
На основу члана 24. став 1. Закона о средњој школи ("Службени гласник РС",
бр. 50/92 и 24/96),

министар просвете доноси

ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ЗА СТИЦАЊЕ
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА У ЈЕДНОГОДИШЊЕМ ТРАЈАЊУ У

СТРУЧНОЈ ШКОЛИ ЗА ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ У ПОДРУЧЈУ РАДА
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО

Члан 1.
Овим правилником утврђује се наставни план и програм за стицање

специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у стручној школи за
образовне профиле у подручју рада геодезија и грађевинарство.

Наставни план и програм из става 1. овог члана одштампан је уз овај правилник
и чини његов саставни део.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Просветном

гласнику", а примењиваће се почев од школске 1997/98. године.
Број 110-00-30/96-01
У Београду, 2. децембра 1996. године

Министар,
проф. др Драгослав Младеновић, с.р.



ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ
Група МАЈСТОРИ
1. Зидар мајстор
(занимања: зидар - специјалиста, ватростални зидар - специјалиста)
2. Тесар мајстор
(занимање: тесар - специјалиста)
3. Армирач мајстор
(занимања: армирач - специјалиста, процесни организатор изградње и монтаже

грађевинских префабриката)
4. Бетонирац мајстор
(занимања: бетонирац - специјалиста, процесни организатор изградње и

монтаже грађевинских префабриката)
5. Изолатер мајстор
(занимања: хидроизолатер, процесни организатор асфалтирања)
6. Подополагач мајстор
(занимање: подополагач - специјалиста)
7. Грађевински керамичар мајстор
(занимање: грађевински керамичар - специјалиста)
8. Молер-фарбар мајстор
(занимање: молер-фарбар - специјалиста)
9. Грађевински гипсар мајстор
(занимање: грађевински гипсар - специјалиста)
10. Каменорезац мајстор
(занимање: каменорезац - специјалиста)
11. Монтер стаклених елемената мајстор
(занимање: застакљивач-монтер - специјалиста)
12. Мајстор за кућне водоводне и канализационе инсталације
(занимање: водоинсталатер - специјалиста)
13. Мајстор за грађевинску механизацију
(занимања: грађевински оператер специјалиста механизације високоградње,

грађевински оператер специјалиста самоходне механизације)
Група ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВОЂЕ
1. Пословођа за високоградњу
(занимање: процесни организатор високоградње)
2. Пословођа за нискоградњу и хидроградњу
(занимања: процесни организатор нискоградње, процесни организатор

хидроградње, процесни организатор одржавања комуналних и водопривредних
објеката)

3. Пословођа за грађевинску механизацију
(занимање: процесни организатор за грађевинску механизацију)
4. Пословођа за грађевинска постројења
(занимање: процесни организатор за грађевинска постројења)
Група ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАРИ СПЕЦИЈАЛИСТИ
1. Грађевински техничар специјалиста за префабриковано грађење
(занимање: процесни организатор индустријализоване градње)
2. Грађевински техничар специјалиста калкулант
(занимање: грађевински калкулант)
3. Грађевински техничар специјалиста за геотехнику и фундирање
(занимање: грађевински оператер специјалиста геотехнике и фундирања)
4. Грађевински техничар специјалиста за архитектонске и просторне планове



(занимања: разрађивач просторних планова и планова заштите животне
средине, разрађивач урбанистичких пројеката, макетар)

5. Грађевински техничар специјалиста за водовод и канализацију
6. Геодетски техничар-геометар специјалиста за примењену геодезију
(занимање: геометар-специјалиста за примењену геодезију)
7. Геодетски техничар-геометар специјалиста за премер и катастар

непокретности
(занимање: геометар специјалиста за премер и катастар непокретности)
8. Геодетски техничар-геометар специјалиста за комасацију и арондацију
(занимање: геометар специјалиста за комасацију и арондацију)

ГРУПА МАЈСТОРИ

Образовни профили:
ЗИДАР МАЈСТОР
ТЕСАР МАЈСТОР
АРМИРАЧ МАЈСТОР
БЕТОНИРАЦ МАЈСТОР
ИЗОЛАТЕР МАЈСТОР
ПОДОПОЛАГАЧ МАЈСТОР
ГРАЂЕВИНСКИ КЕРАМИЧАР МАЈСТОР
МОЛЕР-ФАРБАР МАЈСТОР
ГРАЂЕВИНСКИ ГИПСАР МАЈСТОР
КАМЕНОРЕЗАЦ МАЈСТОР
МОНТЕР СТАКЛЕНИХ ЕЛЕМЕНАТА МАЈСТОР
МАЈСТОР ЗА КУЋНЕ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
МАЈСТОР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ МЕХАНИЗАЦИЈУ

УСЛОВИ ЗА УПИС КАНДИДАТА

Право уписа на ову врсту специјализације имају:
- кандидати са завршеним средњим образовањем у трајању од три или четири

године - одговарајући образовни профили у области рада грађевинарство и најмање
две године радног искуства на одређеним пословима и радним задацима
обухваћених занимања;

- кандидати који су завршили грађевинску школу по наставним плановима и
програмима који су се примењивали до школске 1990/91. године - одговарајуће
занимање у области грађевинарство и имају најмање две године радног искуства на
пословима и радним задацима обухваћених занимања;

- кандидати са завршеним средњим образовањем по наставним плановима и
програмима који су се примењивали до школске 1990/91. године из другог подручја
рада који су положили допунске испите из предмета које одређује школа на основу
наставног плана утврђеног за образовне профиле у овом подручју рада, у складу са
важећим законским и подзаконским актима и који имају најмање пет година радног
искуства на пословима и радним задацима у области рада грађевинарство.

ПОСЛОВИ И РАДНИ ЗАДАЦИ

Образовни профил: ЗИДАР МАЈСТОР
Обухваћена занимања:

50.52.04. ЗИДАР - СПЕЦИЈАЛИСТА



1. ГРУПЕ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА - КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОСЛОВИ И
РАДНИ ЗАДАЦИ

Зидање специјалним материјалима: - читање извођачких планова и детаља и
цртање детаља за извођење; - прорачунавање количине материјала и потребних
кадрова за зидање; - требовање и проверавање испорученог материјала; - зидање
опеком вишеугаоних, округлих и елипсастих стубова; - зидање фасадном опеком у
свим везама; - озиђивање зидова материјалима са топлотном и другим изолацијама
по одређеном захтеву и специјалним условима грађења; - зидање сводова и лукова у
свим склоповима (каменом, опеком, бетонским елементима и сл.); - зидање
ватросталним и другим специјалним материјалима.

Зидање према посебним захтевима и условима: - проучавање техничке
документације; - зидање под водом; - зидање подземних просторија и јама; - зидање
при адаптацијама и реконструкцијама заштићених објеката (под посебним
условима); - подухватање темеља, темељних и других зидова конструктивних
елемената и њихово повезивање у склопу за друге конструкције; - учествовање у
зидању фабричких димњака.

Декоративно зидање и облагање: - зидање венаца, фасадних украса и других
специјалних елемената; - израђивање, чешљање фасаде од племенитих малтера у
разним бојама и тоновима; - израђивање и облагање фасада од вештачког камена
(босирана, пикована, штокована фасада и сл.); - облагање фасаде керамичким
плочицама у виду мозаика; - облагање фасаде опеком нормалног или специјалног
облика; - израђивање украсних елемената (балустера, конзола и сл.) у калупима; -
фуговање зидова од опеке и украсних елемената; - постављање готових украсних
предмета на фасади; - обрађивање старих стилских фасада.

Прихватање и увођење у рад нових радника и полазника стручног образовања:
- учествовање у програмирању функционалног образовања и оспособљавања; -
менторство, односно педагошко вођење и инструисање нових радника и полазника; -
учествовање у провери радне оспособљености нових радника и полазника.

2. СЛОЖЕНОСТ V
50.52.05. ВАТРОСТАЛНИ ЗИДАР - СПЕЦИЈАЛИСТА

1. ГРУПЕ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА – КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОСЛОВИ И
РАДНИ ЗАДАЦИ

Техничко-технолошко припремање: - читање извођачких планова и цртање
детаља за извођење; - разрађивање техничке документације; - припремање,
одржавање, транспортовање и преузимање алата и прибора за рад; - припремање и
контрола материјала - вођење радне и техничке документације.

Озиђивање индустријских пећи; - припремање, торкретирање и инјектирање
топлотних агрегата и пећи; - прорачунавање количине материјала; - извођење
шамотних облога код високих и куполних пећи, гас-генератора и димњака, Сименс-
Мартинових пећи, електричних пећи, ваљаоних пећи, пламених пећи, шахтних пећи
за печење креча, доломита, магнезита, тунелске и коморне пећи и сл.; - зидање
алумосиликатним, доломитним, магнезитним, хром-магнезитним, силикатним и
другим отпорним материјалом; - извођење облога агноотпорних бетона, пластичних
и полупластичиих маса; - дотеривање, брушење, резање и слагање опека; - стављање
ватросталног малтера (мешањем глине са шамотним брашном и додавањем
кварцита); - припремање и контролисање исправности машине и уређаја потребних
за топлотну заштиту.

Озиђивање котлова и резервоара: - обрачунавање радова на ватросталним
објектима; - зидање нормалном шамотном опеком на сувом и полагање у малтер; -
облагање зидова, опекама које се секу, бруше и дотерују ради добијања предвиђене



површине облагања; - поравнање спојница шамотним малтером; - зидање пећи
помоћу шаблона од дрвета; - демонтирање и ремонт котла (постављање скела,
преглед и постављање дизалица); - рушење дотрајалих бочних и чеоних зидова
котла, чишћење и поновно зидање.

Прихватање и увођење у рад нових радника и полазника стручног образовања:
- учествовање у програмирању функционалног образовања и оспособљавања; -
менторство, односно педагошко вођење и инструисање нових радника и полазника; -
учествовање у провери радне оспособљености нових радника и полазника.

2. СЛОЖЕНОСТ V
Образовни профил: ТЕСАР МАЈСТОР

Обухваћено занимање:
50.52.03. ТЕСАР - СПЕЦИЈАЛИСТА

1. ГРУПЕ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА - КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОСЛОВИ И
РАДНИ ЗАДАЦИ

Припремање за извођење конструкција: - читање извођачких планова и цртање
детаља за извођење конструкција; - прорачунавање потребног материјала и
одређивање кадрова за извођење конструкција; - требовање и проверавање
испорученог материјала; - припремање алата и прибора за рад.

