
Предмет  

ЕСТЕТСКИ 
МАТЕРИЈАЛИ У 

РЕСТАУРАТИВНОЈ 
СТОМАТОЛОГИЈИ 

 

Студијски програм: Специјалистичке академске студије стоматологије 
Врста и ниво студија: Академске – специјалистичке студије 
Наставник: Јаковљевић В. Анкица и Поповић О. Милица 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 8 
Шифра СС02 
Услов: Уписан I (први) триместар специјалистичких 

академских студија  
Циљ предмета: 
Да студент овлада адекватном применом стоматолошких – естетских материјала при изради надокнада.  
Исход предмета:  
Студент је оспособљен за адекватну прмену стоматолошких – естетских материјала у изради надокнада.  

Садржај 
 
Теоријска настава 40 часова 
 

 Подела, стандарди и сертификати естетских – стоматолошких материала.  
                                                                                                                                                                                                       8 часова  

 Биокомпатибилност и тестови за евалуацију биокомпатибилности.  
                                                                                                                                                                                                       8 часова  

 Карактеристике материјала: кртост, крутост, пластичност, чврстоћа, јачина, резилијентност.  
                                                                                                                                                                                                                        8 часова  

 Замор материјала. Отпорност на удар.  
                                                                                                                                                                                                       8 часова  

 Класификација естетских стоматолошких материјала и индикације за њихову примену.  
                                                                                                                                                                                                                        8 часова  
 
 
Вежбе 20 часова 
 

 Одређивање биокомпатибилности одговарајућим тестовима.  
                                                                                                                                                                                                     10 часова  

 Одређивање боје и постављање индикација за примену одговарајућег естетског – стоматолошког 
материјала на појединим пацијентима.  
                                                                                                                                                                                                     10 часова  

 
Студијски истраживачки рад  10 часова 
 

 Упоредна анализа испитивања виталитета зуба применом различитих естетских материјала на 
виталним зубима.  
                                                                                                                                                                                                     10 часова  

Литература 
Обавезна литература:  

 Караџов О. ,Кезеле Д., Кубуровић Д., Материјали за испуне, Универзитет у Београду, Београд, 1997  
 Поповић М., Естетски материјали у рестауративној стоматологији, ауторизована предавања, 

Стоматолошки факултет, Панчево, 2007  

Број часова активне наставе (недељно) 
Предавања: 
40 

Вежбе: 
20 

Други облици наставе: 
 

Студијски истраживачки рад: 
10 

Остали часови: 
 

Методе извођења наставе 
 Предавања  
 Вежбе у стоматолошкој ординацији  

 Студијски истраживачки рад на анализи испитивања виталитета зуба применом различитих естетских 
материја на виталним зубима 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе 30 Завршни испит 70 

Активност у току предавања 5 Писмени испит / 
Практична настава 10 Усмени испит 70 



Колоквијум(и) / Тест / 
СИР 15 Практични испит / 
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 
испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

 


