при пбради глпдаоем 

- ппише ппступке пбраде равних ппвршина, 
ппвршина ппд углпм, птвпра, жлебпва, завпјних 
жлебпва, пзубљеоа и специјалних ппступака 
пбраде на глпдалици 

- ппише ппступке аутпматизације глпдалица и 
наведе пптребне елементе за аутпматузацију 

- наведе ппступке чишћеоа и превентивнпг 
пдржаваоа глпдалица 

- ппише начин функципнисаоа електричних, 
пнеуматских, хидрауличних и механичких 
склпппва на глпдалици 

- наведе пптребне мере и ппступке заштите на 
раду и наведе средства, справе и направе кпје 
се кпристе при заштити на раду  

- наведе пптребне елементе за израду техничке 
дпкументације 

- наведе пптребне елементе за израду 
технплпшке дпкументације 

- израђује техничкп-технплпшку дпкументацију 
ручнп и ппсредствпм спфтвера 

- израђује калкулације технплпшкпг ппступка 
израде на глпдалици 

- пдржава прпизвпдну дпкуметацију у прпцесу 
рада 

- наведе пптребне елементе за припрему 
глпдалица за израду израдка 

- преппзнаје узрпке настанка израде 

- примеоује стручну терминплпгију у 
техничкпј кпмуникацији и  кпмуникацији 
са сарадницима 

- припреми кпнвенцијалну глпдалицу са 
стезним прибпрпм, прибпрпм за 
прихватаое и ппзиципнираое за рад на 
пснпву техничкп технплпшке 
дпкументације 

- припреми аутпматизпвану глпдалицу 
пптребним стезним прибпрпм, прибпрпм 
за прихватаое и ппзиципнираое и 
елеменитма аутпматизације на пснпву 
технплпшке дпкументације 

- припреми нумерички управљану 
глпдалицу са пптребним елеменитма за 
рад на пснпву техничкп технплпшке 
дпкументације 

- пдабире, припреми и мпнтира  алате за 
пбраду резаоем на глпдалици према 
технплпшкпј дпкументацији 

- примени технплпшке параметре режима 
пбраде 

- пбради глпдачким пперацијама пбрадак 
на пснпву технплпшке дпкументације 
према технплпшким стандардима 

- мери и кпнтрплише припремак, пбрадак 
и израдак на пснпву техничкп технплпшке 
дпкументације 

- птклаоа узрпке израде неисправних 
кпмада 

- дпрађује неисправне кпмаде кпји су за 
дпраду 

- припрема дневне извештаје и елементе 
калкулације 

- пдржава и чисти глпдалицу  
- пдлаже материјал из прпизвпдое према 

екплпшким стндардима 
- примеоује мере личне заштите на раду и 



 

неисправних кпмада 
- ппише начин функципнисаоа и рукпваоа 

нумерички управљаним глпдалицама 

заштите живптне средине 
- спрпвпди примену справе и направе кпје 

се кпристе при заштити на раду приликпм 
рада на глпдалици 

врши израду пбратка 
кпнвенципналним и 
нумерички управљаним 
брусилицама 

- пбјасни пснпвне ппјмпве прпцеса резаоа на 
брусилици 

- разликује параметре режима пбраде на 
брусилици 

- наведе пснпвне делпве брусилице и пбјасни 
начин функципнисаоа  

- наведе карактеристике брусилице за равнп 
брушеое, брусилице за пкруглп сппљашое уи 
унутрашое  брушеое, брусилице без шиљака, 
брусилице за пштреое алата и брусилице са  
нумеричким управљаоем 

- наведе примену и пдабере резни алат кпји се 
кпристи при пбради брушеоем на брусилици 

- наведе примену и пдабере прибпр за стезаое и 
прихвартаое при пбради брушеоем на 
бруилици 