Оперативно организовање рада: - давање упутства за израду тесарских веза и
извођење специјалних конструкција; - организовање рада на извођењу специјалних
конструкција; - контролисање примене прибора, алата и машина у току извођења
конструкција; - контролисање и надзор над извршеним пословима и радним
задацима.

Израђивање специјалних тесарских конструкција: - кројење и постављање
оплате за специјалне армиранобетонске конструкције; - монтирање скела
специјалних склопова; - израђивање оплата ливастог, куполног и других облика; -
постављање и монтирање оплата; - демонтирање оплата и скела.

Прихватање и увођење у рад нових радника и полазника стручног образовања:
- учествовање у програмирању функционалног образовања и оспособљавања; -
менторство, односно педагошко вођење и инструисање нових радника; -
учествовање у провери радне оспособљености нових радника и полазника.

2. СЛОЖЕНОСТ V
Образовни профил: АРМИРАЧ МАЈСТОР

Обухваћена занимања:
50.52.01. АРМИРАЧ - СПЕЦИЈАЛИСТА

1. ГРУПЕ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА - КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОСЛОВИ И
РАДНИ ЗАДАЦИ

Припремање за израђивање арматура за специјалне конструкције: - читање
извођачких планова и цртање детаља за армирање; - разрађивање и корекција
планова арматуре и радионичких детаља за извођење монтажних и монолитних
конструкција од армираног и преднапрегнутог бетона према упутствима и
одговарајућим условима рада; - прорачунавање потребног бетонског гвожђа и
арматуре и одређивање кадрова; - требовање и проверавање испорученог материјала;
- припремање машина, алата и прибора за рад.

Оперативно организовање рада: - давање упутства за израду арматура на
објектима високоградње и у преднапрегнутим конструкцијама; - организовање рада
на извођењу арматура; - контролисање примене машина, алата и прибора за рад; -
контролисање и надзор над извршеним пословима и радним задацима.

Армирање објеката високоградње и нискоградње: - машинско и ручно сечење,
савијање и постављање арматуре на основу планова, детаља и прорачуна; -



повезивање арматуре у одговарајуће склопове; - полагање мрежасте арматуре; -
полагање арматуре за армиранобетонска платна; - полагање арматуре за
армиранобетонске зидове у скривницама; - утезање бетонских елемената; - руковање
хидрауличним пресама; - инјектирање, крпљење и оправљање елемената у дубоком и
специјалном фундирању и армирању конструкција.

Армирање преднапрегнутих конструкција: - истезање и укотвљавање челичних
жица; - сечење и заваривање челичних жица у систему преднапрезања; - спајање
преднапрегнутих елемената; - обезбеђивање челичних каблова; - монтирање
елемената скелетног и пеналног система.

Прихватање и увођење у рад нових радника и полазника стручног образовања:
-учествовање у програмирању функционалног образовања и оспособљавања; -
менторство, односно педагошко вођење и инструисање нових радника и полазника; -
учествовање у провери радне оспособљености нових радника и полазника.

2. СЛОЖЕНОСТ V
50.52.21. ПРОЦЕСНИ ОРГАНИЗАТОР ИЗГРАДЊЕ И МОНТАЖЕ

ГРАЂЕВИНСКИХ ПРЕФАБРИКАТА
1. ГРУПА ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА - КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОСЛОВИ И

РАДНИ ЗАДАЦИ
Оперативно организовање рада: - организовање рада и контрола квалитета

сировина и производа; - организовање рада и контролисање транспорта
префабриката; - праћење и контрола извршавања послова и радних задатака; -
класификовање префабриката по величини и облику; - организовање преноса,
превоза и складиштења материјала.

Израђивање префабрикованих елемената: - праћење процеса рада израде
префабриката; - израђивање оплате за префабрикате; - израђивање склопова за
префабрикате (хомогених и хетерогених); - израђивање носећих, самоносећих и
неносећих елемената; - контролисање постављања монтаже арматуре и затезање
челичних жица у елементима који су преднапрегнути.

Израђивање префабрикованих скелетних и пеналних система: - израђивање
стубова једноставних и сложених облика; - израђивање пуних гредних носача
(лежишта, учвршћивања и сл.); - израђивање површинских носача за таванице
(плоче, подвлаке); - израђивање скелетних конструкција (подужне конструкције,
унакрсних склопова, панели таваница са подвлакама у једном елементу и сл.); -
израђивање спојних елемената, унутрашњих панела, панела таваница
конструктивним системима и сл.

Израђивање префабрикованих мешовитих и просторних система: - обликовање
вертикалних преграда префабрикованим панелима; - обликовање спољних фасадних
панела, унутрашњих панела, спојница и сл.; - израђивање префабрикованих склопова
просторних елемената.

Монтирање префабрикованих склопова конструкција и елемената: - монтирање
решетака, лукова, просторно површинских носача, сводова, љуски, закривљених
плоча, висећих кровова и сл.; - разрађивање пројеката за префабриковано грађење; -
дорађивање, финализирање и заштита префабриката; - вођење евиденције о
производњи и испоруци.

Прихватање и увођење у рад нових радника и полазника стручног образовања:
- учествовање у програмирању функционалног образовања и оспособљавања; -
менторство, односно педагошко вођење и инструисање нових радника и полазника; -
учествовање у провери радне оспособљености нових радника и полазника и сл.

2. СЛОЖЕНОСТ V
Образовни профил: БЕТОНИРАЦ МАЈСТОР



Обухваћено занимање:
50.52.02. БЕТОНИРАЦ - СПЕЦИЈАЛИСТА

1. ГРУПЕ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА - КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОСЛОВИ И
РАДНИ ЗАДАЦИ

Припремање за бетонирање: - читање извођачких планова и цртање детаља; -
прорачунавање потребног материјала и одређивање кадрова за бетонирање; -
требовање и проверавање испорученог материјала; - припремање машина, алата и
прибора за рад; - припремање калупа у изради плоча и елемената.

Оперативно организовање рада: - давање упутстава за израду бетона; -
организовање рада на уграђивању бетона и бетонирању префабрикованих елемената;
- контролисање примене машина, алата и прибора за рад; - контролисање и надзор
над извршеним пословима и радним задацима.

Бетонирање специјалних конструкција: - бетонирање и запаривање
грађевинских префабрикованих елемената по одређеним захтевима; - неговање и
обрада префабриката глачањем и другим поступцима савремене технологије
грађења; - израђивање конструкција за депоновање и транспорт бетонских
елемената; - бетонирање конструкција и елемената од преднапрегнутог бетона; -
израђивање грађевинских плоча и елемената од пенобетона (кровне плоче, стропне
плоче, плоче за монтажне зидове, блокови и сл.).

Уграђивање бетона: - машинско и ручно уграђивање бетона разних марки и
квалитета и оплате и калупе за армиранобетонски и специјално обликованих
објеката и конструкција (брана, љуски, кејских зидова и сл.); - уграђивање бетона
под водом и у другим специјалним условима.

Прихватање и увођење у рад нових радника и полазника стручног образовања:
- учествовање у програмирању функционалног образовања и оспособљавања; -
менторство, односно педагошко вођење и инструисање нових радника и полазника; -
учествовање у провери радне оспособљености нових радника и полазника.

2. СЛОЖЕНОСТ V
Образовни профил: ИЗОЛАТЕР МАЈСТОР

Обухваћена занимања:
50.52.07. ХИДРОИЗОЛАТЕР

1. ГРУПЕ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА - КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОСЛОВИ И
РАДНИ ЗАДАЦИ

Израђивање хидроизолационих маса (емулзија, паста, премаза): - припремање
сировине за израду изолационе масе; - дестилирање катрана; - израђивање
изолационе масе (кување измереног битумена у отвореним казанима, мерење и
додавање филтера, азбестног брашна и других адитива); - контролисање температуре
масе термометром; - точење изолационе масе кроз цедила у лименим бурадима,
кантама и сл.; - мерење и означавање готове масе по саставу и тежини; - узимање
узорка за време рада и правилно паковање; - обележавање узорка (уношење
података) и отпремање у лабораторију; - припремање рецептуре за справљање
изолационих маса; - вођење евиденције о извршеним радовима.

Припремање подлога за извођење хидроизолације: - чишћење бетонске подлоге
од прашине; - наношење премаза од битулита (ако се изолација лепи за подлогу); -
наношење вруће битуменске масе четком преко испареног растварача; - израђивање
вишеслојних изолација од битуменске масе, кровне хартије, битуменске јуте, сирове
јуте или друге фолије; - чишћење подлоге пастама и премазивање хладним
битулитом; - наношење вруће масе мистријом или шпахтлом; - глетовање нанесене
масе до стакластог сјаја.



Извођење хидроизолације на равним крововима, терасама и балконима: -
извођење хидроизолација по врућем и хладном поступку; - контролисање отицања
воде са површине; - чишћење подлоге и премазивање хладним премазом битумена; -
премазивање четком вруће битуменске масе; - лепљење хартије, јуте и других
фолија; - скидање пламеном (лет-лампом) и мистријом насталих цурења при
премазивању вертикалних зидова; - руковање пумпама за катран и уље,
дестилационим уређајима, термометрима, вагама за мерење производа и сл.; -
руковање битуменским котловима и уређајима за мешање и ложење, превозним
мостовима дизалица за пуњење битуменских резервоара са ручном командом,
дизалицама за грејаче са ручном командом, противструјним мешалицама, колоидним
млином, мешалицама за емулгаторе за лакове и резаних битумена, и сл.; - чишћење,
одржавање и отклањање мањих кварова.

Израђивање изолација према посебним захтевима и условима: - израђивање
киселоотпорне изолације полагањем киселоотпорних плочица и вруће битуменске
малтере, у гасним каналима, бетонским кадама, постаментима разних машина и сл.; -
премазивање плочица основним премазом (сечење, обрађивање и прање); -
израђивање изолација на битуменској основи од киселоотпорних опека за
хоризонталне, вертикалне, косе зидне површине и стубове; - припремање и
наношење кита; - постављање летвица ради фуговања и њихово вађење; - чишћење
фуге и премазивање раствором од сумпорне киселине.

Оперативно организовање рада: - наручивање хидроизолатерског материјала за
потребе радне јединице; - распоређивање радника на послове и радне задатке; -
утврђивање радника на послове и радне задатке; - утврђивање квалитета
припремљене подлоге за извођење хидроизолације; - контролисање утрошка
материјала; - контролисање квалитета испорученог материјала.

