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Трогодишње обтазовање
Подручје рада: шумарство и обрада дрвета

Образовни профил:
Столар, тапетар и израђивач дрвене галантерије

Подручје рада: машинство и обрада метала
Образовни профил:

Бравар, аутолимар, лимар, инсталатер грејања и климатизације
Подручје рада: текстилство и кожарство

Образовни профил:
Шивач текстила, шивач коже – кожна галантерија, обућар

Подручје рада: личне услуге
Образовни профил:

Фризер, педикир-маникир

Подручје рада: пољопривреда, производња и прерада хране
Образовни профил:

Пекар 
Подручје рада: хемија, неметал и графичарство

Образовни профил:
Књиговезац, аутолакитер и картонажер

Четворогодишње образовање
Подручје рада: хемија, неметал и графичарство

Образовни профил:
Погонски техничар графичке дораде

Двогодишње образовање

Подручје рада: машинство и обрада метала
Образовни профил:

Аутоперач-подмазивач

Подручје рада: геодезија и грађевинарство
Образовни профил:

Подоподлагач 

Подручје рада: пољопривреда, 
производња и прерада хране

Образовни профил:
Цвећар-вртлар
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Трогодишње обтазовање
Подручје рада: шумарство и обрада дрвета

Образовни профил:
Столар, тапетар и израђивач дрвене галантерије

Подручје рада: машинство и обрада метала
Образовни профил:

Бравар, аутолимар, лимар, инсталатер грејања и климатизације
Подручје рада: текстилство и кожарство

Образовни профил:
Шивач текстила, шивач коже – кожна галантерија, обућар

Подручје рада: личне услуге
Образовни профил:

Фризер, педикир-маникир

Подручје рада: пољопривреда, производња и прерада хране
Образовни профил:

Пекар 
Подручје рада: хемија, неметал и графичарство

Образовни профил:
Књиговезац, аутолакитер и картонажер

Четворогодишње образовање
Подручје рада: хемија, неметал и графичарство

Образовни профил:
Погонски техничар графичке дораде

Трогодишње образовање

Подручје рада: шумарство и обрада дрвета
Образовни профил:

Столар, тапетар и израђивач дрвне галантерије
Подручје рада: машинство и обрада метала

Образовни профил:
Бравар, аутолимар, лимар, инсталатер грејања и климатизације

Подручје рада: текстилство и кожарство
Образовни профил:

Шивач текстила, шивач коже – кожна галантерија, обућар
Подручје рада: личне услуге

Образовни профил:
мушко-женски фризер, педикир-маникир

Подручје рада: пољопривреда, производња и прерада хране
Образовни профил:

Пекар 
Подручје рада: хемија, неметал и графичарство

Образовни профил:
Књиговезац, аутолакирер и картонажер
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Трогодишње обтазовање
Подручје рада: шумарство и обрада дрвета

Образовни профил:
Столар, тапетар и израђивач дрвене галантерије

Подручје рада: машинство и обрада метала
Образовни профил:

Бравар, аутолимар, лимар, инсталатер грејања и климатизације
Подручје рада: текстилство и кожарство

Образовни профил:
Шивач текстила, шивач коже – кожна галантерија, обућар

Подручје рада: личне услуге
Образовни профил:

Фризер, педикир-маникир

Подручје рада: пољопривреда, производња и прерада хране
Образовни профил:

Пекар 
Подручје рада: хемија, неметал и графичарство

Образовни профил:
Књиговезац, аутолакитер и картонажер

Четворогодишње образовање
Подручје рада: хемија, неметал и графичарство

Образовни профил:
Погонски техничар графичке дораде

Четворогодишње образовање

Подручје рада: хемија, неметал и графичарство
Образовни профил:

Погонски техничар графичке дораде

О ШКОЛИ

Делатност школе:
•   васпитно-образовни рад са децом оштећеног 
слуха предшколског узраста,
•  делатност основног образовања и васпитања за 
глуве и наглуве ученике,
•  делатност средњег образовања и васпитања за 
глуве и наглуве ученике.

Ученици у школи имају савремену техничку 
подршку за групни и индивидуални рад.

Извори и ослонци:
•  Знање и непрекидно стручно усавршавање,
•  родитељ као равноправни партнер у доношењу 
одлука о свом детету.



4О ШКОЛИ

Делатност школе:
•   васпитно-образовни рад са децом оштећеног 
слуха предшколског узраста,
•  делатност основног образовања и васпитања за 
глуве и наглуве ученике,
•  делатност средњег образовања и васпитања за 
глуве и наглуве ученике.