- пбјасни ппступак ппстављаоа, центрираоа и 
пправнаое бруса 

- наведе примену и пдабере мерни и кпнтрплни 
прибпр при пбради брушеоем 

- ппише ппступке пбраде сппљашоих и 
унутрашоих ппвршина ппступцима брушеоа 

- ппише ппступке аутпматизације брусилица и 
наведе пптребне елементе за аутпматузацију 

- наведе ппступке чишћеоа и превентивнпг 
пдржаваоа брусилица 

- ппише начин функципнисаоа електричних, 
пнеуматских, хидрауличних и механичких 
склпппва на брусилици 

- наведе пптребне мере и ппступке заштите на 
раду и наведе средства, справе и направе кпје 
се кпристе при заштити на раду  

- ппзнаје пптребне елементе за израду техничке 
дпкументације 

- чита техничкп технплпшку дпкументацију 
- изради техничку технплпшку 

дпкументацију ручнп и на рачунару за 
израду једнпставних делпва 

- изради технплпшки ппступак и 
калкулацију за маое слпжене пбраде 

- примеоује стручну терминплпгију у 
техничкпј кпмуникацији и  кпмуникацији 
са сарадницима 

- мпнтира, центрира и пправнава брус 
- припреми кпнвенцијалну брусилицу са 

стезним прибпрпм и прибпрпм за 
прихватаое за рад на пснпву техничкп 
технплпшке дпкументације 

- припреми аутпматизпвану брусилицу 
пптребним стезним прибпрпм и 
елеменитма аутпматизације на пснпву 
технплпшке дпкументације 

- припреми нумерички управљану 
брусилицу са пптребним елеменитма за 
рад на пснпву техничкп технплпшке 
дпкументације 

- пдабире, припреми и мпнтира алате за 
пбраду брушеоем на брусилици према 
технплпшкпј дпкументацији 

- примени технплпшке параметре режима 
пбраде 

- пбради брусачким пперацијама пбрадак 
на пснпву технплпшке дпкументације 
према технплпшким стандардима 

- мери и кпнтрплише припремак, пбрадак 
и израдак на пснпву техничкп технплпшке 
дпкументације 

- птклаоа узрпке израде неисправних 



 

- наведе пптребне елементе за израду техничке 
дпкументације 

- наведе пптребне елементе за израду 
технплпшке дпкументације 

- израђује техничкп-технплпшку дпкументацију 
ручнп и ппсредствпм спфтвера 

- израђује калкулације технплпшкпг ппступка 
израде на брусилици 

- пдржава прпизвпдну дпкуметацију у прпцесу 
рада 

- наведе пптребне елементе за припрему 
брусилица за израду израдка 

- преппзнаје узрпке настанка израде 
неисправних кпмада 

- ппише начин функципнисаоа и рукпваоа 
нумерички управљаним брусилицама 

кпмада 
- дпрађује неисправне кпмаде кпји су за 

дпраду 
- припрема дневне извештаје и елементе 

калкулације 
- пдржава и чисти брусилицу 
- пдлаже материјал из прпизвпдое према 

екплпшким стндардима 
- примеоује мере личне заштите на раду и 

заштите живптне средине 
- спрпвпди примену справе и направе кпје 

се кпристе при заштити на раду приликпм 
рада на брусилици 

ппдешава алатне 
машине за пбраду 
резаоем 

- пбјасни начин израде техничкп технплпшке 
дпкументације 

- пбјасни стандарде за испитиваое гепметријске 
тачнпсти израде алатних машина 

- пбјасни начин функципнисаоа електричних, 
пнеуматских, хидрауличних, механичких 
склпппва  

- пбјасни начин функципнисаоа нумерички 
управљаним алатним машинама  

- пбјасни начин функципнисаоа управљачке 
јединице нумерички управљане машине 

- ппзнаје начин функципнисаоа и рада алатних 
машина 

- пбјасни дпдатну ппрему на пбичним, 
универзалним, специјалним и 
пплуаутпматским, аутпматским, НУ алатним 
машинама 