Прихватање и увођење у рад нових радника и полазника стручног образовања:
- учествовање у програмирању функционалног образовања и оспособљавања; -
менторство, односно педагошко вођење и инструисање нових радника и полазника.

2. СЛОЖЕНОСТ V
50.52.08. ПРОЦЕСНИ ОРГАНИЗАТОР АСФАЛТИРАЊА

1. ГРУПЕ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА - КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОСЛОВИ И
РАДНИ ЗАДАЦИ

Оперативно организовање рада: - наручивање транспортних средстава за
потребе радне јединице; - распоређивање радника на послове и радне задатке; -
утврђивање квалитета припремљене подлоге за уграђивање ливеног асфалта и израда
записника; - контролисање утрошка материјала; - контролисање квалитета
испорученог асфалта; - контролисање техничке исправности возила и котла; -
руковање котлом (паљење пламеника за загревање котла); - руковање вратима за
утовар и испуст масе; - пуњење котла у асфалтној бази асфалтом и пражњење на
месту уграђивања; - састављање извештаја о раду мешалице, броја сати рада,
утрошка горива и уља, кварова и сл.

Асфалтирање: - припремање машине за рад (контрола уља и горива); -
укључивање машине и контрола функционисања; - монтирање даски према ширини
асфалтирања; - руковање системом машина и уграђивање асфалтне масе на
припремљену подлогу; - припремање подлоге за асфалтирање премазивањем
кабитолом; - точење кабитола из буради у канте; - пресвлачење подлоге стакленим
воалом; - учествовање у одређивању нивелета пре полагања асфалтног слоја; -
разастирање асфалта у слојевима различите дебљине и нагиба; - контролисање
површине уграђеног асфалтног слоја; - посипање битуменизираним агрегатом врућег
асфалтног слоја и ваљање посутог асфалта ручним ваљком; - загревање кита и ручно



утискивање у фуге које су претходно премазане; - руковање ваљком и ваљање
подлога и асфалта до предвиђене збијености; - израђивање извештаја о раду,
ефектним сатима рада машине, количини уграђене асфалтне масе и о кваровима; -
чишћење, подмазивање и отклањање мањих кварова машине.

Прихватање и увођење у рад нових радника и полазника стручног образовања:
- учествовање у програмирању функционалног образовања и оспособљавања; -
менторство, односно педагошко вођење и инструисање нових радника и полазника; -
учествовање у провери радне оспособљености нових радника и полазника.

2. СЛОЖЕНОСТ V
Образовни профил: ПОДОПОЛАГАЧ МАЈСТОР

Обухваћено занимање:
50.53.01. ПОДОПОЛАГАЧ - СПЕЦИЈАЛИСТА

1. ГРУПЕ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА - КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОСЛОВИ И
РАДНИ ЗАДАЦИ

Припремање материјала; - читање планова, скица и цртежа; - цртање детаља за
облагање и извођење подова; - прорачунавање потребног материјала; - требовање и
проверавање испорученог материјала; - дотеривање и разврставање материјала за
извођење подова; - проверавање квалитета облоге и подлоге; - припремање алата и
прибора за рад.

Постављање паркета и финална обрада: - кројење паркета; - полагање паркета
на подлогу од слепог пода; - постављање пластичног и ламелног паркета; - израда
мозаик паркета; - израда специјалних подова од дрвета; - израда подова од дрвених
коцки и призми; - машинско стругање паркета; - одржавање и реконструкција подова
од дрвета и других материјала.

Оперативно организовање рада: - давање упутства за извођење подова од
паркета, дрвених коцки и призми; - давање упутства за облагање површине; -
организовање рада на извођењу подова; - контролисање примене машина, алата и
прибора за рад; - контролисање и надзор над извршеним пословима и радним
задацима.

Прихватање и увођење у рад нових радника и полазника стручног образовања:
- учествовање у програмирању функционалног образовања и оспособљавања; -
менторство, односно педагошко вођење и инструисање нових радника и полазника; -
учествовање у провери радне оспособљености нових радника и полазника и сл.

2. СЛОЖЕНОСТ V
Образовни профил: ГРАЂЕВИНСКИ КЕРАМИЧАР МАЈСТОР

Обухваћено занимање:
50.53.02. ГРАЂЕВИНСКИ КЕРАМИЧАР - СПЕЦИЈАЛИСТА

1. ГРУПЕ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА – КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОСЛОВИ И
РАДНИ ЗАДАЦИ

Припремање материјала: - читање планова, скица и цртежа; - цртање детаља за
облагање керамиком и за извођење керамичких елемената; - прорачунавање
потребног материјала; - требовање и проверавање испорученог материјала; -
дотеривање и разврставање керамичких елемената; - припремање цементног
малтера; - припремање алата и прибора за рад.

Извођење декоративно-уметничких и функционалних керамичких елемената: -
припремање подлоге за облагање керамиком; - облагање подова украсним
елементима; - облагање зидова украсним елементима; - облагање керамиком подних
и зидних површина у виду мозаика и сл.; - извођење мозаика и облагање
архитектонско-грађевинског материјала; - одржавање и реконструкција украсних
елемената и површина обложених керамиком.



Оперативно организовање рада: - давање упутства за извођење декоративно-
уметничких и функционалних керамичких елемената; - давање упутства за облагање
керамиком; - организовање рада на облагању керамиком и извођењу керамичких
елемената; - контролисање примене машине, алата и прибора за рад; - контролисање
и надзор над извршеним пословима и радним задацима.

Прихватање и увођење у рад нових радника и полазника стручног образовања:
- учествовање у програмирању функционалног образовања и оспособљавања; -
менторство, односно вођење и инструисање нових радника и полазника; -
учествовање у провери радне оспособљености нових радника и полазника и сл.

2. СЛОЖЕНОСТ V
Образовни профил: МОЛЕР-ФАРБАР МАЈСТОР

Обухваћено занимање:
50.47.01. МОЛЕР-ФАРБАР - СПЕЦИЈАЛИСТА

1. ГРУПЕ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА - КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОСЛОВИ И
РАДНИ ЗАДАЦИ

Вођење фарбарско-лакирерских послова: - организовање оперативног,
привредног и персоналног пословања (набављање материјала, алата и других радних
средстава, планирање рада, евиденција рада, припремање извештаја, састављање
обрачуна и анализирање пословања, утврђивање потреба по кадровима, увођење и
распоређивање радника, образовање, праћење успешности појединаца и сл.); -
организовање и оперативно вођење рада (припрема рада, распоређивање радних
капацитета, одржавање радних средстава, контрола квалитета и надзор извршења
радних задатака, обезбеђивање заштите на раду); - стручно уређивање фарбарско-
лакирерских (осликавање просторија, израда фасада, фарбање производа, и сл.)
радних процеса; - праћење развоја техника рада, боја и лакова и других материјала; -
увођење нових техника рада и нових материјала; - саветовање и давање упутстава.

Разрада фарбарско-лакирерских поступака: - праћење развоја фарбарства и
лакирерства, анализирање и припремање поступака за нове технике рада и употребу
нових материјала; - детаљно одређивање начина рада за сложеније поступке
осликавања на мозаик технику, израда специјалних фасада са изолацијом,
ватроотпорно фарбање и сл., одабирање и одређивање употребе нових материјала; -
праћење извршавања појединих радних поступака и контролисање квалитета рада,
увођења и употребе и својстава нових материјала.

Увођење у рад нових радника и полазника професионалног образовања: -
учествовање у програмирању функционалног образовања и оспособљавања; -
менторство односно педагошко вођење и инструисање нових радника и полазника; -
учествовање у провери радне оспособљености нових радника и полазника.

2. СЛОЖЕНОСТ V
Образовни профил: ГРАЂЕВИНСКИ ГИПСАР МАЈСТОР

Обухваћено занимање:
50.53.05. ГРАЂЕВИНСКИ ГИПСАР - СПЕЦИЈАЛИСТА

1. ГРУПЕ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА – КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОСЛОВИ И
РАДНИ ЗАДАЦИ

Припремање материјала: - читање планова, описа радова и скица; - израда
спецификације материјала; - израда специјалних калупа и шаблона према цртежима;
- ребицирање и спуштање плафона; - израда вештачког мермера и штуко мермера; -
фино обрађивање зидова, венаца стубова, сокли са разним шарама; - руковање и
одржавање машина, прибора и алата за рад.

Извођење декоративно-уметничких и функционалних гипсаних елемената: -
израђивање и монтажа гипсаних елемената; - израда специјалних плафона од



декоративних гипсаних плоча; - израђивање и монтажа гипсаних розета, лајсни,
стопа и капитела стубова и гипсане орнаментике; - уграђивање уметничко-
декоративних гипсаних орнамената; - поправљање и реконструкција гипсаних
површина и елемената (у одржавању објеката).

Оперативно организовање рада: - давање упутстава за извођење декоративно-
уметничких и функционалних гипсаних елемената; - давање упутстава за рад; -
организовање послова на извођењу гипсарских радова у грађевинарству; -
контролисање примене машина, алата и прибора за рад; - контролисање и надзор над
извршеним пословима и радним задацима.

Прихватање и увођење у рад нових радника и полазника стручног образовања:
- учествовање у програмирању функционалног образовања и оспособљавања; -
менторство, односно педагошко вођење и инструисање нових радника и полазника; -
учествовање у провери радне оспособљености нових радника и полазника и сл.

2. СЛОЖЕНОСТ V
Образовни профил: КАМЕНОРЕЗАЦ МАЈСТОР

Обухваћено занимање:
50.53.08. КАМЕНОРЕЗАЦ - СПЕЦИЈАЛИСТА

1. ГРУПЕ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА - КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОСЛОВИ И
РАДНИ ЗАДАЦИ

Припремање и обрада камена: - читање планова, описа радова, скица и детаља
за обраду камена; - обележавање и кројење камених блокова; - одабирање блокова
украсног камена; - ручно и машинско обрађивање камена код израде специјалних
облика према одређеним цртежима; - припремање машина, алата и прибора за рад.

Уграђивање елемената од камена: - зидање декоративних зидова од камена; -
облагање зидова, стубова, сокли и др. каменим плочама; - постављање камених
степеница и степенишних ограда; - израда декоративних подова од камених плоча; -
поправљање и реконструкција зидова, стубова и других конструкција и елемената од
камена.