Ученици у школи имају савремену техничку 
подршку за групни и индивидуални рад.

Извори и ослонци:
•  Знање и непрекидно стручно усавршавање,
•  родитељ као равноправни партнер у доношењу 
одлука о свом детету.
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Ауто перач-подмазивач

То могу да радим 
ако нисам осетљив 

на хемију која се 
користи за прање 

и подмазивање 
аута.

Треба бити 
посебно 

опрезан и 
уредан.

Ауто перач-подмазивач ради у 
аутоперионици.
 Ауто перач-подмазивач пере спољашњи и 
унутрашњи део аута. Поред тога, ауто 
перач-подмазивач пере мотор аута и 
после га суши. Ауто перач-подмазивач 
подмазује уљем делове аута и мења уље у 
мотору аута.
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Вештине које су потребне:
o прецизност,
o спретност,
o уредност.

Алат који се користи:

рукавице усисивач машина за 
прање аута

црево за воду детерџент уље за мотор
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Бравар

Бравар мора да 
има спретне руке 

и да буде 
креативан.

Овим послом се 
бави они који 

воле да обликују 
метал.

Бравар израђује ограде, металне 
прозоре, врата, реже, турпија, 
савија, бруси, кује, буши, вари, 
монтира, оштри различите алате.
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Вештине које су потребне:
-   тачност у раду,
-   спретне  руке,
-   добар вид,
-   креативност.

Алат који се користи:

машина за резање 
челика

браварска брусилица брусилица

бушилица шрафови чекић
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 Лимар

За овај посао 
потребна је 

издржљивост и 
добар вид.

Потребно је бити 
посебно опрезан 

и поштовати 
правила заштите 

на раду.

Лимарски послови укључују резање, 
кројење, обраду и монтажу  лимених 
конструкција. Лимари то раде на 
основу скица, нацрта и описа. Лимари 
најчешће израђују ситне предмете. 

Обавезно је ношење заштитног 
одела због опасних машина.
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Вештине које су потребне:
- добро здравље, телесна 
издржњивост и добар вид,
- спретне руке и прсте,
- особа не сме имати страх од 
висине.

Алат који се користи:

апарат за варење заштитна маска клешта

бушилица рукавице чекић
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Ауто лимар

Ауто лимар мора 
да буде здрав и 

издржљив.

Ако неко воли 
аутомобиле,може 

да се одлучи за 
овај посао.

Аутолимар ради у аутомеханичарској 
радионици, саставља и раставља 
каросерију аута, бруси и скида стару 
боју са аута, поправља каросерију 
аута. Аутолимар мора да познаје алате 
и машине са којима ради. 
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Вештине које су потребне:
- добро здравље и телесна             
издржљивост,
- спретне руке и прсте.

Алат који се користи:

апарат за варење заштитна маска клешта

бушилица рукавице дизалица
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Инсталатер грејања и 

климатизације

Али не 
заборавимо да не 

смеш да се 
плашиш висине.

Да би био добар 
инсталатер 

мораш да имаш 
добар вид и 

спретне руке.

Инсталатер грејања и климатизације 
поставља, контролише, одржава и 
поправља грејне уређаје, расхладне 
уређаје и уређаје за климатизацију. 
Монтира централно, плинско и 
електрично грејање, ради рутинске 
провере и поправке.



14Вештине које су потребне:
- добро здравље и телесна 
издржљивост,
- добар вид,
- спретност руку и прстију,
- особа не сме имати страх од 
висине.

Алат који се користи:

француски кључ апарат за сечење цеви алат за нарезивање цеви

каблови и жице шрафцигер лемилица
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Подоподлагач

Подоподлагач је особа која поставља 
паркет, ламинат, итисоне, плочице у 
стану и кући, башти и лакира дрвене 
подове.

Особа која жели 
да постане 
подоподлагач 
требало би да има 
развијен осећај за 
лепо.

Овај посао захтева 
да радник буде 
прецизан и уредан.
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Вештине које су потребне:
o прецизност,
o спретност,
o уредност,
o способност разликовања 
боја и материјала.

Алат који се користи:

лак за паркет лепак за итисон

шрафови шрафцигер лепак за паркет

.

брусилица за паркет
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Цвећар-вртлар

Цвећар ради у цвећари и прави 
букете, гаји и негује цвеће. Вртлар је 
особа која уређује вртове и баште. 

Oвим послом не 
треба да се баве 
особе које су 
алергичне на 
полен.