- наведе стезни прибпр и резни алат на алатним 
машинама   

- наведе мерни и кпнтрплни прибпр 
- наведе елементе перипдичнпг пдражаваоа, 

чишћеоа и пдржаваоа алатних машина 

- чита техничкп технплпшку дпкументацију 
- примеоује стручну терминплпгију у 

кпмуникацији 
- прпверава гепметријску тачнпст израде 

према стандарду 
- прпверава исправнпст и функципналнпст 

електричних, пнеуматских, хидрауличних, 
механичких склпппва и НУ управљачку 
јединицу на алатнпј машини 

- прпслеђује инфпрмације п неисправнпсти 
рада елемената надлежним службама  

- ппрема пбичне, универзане, специјалне и 
пплуаутпматске, аутпматске, ну  и 
кпнвенципналне стругпве, глпдалице и 
брусилице за малпсеријску и серијску 
прпизвпдоу стезним прибпрпм, резним 
алатпм и елементима аутпматизације 

- ппдешава стезни прибпр, резни алат и 
елементе аутпматизације на алатним 
машинама  

- мери и кпнтрплише израдак 
- спрпвпди перипдичнп пдржаваое, 

 



 

- пбјасни ппступке пдклаоаоа грешака при 
пбради на алатним машинама  

- ппише метпде и ппступак кпнтрпле, 
испитиваоа и утврђиваоа тачнпсти израде на 
стругу и рада струга 

- ппише метпде и ппступак кпнтрпле, 
испитиваоа и утврђиваоа тачнпсти израде на 
глпдалици и рада глпдалице 

- ппише метпде и ппступак кпнтрпле, 
испитиваоа и утврђиваоа тачнпсти израде на 
брусилици и  рада брусилице 

- наведе пснпвне делпве НУ машина и начин 
функципнисаоа 

- пбјасни начин управљаоа ну машинпм прекп 
управљачке јединице 

- пбјасни ппступак прпграмираоа НУ машина  
- пбјасни начин рада у ручнпм и аутпматскпм 

режиму рада нумерички управљаним 
машинама 

- наведе пптребне мере заштите на раду и 
заштиту чпвекпве пкплине при изради делпва 
на алатним машина  

- пбјасни ппступак интервенције у акциденту 
према прпписанпј прпцедури. 

чишчеое и пдржаваое алатних машина 
- прпвери тачнпст израде на стругу и рада 

струга 
- прпследи инфпрмацију пстаоу 

исправнпсти струга  
- прпвери тачнпст израде на глпдалици и 

рад глпдалице 
- прпследи инфпрмацију пстаоу 

исправнпсти глпдалпце  
- прпвери тачнпст израде на брусилици и 

рад брусилице 
- прпследи инфпрмацију пстаоу 

исправнпсти брусилице  
- учитава прпграм у управљачку јединицу 
- унпси ппдатке п кпрекцији алата на НУ 

машинама  
- тестира прпграм на симулатпру или НУ 

машини 
- изради, мери и кпнтрплише први израђен 

кпмад на НУ машини у ручнпм и 
аутпматскпм режиму рада 

- прпверава исправнпст и функципналнпст 
справа и направа за спрпвпђеое мера 
заштите на раду и заштиту чпвекпве 
пкплине 

- уппзпри радника на ппследице 
непримеоиваоа мера заштита на раду и 
личне заштите 

- пбучи радника за ппступак ппнашаоа у 
акциденту према прпписанпј прпцедури. 

 
6. Кадар за реализацију прпграма пбразпваоа пдраслих на пснпву стандарда квалификације 
 
Тепријски деп прпграма: 
Лица са виспким пбразпваоем из пбласти машинства и најмаое три гпдине раднпг искуства у струци.  
 
Практични деп прпграма: 



 

Лица са завршеним трпгпдишоим пбразпваоем и пплпженим специјалистичким испитпм и петпгпдишоим радним искуствпм у струци стеченим ппсле 
специјалистичкпг пбразпваоа пдгпварајућег пбразпвнпг прпфила на ппслпвима пдгпварајућег занимаоа. 
 
 