Оперативно организовање рада: - давање упутстава за извођење елемената од
камена, зидова, стубова и других конструкција; - организовање посла на извођењу
радова; - контролисање примене прибора, алата и машина у току извођења
конструкција; - контролисање и надзор над извршеним пословима и радним
задацима.

Прихватање и увођење у рад нових радника и полазника стручног образовања;
- учествовање у програмирању функционалног образовања и оспособљавања; -
менторство, односно педагошко вођење и инструисање нових радника; -
учествовање у провери радне оспособљености нових радника и полазника.

2. СЛОЖЕНОСТ V
Образовни профил: МОНТЕР СТАКЛЕНИХ ЕЛЕМЕНАТА МАЈСТОР

Обухваћено занимање:
50.53.09. ЗАСТАКЉИВАЧ-МОНТЕР - СПЕЦИЈАЛИСТА

1. ГРУПЕ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА - КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОСЛОВИ И
РАДНИ ЗАДАЦИ

Сечење, постављање и учвршћивање стакла: - проучавање извођачких планова
и детаља; - прорачунавање количине материјала за сечење, постављање и
учвршћивање стакла и одређивање кадрова; - требовање и проверавање испорученог
материјала; - мерење, сечење и обрађивање стакла у правилним и неправилним
облицима (према цртежу и опису радова); - постављање и учвршћивање стакла
гвозденим и дрвеним лајснама (китом, ексерима или завртњима) и завршна обрада
кита (бојењем или минизирањем); - облагање фасада, цистерни, зидова и подова



стаклом и стакленим елементима; - контрола и надзор над извршеним пословима и
радним задацима; - вођење документације о извршеним радовима.

Израђивање, уградње и обрада стаклених површина: - уградња равног и
сферног стакла у грађевинским објектима према пројекту и специјалним захтевима; -
демонтирање, поправка и монтажа сферних и других фасонских елемената од стакла
у грађевинским објектима; - израђивање, уградња и обрада стаклених преграда,
плоча, блокова, спратних и таванских површина; - вођење дневних и месечних
евиденција о изведеним радовима.

Уграђивање уметничко-декоративних стаклених елемената: - уграђивање
уметничко-декоративних стаклених орнамената (слагање са уградњом и обрадом
витража и сличне специјалне технике декоративне уградње стакла); - поправљање и
реконструкција стаклених површина (у одржавању објеката); - руковање и
одржавање машина и алата.

Прихватање и увођење у рад нових радника и полазника стручног образовања:
- учествовање у програмирању функционалног образовања и оспособљавања; -
менторство, односно педагошко вођење и инструисање нових радника и полазника; -
учествовање у провери радне способности нових радника и полазника и сл.

2. СЛОЖЕНОСТ V
Образовни профил: МАЈСТОР ЗА КУЋНЕ ВОДОВОДНЕ И

КАНАЛИЗАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Обухваћено занимање:

50.19.72. ВОДОИНСТАЛАТЕР - СПЕЦИЈАЛИСТА
1. ГРУПЕ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА - КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОСЛОВИ И

РАДНИ ЗАДАЦИ
Инсталирање сложених водовода: - проучавање захтева техничке

документације, припремање средстава за рад и инсталирање разноврсних водовода:
примарне и секундарне мреже, колектора, инсталација у сложеним објектима и
сложене мреже цевовода за отпадне воде у објектима и становима.

Контролисање и испитивање инсталација: - проучавање захтева техничке
документације и контрола елемената и склопова сложених инсталација; -
испитивање сложених водоводних инсталација под притиском, вођење радне
документације.

Одржавање водоводних инсталација: - пријем радних налога за оправке и
оправљање кварова на сложеним деловима водовода у градовима, војним
постројењима, у индустрији и код енергетских постројења; - вођење екипа
водоинсталатера на терену.

Вођење послова на изради и одржавању водоводних инсталација: -
организовање и координирање екипа инсталатера водовода у изградњи и одржавању:
распоређивање и контрола извршавања радних задатака и вођење радне
документације.

Увођење у рад и обука кадрова: - учествовање у организовању, планирању и
реализацији обуке и увођења у рад инсталатера и провери њихове стручне
оспособљености.

2. СЛОЖЕНОСТ V
Образовни профил: МАЈСТОР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ МЕХАНИЗАЦИЈУ

Обухваћена занимања:
50.52.32. ГРАЂЕВИНСКИ ОПЕРАТЕР СПЕЦИЈАЛИСТА МЕХАНИЗАЦИЈЕ

ВИСОКОГРАДЊЕ
1. ГРУПЕ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА - КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОСЛОВИ И

РАДНИ ЗАДАЦИ



Припремање механизације за експлоатацију: - пријем механизације и
контролисање уређаја за кочење, сигнализацију и стабилности машина; -
контролисање погонских средстава (уља, горива, воде и сл.); - контролисање
исправности средстава за хлађење; - подмазивање прикључних уређаја; -
контролисање сигурносних уређаја; - контролисање сигурносних уређаја на
дизалицама; - контролисање исправности машина при раду у месту; - обезбеђивање
машина при транспорту; - обезбеђивање стабилне подлоге за постављање
аутодизалица; - постављање машине на место експлоатације; - пуштање машине у
пробни рад.

Руковање грађевинском механизацијом за хоризонталан, кос или вертикалан
транспорт (мостни кранови већих распона и носивости, стубни кранови командовани
из кабине, ауто дизалице са телескопском стрелом, комплексни виљушкари веће
носивости, машине за пнеуматични и хидраулични транспорт - елеватори,
грађевински лифтови, портални кранови, дерик кранови и др.) - пуштање машине у
рад; - усклађивање радних карактеристика машина са осталим машинама у
заједничкој групи; - праћење и контролисање мерних инструмената; - прихватање
материјала, односно терета; - давање сигнала при утовару или истовару материјала,
односно терета; - постављање аутодизалице на стабилној подлози; - увлачење и
извлачење стреле аутодизалице према месту утовара материјала, односно терета; -
подешавање виљушкара при утовару материјала, односно терета; - контролисање
сигурносних уређаја дизалица; - транспортовање материјала помоћу уређаја за
пнеуматски и хидраулични транспорт; - подешавање елеватора према терену; -
постављање грађевинских лифтова; - дизање терета помоћу дизалица из радне
кабине или са основне висине.

Одржавање механизације: - контролисање нивоа моторног уља и уља у
хидрауличним системима; - подмазивање прикључних уређаја.

2. СЛОЖЕНОСТ V
50.52.33. ГРАЂЕВИНСКИ ОПЕРАТЕР СПЕЦИЈАЛИСТА САМОХОДНЕ

МЕХАНИЗАЦИЈЕ
1. ГРУПЕ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА - КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОСЛОВИ И

РАДНИ ЗАДАЦИ
Припремање механизације за експлоатацију: - пријем механизације и

контролисање уређаја за кочење, управљање, сигнализацију и других склопова; -
контролисање горива, мазива, уља и осталих погонских средстава; - контролисање
исправности система за хлађење; - подмазивање прикључних уређаја; -
контролисање исправности машине при раду у месту.

Руковање самоходном грађевинском механизацијом (специјални скрепери,
багери у хидроградњи, кабел-багери; - самоходни дозери, утоваривачи, ротациони
копачи ровокопачи, машине са више извршних органа, универзални грејдери,
водопривредни уређаји, црпне станице, уставе, проводнице и др.): - пуштање
машине у рад; - усклађивање радних карактеристика машине са осталим машинама у
заједничкој групи; - праћење и контролисање мерних инструмената; - копање
земљаних материјала; - разастирање земљаних материјала; - набијање подлоге; -
подешавање висине и ширине разастирања асфалта; - подешавање ножа грејдера
помоћу електронске команде; - подешавање извршног органа према месту копања.

Одржавање механизација: - контролисање нивоа моторног уља у хидрауличним
системима; - подмазивање прикључних уређаја; - контролисање система за хлађење;
- проверавање исправности погонских ремена; - контролисање цеви на
високонапонским инсталацијама; - контролисање нивоа електролита код



акумулатора; - контролисање држача мотора; - контролисање хидрауличне и
електричне инсталације.

Прихватање и увођење у рад нових радника и полазника стручног образовања:
- учествовање у програмирању функционалног образовања и оспособљавања; -
менторство, односно педагошко вођење и инструисање нових радника и полазника; -
учествовање у провери радне оспособљености нових радника и полазника и сл.

2. СЛОЖЕНОСТ V
НАСТАВНИ ПЛАНОВИ

Група: МАЈСТОРИ
Образовни профили: ЗИДАР МАЈСТОР, ТЕСАР МАЈСТОР, АРМИРАЧ

МАЈСТОР, БЕТОНИРАЦ МАЈСТОР

Редни
број

НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ

Број часова

Недељно Годишње Укупно

Т В Т В Настава у
блоку Т+В Настава у

блоку

1. основе привредног
и радног права 2 44 44

2. психологија рада 2 44 44

3. примењена
математика 3 66 66

4. читање пројеката
и детаља 1 2 22 44 66

5. технологија
грађења 2 1 44 22 66

6.
статика
грађевинских
конструкција

2 1 44 22 66

7. технологија рада
са праксом* 5 9 220 198 240 240 240

Укупно: 17 13 374 286 240 660 240

Укупно часова: 30 660 240 900
Напомена: *) За сваки образовни профил сачињен је посебан наставни програм

за предмет технологија рада са праксом.
Образовни профили: ИЗОЛАТЕР МАЈСТОР, ПОДОПОЛАГАЧ МАЈСТОР,

ГРАЂЕВИНСКИ КЕРАМИЧАР МАЈСТОР, МОЛЕР-ФАРБАР МАЈСТОР,
ГРАЂЕВИНСКИ ГИПСАР МАЈСТОР, КАМЕНОРЕЗАЦ МАЈСТОР, МОНТЕР
СТАКЛЕНИХ ЕЛЕМЕНАТА МАЈСТОР, МАЈСТОР ЗА КУЋНЕ ВОДОВОДНЕ И
КАНАЛИЗАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Редни
број

НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ

Број часова

Недељно Годишње Укупно

Т В Т В Настава у Т+В Настава у



блоку блоку

1.
основе
привредног и
радног права

2 44 44

2. психологија рада 2 44 44

3. примењена
математика 3 66 66

4. читање пројеката
и детаља 1 2 22 44 66

5. технологија
грађења 2 1 44 22 66

6. грађевински
материјали* 3 66 66

7. технологија рада
са праксом** 5 9 242 110 240 240 240

Укупно: 18 12 396 264 240 660 240

Укупно часова: 30 660 240 900
Напомена: *) Наставни програм предмета грађевински материјали прилагођава

