
На основу одредби Правилника о поступку праћења и унапређења 
наставе на Стоматолошком факултету у Београду и члана 4а. Правилника о 
полагању испита и оцењивању на испиту на Универзитету у Београду,  
Комисија  задужена за праћење и унапређење квалитета наставе на 
Факулету у току октобра 2019. године, обрадила је податке о проходности 
на испитима по годинама студија и предметима на студијском програму  
ЗУБНИ ТЕХНИЧАР ПРОТЕТИЧАР, те подноси следећи 
 
 

Извештај 
 

Статистичку обраду је обавила стручна служба Факултета. 
Проходност је обрађена по следећим критеријумима: 

1. прој укупно уписаних студената на предмету 
2. број положилих 
3. % број положилих/број уписаних 
4. средња оцена 
5. по годинама студија 

 акроним назив предмета број
праћења

број
пријава

број
изашлих

излазност
[ % ]

број
положили

изашли
положили

[ % ]

пријавили
положили

[ % ]

ЗТ17ЕСТЕ Естетика обликовања зубних надокнада 20 31 27 87.10 19 70.37 61.29
ЗТ11ЕСТЕТ Естетика обликовања зубних надокнада 1 2 0 0.00 0 0.00 0.00
ЗТ17ЗНРД Заштита на раду 19 22 22 100.00 19 86.36 86.36
ЗТ17ИНСП Индиректни испуни 20 26 24 92.31 19 79.17 73.08
ЗТ17ИНФО Информатика 16 16 16 100.00 16 100.00 100.00
ЗТ11ЈАЗД Јавно здравље 1 4 0 0.00 0 0.00 0.00
ЗТ11КОПР Комплексне парцијалне протезе 6 13 9 69.23 5 55.56 38.46
ЗТ17МЕНА Организација стоматолошке службе и менаџмент у 

стоматологији 18 22 21 95.45 18 85.71 81.82
ЗТ17ОРТ1 Ортодонтски апарати 1 20 20 20 100.00 20 100.00 100.00
ЗТ17ПАРО Пародонтологија са оралном патологијом 19 21 21 100.00 19 90.48 90.48
ЗТ17ПАПР Парцијалне протезе 20 39 29 74.36 18 62.07 46.15
ЗТ11ПАПР Парцијалне протезе 3 5 1 20.00 0 0.00 0.00
ЗТ11ФПР1 Фиксна протетика 1 5 21 13 61.90 4 30.77 19.05

ЗТ11ВТЕХ Високе технологије у зубној техници CAD/CAM 27 38 28 73.68 26 92.86 68.42
ЗТ11ГЕРО Геростоматологија 30 67 45 67.16 30 66.67 44.78
ЗТ11ЗНИМ Зубне надоканаде на имплантатима 30 33 32 96.97 26 81.25 78.79
ЗТ11МФПР Максилофацијална протетика 30 28 28 100.00 25 89.29 89.29
ЗТ11МЗТЛ Менаџмент у зуботехничкој лабораторији 29 34 33 97.06 29 87.88 85.29
ЗТ11ОРТ1 Ортодонтски апарати 1 28 37 31 83.78 28 90.32 75.68
ЗТ11ОРТ2 Ортодонтски апарати 2 32 64 50 78.13 27 54.00 42.19
ЗТ11ФПР2 Фиксна протетика 2 36 88 62 70.45 36 58.06 40.91

средња
оцена

0.00

Испити на 2. години студија
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Испити на 3. години студија

7.60

8.85

7.12

8.66

7.00

7.21

7.41

 акроним назив предмета број
праћења

број
пријава

број
изашлих

излазност
[ % ]

број
положили

изашли
положили

[ % ]

пријавили
положили

[ % ]