Особа која се 
бави овим 
послом мора да 
гаји љубав 
према биљкама.
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Вештине које су потребне:
o креативност,
o уредност и педантност.

Алат који се користи:

грабуље корпа за цвеће

машнице клешта за цвеће гумене чизме

лопатица
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Пекар

Пекар ради у пекари, пече хлеб, кифле и пецива.

Пекар треба да буде 
одговоран јер 
прибор који се 
користи може бити 
опасан.

Пекар мора бити 
самосталан, уредан 
и педантан.

Практична настава се одржава у школској 
пекари. Пекара је потпуно опремљена.
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Вештине и особине које су 
потребне:
- самосталност,
- пожељна телесна снага и 
издржљивост,
- одговорност,
- добро развијено чуло укуса и 
мириса,
-  уредност и педантност.

Алат који се користи:

ножић за тесто машина за печење теста

варјача машина за мешање теста пшенично брашно

оклагија
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Изглед учионице за практичну наставу

Ученици на пракси



22Изглед учионице за практичну наставу

Ученици на пракси

Столар

Столар је особа која прави предмете од дрвета, 
уклапа дрвене делове и од њих прави намештај 
(столове, столице, кревете). Столар може да 
ради у столарској радионици и фабрици 
намештаја.

Столар мора бити 
креативан и да 
има добро око за 
детаље.

Не може тиме 
свако да се бави, 
јер има много 
прашине.

Практична настава се одржава у 
столарској радионици Ристић.
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Вештине које су потребне:
o прецизност,
o спретност,
o здрави дисајни органи,
o способност уочавања 
просторног односа.

Алат који се користи:

ексери пнеуматски пиштољ за 
ексере

тестера бушилица за дрво убодна тестера

столарски сто

Изглед радионице за практичну наставу

Ученик на пракси
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Ученик на пракси
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Радови ученика смера 

столари



26Радови ученика смера 
столари Тапетар

Тапетар израђује тапацирани намештај, 
тапацира седишта у аутомобилима, аутобусима и 
железничким вагонима. Украшава просторе 
посебним тканинама и поставља засторе 
посебних облика и намена.

Тапетар ради са 
лепим материјалима 
и украшава нашу 
околину.

Алат који се 
користи може 
бити опасан, па 
мораш бити 
опрезан.



27
Вештине које су потребне:
o прецизност,
o спретност,
o опрезност,
o добар вид,
o смисао за складно и лепо.

Алат који се користи:

ексери пнеуматски пиштоњ за 
ексере

хефталица за причвршћивање 
ексера

материјал за намештај лепак за дрво

маказе



28Израђивач дрвне 
галантерије

Израђивач дрвене галантерије обрађује дрво и 
израђује мање предмете од дрвета.Добар вид и спретни 

прсти су неопходни у 
овом занимању.

У дрвену галантерију 
спадају украсне 
кутије, дрвене 
подлоге и разни 
украси од дрвета.
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Вештине које су потребне:
o   прецизност у изради                                
мањих предмета,
o   спретне руке,
o   опрезност,
o   добар вид.

Алат који се користи:

длето метар скалпел



30Шивач текстила

Ја све то могу да 
урадим, што не 

бих и ја био кројач.

Кројач мора да буде 
опрезан и добро да 

препознаје боје. 
Ово обично уписују 

девојчице.

Шивачи текстила израђују одећу 
према предходно креираном моделу. 
Обављају конструкцијску припрему и 
кроје према шаблону, шију и дорађују 
одећу. 
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Вештине које су потребне: 
- стрпљивост,
- добар вид,
- спретност руку и прстију,
- опрезност,
- добро препознавање боја 
и њихових нијанси.

Алат који се користи:

машина за шивење маказе шпенадле

кројачка креда напрстак кројачка лутка

.
Ученици на пракси
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Ученици на пракси
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Радови ученика смера
шивач текстила

Радови ученика смера
шивач текстила
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Радови ученика смера

шивач текстила
Радови ученика смера

шивач текстила
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Шивач коже-кожна галантерија

Шивач коже мора 
бити опрезан, 

спретан и стрпљив.

Одећа од коже је 
увек у моди и свако 

је радо носи.

Шивач коже израђује одећу и 
предмете од коже према 
претходно креираном моделу.
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Вештине које су потребне:
- стрпљивост,
- добар вид,
- спретност руку и прстију,
- опрезност.

Алат који се користи:

машина за брушење маказе

машина за пеглање 
коже

кожарски ножеви и 
клешта

лењир

оловка

.
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Обућар

Обућар је креативан, 
стрпљив и опрезан.