се потребама образовних профила.
**) За сваки образовни профил сачињен је посебан наставни програм за

предмет технологија рада са праксом.
Образовни профил: МАЈСТОР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ МЕХАНИЗАЦИЈУ

Редни
број

НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ

Број часова

Недељно Годишње Укупно

Т В Т В Настава
у блоку Т+В Настава

у блоку

1. основе привредног
и радног права 2 44 44

2. психологија рада 2 44 44

3. примењена
математика 3 66 66

4. читање пројеката и
детаља 1 2 22 44 66

5. технологија
грађења 2 1 44 22 66

6. машински
материјали 2 44 44

7. хидраулични и 2 44 44



пнеуматски уређаји
и компоненте

8. грађевинска
механизација 4 88 88

9. пракса 9 198 240 198 240

Укупно: 18 12 396 264 240 660 240

Укупно часова: 30 660 240 900

НАСТАВНИ ПРОГРАМИ
ОСНОВЕ ПРИВРЕДНОГ И РАДНОГ ПРАВА

(Сви образовни профили групе МАЈСТОРИ)
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ овог предмета је да омогући стицање неопходних информација о

различитим облицима организовања предузећа у условима тржишног пословања и
стицања профита, начином оснивања и пословања, као и карактеристика радног
односа у условима различитих облика пословања.

Задаци предмета су:
- упознавање врста и облика предузећа;
- стицање знања о битним карактеристикама појединих облика предузећа;
- упознавање могућности учешћа страних грађана у оснивању и пословању

предузећа;
- стицање знања о учешћу правних и физичких лица у подели оствареног

профита у зависности од облика организовања предузећа;
- стицање основних знања о заснивању радног односа у предузећу, установи

или код послодавца, као и упознавање права и обавеза послодавца и запосленог,
битних елемената колективног уговора и сл.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(2 часа недељно, 44 часа укупно)

УВОД
Појам и битно обележје предузећа, предузетника, физичког лица које обавља

послове слободне професије.
ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА
Врста и битне карактеристике. Обављање, ограничење, промена делатности.

Фирма.
ОБЛИЦИ ПРЕДУЗЕЋА
Привредно друштво, друштвено предузеће и јавно предузеће. Сличности и

специфичности оснивања и пословања. Стицање својства правног лица. Чланство и
ограничење чланства.

ВРСТЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА
Друштво лица и друштво капитала (компаније, корпорације). Врсте друштва

лица (ортачко друштво и командитно друштво). Врсте друштва капитала
(акционарско друштво и друштво са ограниченом одговорношћу).

ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА
УПРАВЉАЊЕ
Управљање предузећем према облику организовања. Органи предузећа.

Делокруг рада органа предузећа.



ОПШТИ АКТИ ПРЕДУЗЕЋА
РЕГИСТРОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА
ОРТАЧКО ДРУШТВО
Појам ортачког друштва. Органи. Правни односи између ортака. Пословање,

доношење одлуке, обрачун пословања и правни однос према трећим лицима.
Престанак ортачког друштва услед губљења својства члана или ликвидацијом.

КОМАНДИТНО ДРУШТВО
Појам командитног друштва. Комплементари и командитари. Предмет улога

код оснивања. Руковођење, расподела добити и сношење губитака. Престанак
друштва.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
Појам акционарског друштва. Оснивање, оснивачки капитал. Појам и врсте

акција. Емитовање акција, улог акционара. Однос акционарског друштва и
акционара. Органи управљања и одлучивања. Расподела добити. Услови и поступак
престанка друштва.

ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
Појам друштва. Оснивање, оснивачки капитал, правни однос између друштва и

чланова. Органи управљања и одлучивања. Престанак друштва и чланског односа.
ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ
Појам друштвеног предузећа. Садржина акта о оснивању, упис у судски

регистар. Органи, садржина статута. Могућност промене власништва капитала -
поступак. Престанак обављања делатности.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
Појам јавног предузећа. Средства. Оснивање предузећа, делатност, управљање.

Престанак рада.
РАДНИ ОДНОС
Појам, врсте, међусобно право и обавезе послодавца и запосленог.
Заснивање радног односа. Општи услови. Радни однос страног држављанина.

Улога организације за запошљавање при заснивању радног односа.
Радни однос на неодређено радно време.
Уговор о раду. Појам и садржај. Обавезе послодавца и радника. Радни однос са

приправником. Распоређивање запослених.
Радно време.
Одмори и одсуства.
Заштита запослених.
Зараде, накнаде и друга примања.
Одговорност за вршење радних дужности и обавеза.
Престанак радног односа.
КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ
Појам и врсте колективног уговора.

ПСИХОЛОГИЈА РАДА
(Сви образовни профили групе МАЈСТОРИ)

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ овог предмета је стицање знања из психологије која су од значаја за

процес рада и схватање веза између психолошких чинилаца и радног учинка.
Задаци предмета су:
- стицање знања о природи основних психичких процеса, особина личности у

целини ради бољег схватања сопственог бића и других људи са којима се долази у
контакт у животу и процесу рада;



- упознавање основних законитости међуљудских односа у малим групама и
њиховог значаја за радни учинак и понашање људи у процесу рада;

- развијање способности потребних за рад који укључује непосредно и
посредно комуницирање са људима, руковођење радним групама и решавање других
проблема у раду;

- упознавање психолошких аспеката професионалних незгода и обољења као и
одговарајуће превентиве.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(2 часа недељно, 44 часа укупно)

ОПШТИ ДЕО (22 часа)
УВОД
Предмет и задаци психологије. Гране психологије: психологија рада, социјална

психологија. Циљ изучавања.
Органске основе психичког живота. Чулни, централни и ендокрини систем.

Локализација психичких функција.
ПСИХИЧКИ ПРОЦЕСИ
Осећаји и опажаји. Појам, улога искуства и мотивација у опажању. Пажња.
Учење. Појам и облици. Врсте учења према садржају (вербално и моторно).

Услови успешног учења.
Памћење и заборављање. Појам и врсте. Ток заборављања.
Мишљење. Појам, ток мисаоног процеса.
Емоције. Појам, карактеристике и врсте емоција.
Мотивација. Појам и врсте.
Фрустрација и конфликти. Механизми одбране.
ЛИЧНОСТ
Појам личности и главни проблеми које проучава психологија личности.
Структура личности: телесне особине, темперамент, способност, карактер,

свест о себи.
Развој личности. Појам развоја и социјализације, чиниоци етапе у развоју.
Поремећаји психичког живота и понашања. Појам и врсте.
ЛИЧНОСТ У СОЦИЈАЛНОЈ ИНТЕРАКЦИЈИ
Опажање других особа. Врсте података за формирање утиска о другој особи.

Грешке у опажању.
Социјалне групе. Појам, врсте и формирање. Положај и улоге.
Групни односи. Норме и руковођење групом. Личност руководиоца.
СИСТЕМАТСКИ ДЕО (22 часа)
ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГИЈЕ РАДА
Предмет, задаци и примена психологије рада у области грађевинарства и

геодезије.
ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ЧОВЕКА РАДУ
Фактори који утичу на рад: спољашњи (физички и микроклиматски) и

унутрашњи (особине човека које утичу на рад).
Методе упознавања човека. Професионална оријентација и селекција.
Примање и увођење радника у посао.
Обучавање. Појам и метода обучавања. Учење моторних вештина.

Напредовање у учењу (објашњење платоа у учењу).
ПРИЛАГОЂАВАЊЕ РАДА ЧОВЕКУ
Економија покрета и времена. Рационализација алата, машина и уређаја.



ОПШТИ ПРАТИОЦИ РАДА
Рад и учинак. Фактори који делују на учинак. Подстицање и мерење учинка.
Рад и умор. Деловање умора. Знаци умора. Врсте и спречавање умора.
Међуљудски односи на раду. Значај и чиниоци који утичу на међуљудске

односе. Промене технолошког процеса. Стручно усавршавање и преквалификација.
Професионални аксентизам и флуктуација. Испољавање, узроци и мере

спречавања.
ЗАШТИТА НА РАДУ
Професионални трауматизам. Психофизиолошки узроци и мере спречавања.
Професионална обољења.

ПРИМЕЊЕНА МАТЕМАТИКА
(Сви образовни профили групе МАЈСТОРИ)

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ предмета је оспособљавање одговарајућег стручног кадра за примену

усвојених знања, метода и математичких законитости у решавању конкретних
задатака у области грађевинарства.

Задаци предмета:
- примена рачунарских операција реалним бројевима у решавању конкретних

задатака;
- примена тригонометрије у грађевинарству;
- оспособљавање за примену аналитичке геометрије;
- развијање логичког начина мишљења и приступа у решавању задатака у

пракси.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(3 часа недељно, 66 часова укупно)

Рачунске операције реалним бројевима. Реиновирање знања. Коришћење
дигитрона и других рачунских машина.

Пропорције и примена пропорција. Рачун поделе и рачун мешања.
Једначине и неједначине. Примена.
Квадратна функција и примена.
Максимум и минимум. Решавање задатака.
Линеарна и квадратна интерполација. Примена.
Примена тригонометрије у грађевинарству. Питагорина теорема и примена у

израчунавању површине и запремине тела.
Примена аналитичке геометрије (тачка, права, круг, елипса).
За ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВОЂЕ поред наведених, треба обрадити и следеће

садржаје:
Примена система линеарних неједначина у решавању проблема оптимизације -

симплекс метода.
Решавање транспортног проблема.
Елементи статистике и примена статистике у грађевинарству.

ЧИТАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ДЕТАЉА
(Сви образовни профили групе МАЈСТОРИ)

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ предмета је да омогући кандидатима да овладају потребним знањима о

грађевинским пројектима и њиховим садржајима, а нарочито извођачким детаљима,
ради оспособљавања за примену усвојеног знања у обављању одговарајућих
сложених послова и радних задатака у оквиру одређених занимања.