ЗТ17АНДЕ Анатомија са денталном морфологијом 13 21 19 90.48 12 63.16 57.14
ЗТ17БИОМ Биомеханика 14 17 14 82.35 13 92.86 76.47
ЗТ17ЕРГО Ергономија 12 12 12 100.00 12 100.00 100.00
ЗТ17МЕЕН Медицинска екологија 12 12 12 100.00 12 100.00 100.00
ЗТ17АПАР Опрема и инструменти у зуботехничкој лабораторији 12 12 12 100.00 12 100.00 100.00
ЗТ17ФИЗЛ Орална физиологија 14 19 15 78.95 11 73.33 57.89
ЗТ11ФИЗЛ Орална физиологија 1 4 0 0.00 0 0.00 0.00
ЗТ17ХИСТ Орална хистологија 14 17 14 82.35 12 85.71 70.59
ЗТ11ГНАТ Основи гнатологије 1 1 0 0.00 0 0.00 0.00
ЗТ17ГНАТ Основи гнатологије 22 51 39 76.47 19 48.72 37.25
ЗТ17СМАТ Стоматолошки материјали 14 29 29 100.00 14 48.28 48.28
ЗТ17ЈАЗД Стоматолошко јавно здравље 12 24 23 95.83 12 52.17 50.00
ЗТ17ТОЗП Тотална зубна протеза 12 20 20 100.00 12 60.00 60.00
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Испити на 1. години студија
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Закључак 
Извештај обухвата анализу проходности и успеха на Факултету по 

наставним предметима и по годинама студија. Анализа обухвата: 
 апсолутну пролазност (број студената који су имали право

да полажу испит у односу на број студената који су положили
испит), као и

 релативну пролазност (однос броја студената који су изашли
на испит у односу на број студената који су положили испит).

Испити су табеларно  разврстани по годинама студија. 
Прва година студијског програма:  
- најмања апсолутна пролазност је на предмету Основи гнатологије 

(37,25), а највећа на предметима Етгономија, Медицинска екологија, 
Опрема и инструменти у зуботехничкој лабораторији ( 100%). 

- Најмања релативна пролазност је на предмету Стоматолошки 
материјали (48,28), а највећа на предметима Ергономија, Медицинска 
екологија, Опрема и инструменти у зуботехничкој лабораторији ( 
100%). 

- Највећа просечна оцена је на предмету Ергономија (10). 

Узимајући у обзир да  реалнију слику пролазности даје релативна 
пролазност (однос изашли/полоћили), као и да је у том случају упешност 
полагања предмета на годишњем нивоу већа од 30%, то нема потребе за 
посебним корективним мерама, изузев предмета  Ергономија, Медицинска 
екологија, Опрема и инструменти у зуботехничкој лабораторији где је 
пролазност 100%.  

Друга година студијског програма: 

- најмања апсолутна пролазност је на предмету  Парцијалне протезе    
(46,15%), а највећа на предметима Информатика и Ортодонтски 
апарати (100%). 

- Најмања релативна пролазност  је на предмету   Парцијалне протезе 
(62,07%), а највећа на предметима Информатика и Ортодонтски 
апарати (100%). 

- Највећа просечна оцена је на предмету Индиректни испуни (8,98). 

 Узимајући у обзир да  реалнију слику пролазности даје релативна 
пролазност (однос изашли/полоћили), као и да је у том случају упешност 
полагања предмета на годишњем нивоу већа од 30%, то нема потребе за 
посебним корективним мерама, изузев предмета  где је пролазност 100%. 



Трећа година студијског програма: 

- најмања апсолутна пролазност је на предмету  Фиксна протетика 2 
(40,91%), а највећа на  предмету  Максилофацијална протетика 
(89,29%)  

- Најмања релативна пролазност је на предмету Ортодонтски апарати 
2 (54,00), а највећа на предмету Високе технологије у зубној техници 
ЦАД/ЦАМ (92,86%). 

- Највећа просечна оцена је на предмету  Високе технологије у зубној 
техници ЦАД/ЦАМ ( 9,31). 

Узимајући у обзир резултате релативне пролазности, као и да је у том 
случају упешност полагања предмета на годишњем нивоу у распону од 
54%-90%, то нема потребе за предузимањем некихпосебних корективних 
мера.    

Продекан за наставну делатност 
Проф. др  Драгана Пузовић 
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