Кроз ово занимање 
свако може да 

испољи свој осећај 
за моду.

Обућар је особа која ради у обућарској 
радионици или у фабрици обуће.
Обућар прави и поправља ципеле.
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Вештине које су потребне:
- стрпљивост,
- добар вид,
- спретност руку и прстију,
- опрезност.

Алат који се користи:

гума игла

лепак за кожукожа конци

чекић

.
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Мушки и женски фризер

И дечаци воле да 
брину о својој коси, 

што се они не би 
бавили фризерским 

послом.

Свака девојчица 
воли да сређује и да 

се брине о коси. 
Фризер је стално 

окружен мирисом 
препарата који 

може да засмета.

Фризер пере, шиша, увија, 
боји косу и обликује фризуру.

Практична настава се одржава у 
школском фризерском салону, који 

је потпуно опремљен.

Фризери школе “Стефан Дечански” 
су освојили бројне медаље на 

такмичењима.
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Вештине и особине које су 
потребне:
- стрпљивост,
- добар вид,
- спретност руку и прстију,
- прецизност,
- да није алергичан на 
хемикалије које употребљава.

Алат који се користи:

машиница маказе

фарба за косучеткице за фарбање косе хауба

виклери



41
Маникир-педикир

Мораш бити опрезан 
и стрпљив да не би 
повредио клијента.

Важна је 
креативност и 

добар осећај за 
лепо.

Маникир се бави негом руку и ноктију. Обавља 
масажу (ручну и помоћу апарата), ставља 
паковање, сече и обликује нокте и заноктице. 
Такође украшава и надограђује нокте.
Педикир негује и улепшава стопала и нокте на 
ногама. Такође повремено решава мање 
медицинске проблеме, попут ураслих ноктију и 
задебљања коже за које није потребна 
интервенција хирурга.
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Вештине и особине које су 
потребне:
- стрпљивост,
- добар вид,
- спретност руку и прстију,
- развијен смисао за естетику,
- уредност и комуникативност.

Алат који се користи:

стерилизатор украси за нокте лампа

кадица за нокте скидач лака турпије
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Књиговезац

Код књиговезца се 
цени прецизност, 

уредност и праћење 
упутства за рад са 

машинама.

Књиговезац прави 
књиге, фасцикле, 

украсне кутије и друге 
лепе производе од 

папира.

Књиговезац се бави обрадом разних врста 
папира, лепенки, фолија, коће и платна и повезује 
појединачне примерке књига и брошура.
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Вештине и особине које су 
потребне:
- креативност,
- маштовитост.

Алат који се користи:

савијачи за 
папир

маказе машина за вакумирање

књиговезачка клешта лењир књиговезачки ножеви
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Картонажер

Потребан је добар 
вид и телесна 
издржљивост.

Картонажер ради са 
картоном. Треба да 

буде креативан и 
спретан.

Картонажер израђује све врсте картонских кутија 
и заштитно-транспортну амбалажу.
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Вештине и особине које су 
потребне:
- добар вид,
- добро здравље и телесна 
издржљивост,
- спретне руке.

Алат који се користи:

кругорезац маказе машина за резање ћошкова
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Аутолакирер

Потребна је добра 
телесна издржљивост, 

здрави дисајни органи и 
прецизност.

Добродошли су сви 
заљубљеници у 

аутомобиле.

Аутолакирер фарба и лакира аутомобиле.
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Вештине и особине које су потребне:
-прецизност,
-добро здравље и телесна издржљивост,
-спретне руке,
-особе које имају проблема са дисајним путевима 
не могу обављати послове аутолакирера.

Алат који се користи:

гит пластична шпахла ротациона бушилица

шпахла вибрациона бушилица распрскивач за шприц
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Погонски техничар графичке 

дораде

Графички техничар сређује 
слике које се налазе у 
новинама и књигама. 

Прави флајере, плакате и 
други рекламни материјал

Графички техничар се 
лако сналази на 

компјутеру. Може 
даље да се школује 

или напредује у 
послу.

Погонски техничар графичке дораде 
организује поједине фазе 
технолошког процеса у изради 
штампане форме у штампи и 
графичкој доради, води и надгледа 
поједине фазе технолошког процеса, 
прати извршавање радних налога.
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Вештине које су потребне:
- добар вид,            
- спретне руке и прсте,
- креативност.

Средство за рад:

тастатура монитор

слушалице миш за рачунар