Задаци предмета су:
- проширивање и продубљивање знања стеченог у претходном школовању;
- упознавање садржаја грађевинских пројеката у свим фазама (идејни,

извођачки - палирац, детаљи);
- оспособљавање кандидата за прецизну израду одговарајућих извођачких

детаља, као и за исправно тумачење цртежа и "читање" података приликом извођења
одређених радова.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(1+2 часа недељно, 22+44 часа укупно)

ЗАЈЕДНИЧКИ ДЕО (22)
ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОГРАМ
Елаборат на основу којег се доноси одлука о изградњи објекта (углавном за све

објекте осим стамбених).
Садржај (укратко).
Идејни пројекат.
Архитектонско-грађевински идејни пројекат:
- пројектни задатак
- претходни услови и сагласности
- технички опис
- апроксимативни статички прорачун
- ситуација (1:500 или 1:1000)
- основе свих етажа (1:200)
- пресеци (1:200)
- изгледи (1:200)
- апроксимативни прорачун радова
- инсталације (водовода и канализације, електроинсталације, машинске

инсталације)
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Општа документација.
Посебна документација:
- пројектни задатак
- технички опис
- статички прорачун
- графичка документација (1:50)
основа темеља
основа подрума
основа приземља
основа типског спрата
основа поткровља
основа кровне конструкције
основа крова
карактеристични пресеци
изгледи
шема столарије
шема браварије
детаљи (1:10, 1:5)
- предмер
- предрачун



- пројекти инсталација
- пројекти противпожарне заштите (обједињене мере заштите из свих пројеката

у један елаборат)
ОПРЕМА ЕЛАБОРАТА
Насловна страна, садржај, збирна рекапитулација, општа документација,

посебна документација.
ПОСЕБНИ ДЕО (прилагођен образовним профилима) (44)
Читање и тумачење пројеката.
Снимање модела (слободоручна скица, мерење, котирање, израда цртежа у

одговарајућој размери).
Израда, читање и тумачење извођачких пројеката - нарочито одговарајућих

делова палирца према захтевима рада одређених занимања.
Образовни профил: МАЈСТОР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ МЕХАНИЗАЦИЈУ
МАШИНСКО ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ (44)
Задатак и значај.
Стандарди у машинству. Формати и мерила.
Геометријске и машинске контуре.
Означавање материјала на цртежу ознаком, шрафуром и бојом.
Скицирање и снимање машинских делова. Цртање елемената у склопу. Цртање

радионичких детаља.
Прекиди, пресеци и упрошћења при цртању.
Котирање. Наношење кота. Елементи котирања. Котирање полупречника,

пречника, конуса, нагиба.
Толеранције. Толеранције дужинских мера, облика и положаја. Толеранција

квалитета површина.
ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕЊА

(Сви образовни профили групе МАЈСТОРИ)
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ предмета је да омогући кандидатима да сагледају цео ток и процес

настајања једног објекта - од земљаних до завршних радова, као и значај
рационалног, квалитетног и прецизног извођења свих појединачних радова који,
обједињени по утврђеном редоследу и фазама, чине коначни производ одређених
конструктивних, функционалних и естетских квалитета.

Задаци предмета су:
- систематизовање већ усвојених знања у претходном школовању о

традиционалном начину грађења објеката и фазама грађевинских радова;
- стицање потребног знања о унапређеном начину грађења, предностима у

односу на класичан начин извођења радова, као и ефектима који се тако постижу;
- усвајање потребног знања о начинима грађења префабрикатима, предностима

и недостацима;
- упознавање елемената оперативног организовања рада и оспособљавање за

обављање одређених послова и радних задатака одговарајућих занимања.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(2+1 час недељно, 44+22 часа укупно)

ЗАЈЕДНИЧКИ ДЕО (44)
КАРАКТЕРИСТИКЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ



Непокретност грађевинског објекта. Велики обим и недељивост производа.
Дужина производног процеса. Учешће великих количина различитог материјала.
Велики удео ручних радова. Сезонско извођење радова.

Подручја и фазе грађевинске производње.
КЛАСИЧНО - ТРАДИЦИОНАЛНО ГРАЂЕЊЕ
Земљани радови. Категорије и врсте земљишта. Ископи и начин извођења.

Техничка заштита на раду.
Основни грађевински радови. Зидарски, бетонирски, армирачки, тесарски

радови. Примена механизације.
УНАПРЕЂЕНО ГРАЂЕЊЕ
Карактеристике и предности унапређеног начина грађења у односу на класично

извођење објеката. Велико-површинске оплате за зидове и таванице. Технолошке
карактеристике и предности тунелске (просторне) оплате. Примена механизације.

ПРЕФАБРИКОВАНО ГРАЂЕЊЕ
Карактеристике и предности грађења префабрикатима.
Префабрикација елемената грађевинских објеката. Технолошка шема погона за

префабрикацију.
Процес префабрикације. Убрзано очвршћивање бетона запаривањем.

Складиштење елемената. Превоз, пренос и монтажа елемената. Механизација.
Монтажа елемената.

Системи грађења префабрикатима. Скелетни, панелни и ћелијасти системи.
Грађење комбинацијом различитих елемената скелетног панелног и ћелијског
система.

ЗАВРШНИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
Значај финалне обраде грађевинског објекта. Услови и квалитет претходно

изведених радова од којих непосредно зависи економично и прецизно извођење
завршних грађевинских радова и остваривање захтеваних функционалних и
естетских вредности.

Обрада фасада, унутрашњих зидова и подова. Столарски радови.
Стаклорезачки радови. Лимарски и браварски радови.

СИСТЕМ КВАЛИТЕТА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ
Квалитет. Систем квалитета. Обезбеђивање квалитета. Контрола и

унапређивање система квалитета.
Стандардизација - подршка развоју система квалитета.
Југословенска стандардизација.
Организовање производње у грађевинарству на бази стратегије и захтева серије

стандарда ЈУС, ИСО.
ОПЕРАТИВНО ОРГАНИЗОВАЊЕ РАДОВА
Организација градилишта. Пројекат организације. Садржај.
Планирање радова. Основни принципи планирања. Трајање радова. Структура

мрежног планирања. Динамички планови извођења радова.
Градилишна документација.
Грађевинске норме. Радне норме. Норме учинка. Норме материјала.

Индивидуалне норме. Измене нормативних вредности услед посебних услова рада.
Предмер радова. Образац. Детаљни предмер за поједине одговарајуће позиције

радова.
Појам трошкова. Трошкови рада. Трошкови материјала. Трошкови основних

средстава.
Ценовник и радни налог.
Контрола извођења радова.



Примопредаја готовог објекта.
ПОСЕБНИ ДЕО (прилагођен одговарајућим занимањима) (22)
ВЕЖБЕ
1. Земљани радови
Врсте и категорије земљишта. Врсте ископа и начин извођења (ручно и

машински).
Предмер радова. Анализа цене израде. Планирање радне снаге и механизације.

Нормирање радног времена.
Обрачун извршених радова. Радни налог.
Заштита на раду.
2. Превоз и пренос грађевинског материјала
Обрачун утрошка времена за пренос и превоз грађевинског материјала по

грађевинским нормама. Ручни пренос грађевинског материјала, пренос материјала
трагачем, превоз колицима и јапанерима.

Комбиновани пренос и превоз грађевинског материјала. Машине за транспорт
(дизалице, кранови).

3. Израда прилога инвестиционо-техничке документације
Предмер радова, требовање материјала, ускладиштење материјала, планирање

радне снаге и материјала (табеларни прегледи), нормирање рада и формирање
јединичне цене израде по технолошком процесу производње, обрачун извршених
радова - радни налог и заштита на раду.

4. Израда посебних задатака у складу са садржајима предмета технологија рада
са практичном наставом, а према потребама и захтевима рада одговарајућих
занимања. Задаци се раде на основу неопходних подлога (мањег пројекта или дела
пројекта) и сваки задатак треба да садржи следеће прилоге:

- предмер радова за 4-6 позиција радова, карактеристичних за одговарајуће
групе послова и радних задатака,

- опис претходних и припремних радова,
- ужи избор потребне механизације (механизованог алата и прибора),
- норматив утрошка људског рада, материјала и механизације,
- радни налог за формирање бригаде,
- анализа цене (цена коштања и продајна цена),
- предрачун позиција радова обухваћених предмером,
- шема организације извођења радова са потребним елементима (разрада

радних места по занимањима).
НАПОМЕНА: Све вежбе раде се у оловци према просечним нормама у

грађевинарству.
СТАТИКА ГРАЂЕВИНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА

(За образовне профиле: ЗИДАР МАЈСТОР, ТЕСАР МАЈСТОР, АРМИРАЧ
МАЈСТОР, БЕТОНИРАЦ МАЈСТОР)

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ предмета је стицање потребног знања из области статистике и отпорности

материјала ради оспособљавања за примену одређених статичких законитости
приликом обављања сложених послова и радних задатака на извођењу
конструктивних елемената објеката.

Задаци предмета су:
- стицање основних знања о еластичним својствима материјала од којих се

изводе конструктивни елементи објеката;
- упознавање врста напрезања која се јављају у елементима конструкција под

дејством спољашних сила;



- упознавање појма деформације конструктивних елемената од различитих
материјала, као и поступака за спречавање ових појава;

- оспособљавање кандидата за примену усвојеног знања у извођењу
одговарајућих конструктивних елемената.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(2+1 час недељно, 44+22 часа укупно)

УВОД
Статика у равни. Статика материјалне тачке. Статика круте плоче. Тежиште.

Статички одређени носачи. (Кратко обнављање)
ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА
Општи појмови. Спољашње и унутрашње силе.
Еластичност тела. Деформација. Појам и врсте напрезања. Утицај

температурних промена.
АКСИЈАЛНО НАПРЕЗАЊЕ
Деформација и напон. Одређивање димензија штапова.
СМИЦАЊЕ
Деформација и напон. Косници. Везе закивцима.
САВИЈАЊЕ
Деформација и напон при савијању. Основна једначина савијања. Моменти

инерције и отпорни моменти. Смицање при савијању.
ИЗВИЈАЊЕ
Деформација и напон.
РЕШЕТКАСТИ НОСАЧИ
Врста решеткастих носача. Статичка одређеност носача. Силе у штаповима.

Чворови.
СЛОЖЕНА НАПРЕЗАЊА
КОСИ ПУНИ НОСАЧИ
СТАТИЧКИ НЕОДРЕЂЕНИ НОСАЧИ
Континуалне греде.
Носачи од дрвета и челика.
ГРАФИЧКЕ ВЕЖБЕ (22)
- аксијално напрезање и смицање
- решеткасти носачи
- сложена напрезања
- статички неодређени носачи

ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ
(За образовне профиле: ИЗОЛАТЕР МАЈСТОР, ПОДОПОЛАГАЧ МАЈСТОР.

