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ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЋУПРИЈА

Ученици занатско - техничког образовања у трајању од три 
године, школују се по систему Дуалног образовања и изучавају 

савремене и старе занате који им обезбеђују сигурно 
запошљавање у фирмама у којима се реализује пракса или их 

оспособљавају да сами отпочну сопствени бизнис. 

Оператер израде намештаја

Образовни профил Оператер за израду намештаја је настао по 
иновативном моделу образовања, кроз приватно-јавно партнерство 
компанија и школе и то на иницијативу компаније Standard Furniture, а све 
у циљу реавања проблема недостатка кадрова и усмерен је на образовање 
кадрова потребних у привредном сектору.

У току трогодишњег школовања Оператер за израду намештаја стиче 
потребна знања из:
  1) Израде намештаја
  2) Столарских вештина
  3) Тапетарских вештина
  4) Површинске обраде и лакирања дрвета

Потреба за овим профилима је настала услед недостатка кадрова у 
компанијама за производњу намештаја. Ученици у првом разреду 
реализују практичну наставу у компанији два дана недељно, а у другом и 
трећем разреду три дана недељно. У прва три разреда ученици стичу 
знање и вештину за израду намештаја а у трећем разреду се опредељују за 
једну од три технологије:
  1) Столар
  2) Тапетар
  3) Лакирер.

Ученици који успешно заврше образовање могу очекивати запослење у 
компанији у којој обављају практичну наставу или наставити даље 
образовање на високим школама струковних студија.

Занимање Столар омогућава осамостаљивање ученика за обављање свих 
активности усмерених на спровођење различитих производних поступака. 
Ученици се укључују у производњу по свим фазама, као што су:
  1) обрада масива,
  2) обрада плочастих материјала,
  3) обрада фурнира,
  4) окивање,
  5) површинска обрада,
  6) монтажа и обрада на савременом обрадном центру.

Након завршеног трогодишњег школовања сваки ученик може уз стечено 
знање и вештине самостално да изради
  1) разне типове столица, столова
  2) врата, прозора, степеништа
  3) ормара, кревета
  4) зидних, подних и плафонских облога
  5) производа дрвне галантерије
  6) израђује и репарира различите предмете од дрвета   
  користећи машине за обраду дрвета (кружне тестере,   
  глодалице, бушилице, струг и слично.

Обрада обухвата сечење, глодање, бушење, токарење, брушење. Осим 
тога, столари у свом раду користе лењир, оловку, метар, шублер, разне 
врсте окова, клешта, турпије, дрво, иверице, фурнир, медијапан, лепкове, 
боје. 

Столари углавном раде у фабричким халама, занатским радионицама, на 
одржавању објеката а могу и да наставе школовање на неким високим 
школама струковних студија.