ГРАЂЕВИНСКИ КЕРАМИЧАР МАЈСТОР, МОЛЕР-ФАРБАР МАЈСТОР,
ГРАЂЕВИНСКИ ГИПСАР МАЈСТОР, КАМЕНОРЕЗАЦ МАЈСТОР, МОНТЕР

СТАКЛЕНИХ ЕЛЕМЕНАТА МАЈСТОР, МАЈСТОР ЗА КУЋНЕ ВОДОВОДНЕ И
КАНАЛИЗАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ предмета је да омогући кандидатима стицање продубљених и ширих

знања о грађевинским материјалима и њиховим својствима ради оспособљавања за
правилан избор, одговарајућу примену и рационално коришћење разних врста
материјала приликом извођења сложених и квалитетних радова у оквиру одређених
занимања.

Задаци предмета су:



- систематизовање стечених знања из ове области на претходном нивоу
образовања;

- продубљивање и проширивање знања о сировинама, технолошким процесима
добијања, саставу и својствима класичних и савремених грађевинских материјала;

- оспособљавање кандидата за примену усвојеног знања у обављању сложених
послова у оквиру одређених занимања ради постизања одговарајућег захтеваног
квалитета изведених радова.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(3 часа недељно, 66 часова укупно)

УВОД
Значај познавања, испитивања и примене грађевинског материјала. Најважнија

својства појединих грађевинских материјала.
Критеријуми примене.
МАТЕРИЈАЛИ ЗА ИЗОЛАЦИЈЕ
Хидроизолације.
Битуменизирани перфорирани и неперфорирани стаклени воал (са посипом).
Разне чврсте и еластичне изолационе траке.
Фолије за парну брану и средства за лепљење међуслојева.
Премази на бази растварача или емулзије.
Материјали: премази, намази, наноси по хладном и топлом поступку,

синтетичке смоле, траке, испуне, заптивачи.
Термоизолације.
Пенопласти (стиропор, полиуретан, порофен), експандирана плута, минерална

вуна, азбестни производи, разне плоче на бази отпадних материјала, перлит и други
експандирани насипи, лаки бетони.

Премази, заптивачи.
Материјали за заштиту изолације од дејстава механичких оштећења и сунца.
МАТЕРИЈАЛИ ЗА КЕРАМИЧАРСКЕ РАДОВЕ
Керамичке плочице глазиране и неглазиране, равне и профилисане, отпорне на

агресивно дејство средине и температуре, клинкер и мозаик, "стаклени мозаик",
профилисани елементи.

Материјали за уградњу (малтери, лепкови, специјални китови и заптивачи).
Материјали за подлоге (бетон, дрво, дрвено-цементне плоче, гипс,

префабриковани панои и елементи).
Керамичке глазиране плочице и фазонски делови (ватроотпорне плочице и

фазонски делови). Ливена гвоздена вратанца. Блатни малтер за уграђивање.
Вештачки камен или плоче (плочице) са минералним или синтетичким

везивом, испуна од гранула кречњачког или другог материјала једнобојна или
разнобојна.

Материјали за дораду и финалну обраду (лепила, камен за брушење, премази).
МАТЕРИЈАЛИ ЗА МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКЕ РАДОВЕ
Посне кречне, емулзионе и дисперзионе боје. Боје на бази синтетичких смола

растворене у органским растварачима. Пластични малтери (синтетичке смоле са
кречним агрегатом са или без пигмента).

Помоћни материјали (пасте и премази за глетовање, импрегнирање и
изоловање подлога пре извођења завршних радова).

Беле и тонизиране уљане боје. Дисперзионе и синтетичке боје.



Лакови и лак боје (уљани, синтетички, нитролакови, двокомпонентни,
битуменске лак-боје).

Материјали за украсне радове (златна, сребрна и алуминијумска бронза, злато у
листовима, спрејови, фолије од златно-сребрне бакарне легуре, "композитно злато",
алуминијумски и сребрни листићи, одговарајућа лепила).

Материјали за тапетарске радове.
Глатке или рељефне, папирне, пластифициране, текстилне, дрвене тапете,

плута у таблама.
Лепила. Декоративне траке, лајсне. Боје за рељефне тапете.
Материјали за гипсарске радове.
Гипс, креч и песак крупноће зрна до 6 mm. Бетонске мреже и жице. Гипс-

картонске готове плоче пуне или ошупљене, равне и рељефне. Розете, лајсне,
капители. Штуко мермер. Месингани прстенови. Подножја од камена. Дрвене
заштитне лајсне.

Антикорозивни материјали за припрему површина. Механичка и хемијска
средства за скидање старих слојева. Основни премази и гитови.

Материјали за заштиту. Ланена уља, алкидне смоле, битумен, катран, асфалт,
метални прах за метализацију површина. Нитровање, цинковање, превлаке од
синтетичких смола и материјала.

МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОДОПОЛАГАЧКЕ РАДОВЕ
Гумени, пластични, дрвени подови.
Линолеум, гума, текстил, пластика у плочама, тракама, котуру.
Вишеслојни, хомогени, монолитни, лепљени.
Топли, полутопли и хладни подови.
Материјали за изравнавање, хидро и термоизолацију. Разна лепила, пасте и

траке за заваривање. Заштитни премази готових подова. Ивичњаци, лајсне.
Класични паркет, ламел-паркет, бродски под (храст, буква, јасен). Лепила.
МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОБЛАГАЊЕ ЗИДОВА, ПОДОВА И ПЛАФОНА
Природни и вештачки камен. Дрво.
Камене плоче. Малтери. Метална и друга спојна средства (од нерђајућег

челика, поцинкованог челика, легуре бакра).
Заптивни материјали за спојнице од трајно еластичног материјала или

цементног малтера, за извлачење фуга или одвајање од околних материјала.
Украсне дрвене лајсне, сокл.
Племените врсте дрвета (храст, јела, орах и др. по избору пројектанта и

условима експлоатације).
Пуно или фурнирано дрво. Лакови и премази, заштита од труљења, бубрења и

сл.
МАТЕРИЈАЛИ ЗА ИНСТАЛАТЕРСКЕ РАДОВЕ ВОДОВОДА И

КАНАЛИЗАЦИЈЕ (6)
Керамичке, ливене гвоздене, азбест-цементне, бетонске и пластичне цеви.

Одговарајући фазонски делови.
Објекти у санитарним просторијама од ливеног гвожђа, фајанса, порцулана,

пластике и др.
Материјали за премазе, заптивање, спојеве.
МАТЕРИЈАЛИ ЗА ЛИМАРСКЕ РАДОВЕ
Челични лимови и профили; поцинковани, бакарни, оловни, алуминијумски

лимови и легуре.
Пластични материјали за превлачење лимова.



Помоћни материјали (калај, закивци, лемови, завртњи, заптивачи, премази и
сл.).

Материјали подлоге - дрво, бетон, азбест, опека и др.
МАТЕРИЈАЛИ ЗА БРАВАРСКЕ РАДОВЕ
Челични, вучени и ваљани профили. Челични и алуминијумски лимови.
Заптивачи (профилисани), разни китови, премази и други материјали за

спречавање корозије (превлаке, галванизација, боје, синтетичке смоле и др.).
МАТЕРИЈАЛИ ЗА СТАКЛОРЕЗАЧКЕ РАДОВЕ
Равно вучено стакло, орнамент стакло, безбојно и бојено, провидно и

непровидно, сигурносно-каљено и слојевито изолационо стакло, профилисано
ливено стакло, стаклени блокови и профили и др.

Помоћни материјали (гумени, дрвени и ПВЦ профили, заптивачи, траке и сл.).
ТЕХНОЛОГИЈА РАДА СА ПРАКСОМ

(Сви образовни профили групе МАЈСТОРИ)
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ предмета је да омогући кандидатима проширивање, продубљивање и

стицање одређених нових знања, умења и вештина ради оспособљавања за обављање
одговарајућих послова и радних задатака пете категорије сложености у оквиру
обухваћених занимања.

Задаци предмета су:
- систематизовање већ усвојених знања из области грађевинарства и

одговарајућих радова;
- усвајање нових поступака и технологија као и средстава рада, ради бржег,

лакшег, економичног и квалитетног извођења грађевинских радова;
- развијање самосталности, одговорности и критичког односа према свом и

туђем раду, уз сагледавање места и улоге одређених конкретних послова
одговарајућег занимања у оквиру сложеног процеса грађења;

- развијање и неговање интересовања кандидата за проблематику рада у оквиру
одређених технологија у области грађевинарства, стручне радозналости и
стваралачких способности.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(5+9 часова недељно, 110+198 часова укупно и 240 часова у блоку)

Образовни профил: ЗИДАР МАЈСТОР
ТЕОРИЈСКИ САДРЖАЈИ (110)
РАДОВИ ПРЕ ПОЧЕТКА ГРАДЊЕ
Састав и носивост темељног тла.
Исколчавање објекта према ситуационом плану.
Одређивање тачних дубина ископа темеља. Контрола и одређивање ширине

ископа. Одређивање положаја отвора у темељима за постављање канализационих
цеви и других водова.

Начин поткопавања темеља постојећих објеката ради извођења темеља са
нижом котом фундирања.

ФУНДИРАЊЕ
Врсте темеља. Начин израде.
Дренажа објекта. Начин извођења.
ИЗОЛАЦИЈЕ
Хидроизолације. Хоризонталне и вертикалне хидроизолације.
Начин израде уз примену различитих материјала.



Начин израде хидроизолација постојећих објеката - санација.
Хидроизолације подних конструкција, подрумских зидова, базена, цистерни.
Вертикална изолација. Спољна и унутрашња.
Топлотне изолације. Начин израде.
Изолације против звука. Начин извођења на таваницама и зидовима.
ЗИДОВИ
Зидови и стубови сложених облика од различитих материјала.
Контрола мера. Оснивање зидова и полагање првог слоја.
Вертикално мешовити зидови.
Лукови и сводови.
Начин зидања под водом.
Подземне просторије и јаме.
Фабрички димњаци.
Потпорни зидови.
Специјалне врсте зидова. Специјалне врсте малтера.
Индустријске пећи. Начин озиђивања. Шамотне облоге. Зидање и облагање

ватроотпорним материјалима.
Котлови и резервоари. Начин озиђивања. Облагање зидова опекама. Начин

зидања пећи помоћу шаблона од дрвета. Демонтирање и ремонт котлова. Начин
рушења дотрајалих бочних и чеоних зидова котла, чишћење и поновно зидање.

ОТВОРИ У ЗИДОВИМА
Лукови од камена и опеке.
Монтажни префабриковани надвоји мањих и већих распона.
Накнадна пробијања отвора за врата и прозоре при адаптацијама и

реконструкцијама објеката.
Начин уграђивања столарије и браварије у отворе зидова од различитих

материјала.
ФАСАДЕ
Фасаде од племенитих малтера.
Фасаде од вештачког камена. Начин израде.
Декоративно зидање и облагање. Венци, фасадни украси.
Старе стилске фасаде.
МЕЂУСПРАТНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
Елементи конструкција. Начин извођења конструкција од опекарских

производа. Редослед монтаже.
ПРАКСА (198)
ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКА ПРИПРЕМА И ОПЕРАТИВНО

ОРГАНИЗОВАЊЕ РАДА
Припремање и контрола материјала.
Припремање, одржавање, транспортовање и преузимање алата и прибора за

рад.
Вођење радне и техничке документације.
Утврђивање количине материјала и потребних радника за извођење одређених

радова.
Давање одређених упутстава за рад. Контролисање извођења радова ниже

категорије сложености, примене алата и прибора за рад, рационалног коришћења
материјала и радног времена.

Контрола квалитета изведених радова.
Прихватање и увођење у рад нових радника. Обављање стручне инструктаже.
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ПРЕ ПОЧЕТКА ГРАДЊЕ



Исколчавање објекта, одређивање дубина ископа, ширине ископа,
контролисање извођења земљаних радова.

ЗИДАЊЕ СЛОЖЕНИХ ЕЛЕМЕНАТА ПРЕМА ПОСЕБНИМ ЗАХТЕВИМА И
УСЛОВИМА

Извођење свих врста зидова и стубова применом различитих материјала.
Зидање сводова и лукова. Зидање под водом. Зидање подземних просторија и јама.
Зидање фабричких димњака.

Извођење топлотних и хидроизолација зидова.
Озиђивање индустријских. Извођење шамотних облога.
Озиђивање котлова и резервоара.
Примена материјала специјалних својстава.
Декоративна зидања и облагања. Зидање венаца, фасадних украса и других

специјалних елемената.
Израђивање специјалних врста фасада. Израда украсних елемената на

фасадама.
РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈАМА И САНАЦИЈАМА ОБЈЕКАТА
Извођење накнадних радова (пробијање отвора, спуштање темеља,

хоризонталне и вертикалне заштите од влаге и хладноће).
Извођење зидарских радова при адаптацијама и реконструкцијама културно-

историјских објеката.
Обрађивање старих стилских фасада.
ПРАКСА У БЛОКУ (240)
Извођење свих наведених радова из приложене номенклатуре обухваћених

занимања, као и појединих других послова и радних задатака одговарајуће
категорије сложености према конкретним захтевима и условима рада у одређеном
грађевинском предузећу.

Примена мера заштите на раду.
Припремање и оперативно организовање радова.
Вођење одговарајуће документације.
Израда предмера и предрачуна одређених позиција радова.
Образовни профил: ТЕСАР МАЈСТОР
ТЕОРИЈСКИ САДРЖАЈИ (110)
ОПЛАТЕ
Оплате темеља и темељних зидова. Начин монтаже и демонтаже. Распоред и

машинско побијање.
Оплате бетонских и армирано-бетонских стубова свих облика пресека и

димензија (класична и монтажна). Начин израде, монтаже и демонтаже. Оплата за
зидове.

Оплате армирано-бетонских греда (равне, косе, са вутама, контрагреде).
Начини израде, монтаже и демонтаже.

Оплате полукружних и лучних носача. Начин извођења, монтаже и демонтаже.
Оплате међуспратних армирано-бетонских конструкција (равне касетиране

армирано-бетонске плоче, ребрасте таванице). Начини израде класичних и
монтажних оплата. Монтажа и демонтажа.

Оплате за сводове и љуске.
Оплате за разне конструктивне елементе сложених степеништа. Начин израде,

монтаже и демонтаже.
Начини израде, монтажа и демонтажа клизајућих оплата.
Великоповршинске преносне оплате.



Начин израде, монтажа и демонтажа скела за специјалне конструктивне
склопове.

ДРВЕНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
Дрвени кровови. Кројење, постављање и начин склапања кровних носача

сложених кровова. Начин одређивања правих дужина и кројења греда (увалница,
гребењача, скраћени рог).

Кројење и начин постављања и склапања носача дрвених мостова.
Кројење, начин постављања и монтаже дрвених подграда.
Начин израде (кројење елемената, постављање и монтажа) дрвених

степеништа, као и дрвених елемената у степенишном простору.
Познавање и примена општих и посебних прописа о заштити на раду (рад на

висини, руковање машинама).
ПРАКСА (198)
ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКА ПРИПРЕМА И ОПЕРАТИВНО

ОРГАНИЗОВАЊЕ РАДА
Припремање и контрола материјала.
Припремање, одржавање, транспортовање и преузимање алата и прибора за

рад.
Вођење радне и техничке документације.
Утврђивање количине материјала и потребних радника за извођење одређених

радова.
Давање одређених упутстава за рад. Контролисање извођења радова ниже

категорије сложености, примене алата и прибора за рад, рационалног коришћења
материјала и радног времена.

Контрола квалитета изведених радова.
Прихватање и увођење у рад нових радника. Обављање стручне инструктаже.
ИЗРАДА СПЕЦИЈАЛНИХ ТЕСАРСКИХ КОНСТРУКЦИЈА
Кројење и постављање свих врста сложених оплата за разне конструктивне

елементе објеката. Извођење радова на монтажама и демонтажама.
Одређивање правих дужина, кројење, постављање и склапање дрвених носача

сложених кровова.
Монтажа и демонтажа свих врста скела, а посебно скела за сложене

конструктивне склопове.
Радови на извођењу дрвених мостова.
Радови на извођењу дрвених подграда.
Извођење оплата за разне конструктивне елементе армирано-бетонских

степеништа.
Примена мера заштите на раду.
ПРАКСА У БЛОКУ (240)
Извођење свих наведених радова из приложене номенклатуре обухваћеног

занимања, као и појединих других послова и радних задатака одговарајуће
категорије сложености према конкретним захтевима и условима рада у одређеном
грађевинском предузећу.

Примена мера заштите на раду.
Припремање и оперативно организовање радова. Вођење одговарајуће

документације.
Израда предмера и предрачуна одређених позиција радова.
Образовни профил: АРМИРАЧ МАЈСТОР
ТЕОРИЈСКИ САДРЖАЈИ (110)
КЛАСИЧНИ НАЧИН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА



Начини и поступци извођења армирачких радова за разне врсте центрично
оптерећених стубова, различитих облика пресека и димензија. Ексцентрично
оптерећени стубови. Обичне и спиралне узенгије. Прописи који се односе на главну
арматуру, настављање узенгија и спиралу.

Начини и поступци армирања разних врста армирано-бетонских зидова, греда,
међуспратних конструкција. Прописи за армирање.

Рамовске конструкције. Начин армирања рамова (са једним пољем,
континуални и вишеспратни рамови).

Арматурни склопови за кровне конструкције, решетке, лукове, сводове и
љуске.

Арматура шипова.
Арматура завојитих и кружних степеништа.
Мрежасте арматуре. Плоче, потпорни зидови, силоси, резервоари, тунели,

цеви, путеви. Начин настављања мрежасте арматуре. Налегање на зид. Узенгије од
мрежасте арматуре за стубове и греде.

ПРЕДНАПРЕГНУТИ БЕТОН
Принцип преднапрезања. Бетон и челик за преднапрезање. Котве, пумпе и

пресе за преднапрезање.
Примена преднапрегнутих конструктивних елемената у изградњи објеката

високоградње, нискоградње и хидроградње.
ПРЕФАБРИКОВАНО ГРАЂЕЊЕ
Производња префабрикованих елемената.
Припремање машина, материјала, калупа.
Процес производње елемената. Редослед операција.
Начин постављања арматуре и израда арматурних склопова који се монтирају у

припремљене калупе. Транспорт арматурног скелета.
Складиштење префабрикованих елемената.
Начин превоза и преношења елемената.
СИСТЕМИ МОНТАЖНОГ ГРАЂЕЊА
Лака монтажа.
Тешка монтажа.
Скелетни системи монтажног грађења - ИМС "Жежељ".
Панелни систем монтажног грађења - КМГ "Трудбеник".
Ћелијски систем.
Комбиновање система грађења.
Начини монтаже префабрикованих елемената.
Везе између префабриката. Хоризонтални и вертикални спојеви између

елемената.
Механизација и њена примена у монтажи елемената.
Мере заштите на раду.
ПРАКСА (198)
ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКА ПРИПРЕМА И ОПЕРАТИВНО

ОРГАНИЗОВАЊЕ РАДА
Припремање и контрола материјала.
Припремање, одржавање, транспортовање и преузимање алата и прибора за

рад.
Вођење радне и техничке документације.
Утврђивање количине материјала и потребних радника за извођење одређених

радова.



Давање одређених упутстава за рад. Контролисање извођења радова ниже
категорије сложености, примене алата и прибора за рад, рационалног коришћења
материјала и радног времена.

Праћење и контрола извршавања послова и радних задатака на извођењу
префабриката. Класификовање елемената по величини и облику. Организовање
преноса, превоза и складиштења префабриката.

Контрола квалитета извршених радова.
Прихватање и увођење у рад нових радника. Обављање стручне инструктаже.
ИЗВОЂЕЊЕ АРМИРАЧКИХ РАДОВА
Кројење, постављање и монтирање арматуре за разне врсте сложених

конструктивних елемената од армираног бетона.
Израда арматуре на лицу места у оплатама.
Израда арматурних склопова изван места уграђивања. Контролисање

транспорта скелета и монтажа.
РАДОВИ НА ПРЕДНАПРЕЗАЊУ ЕЛЕМЕНАТА
Формирање и постављање каблова.
Монтирање котви. Контролисање сила у кабловима.
Извођење преднапрезања пресама и пумпама за преднапрезање каблова.
Примена мера заштите на раду.
ИЗРАЂИВАЊЕ ПРЕФАБРИКОВАНИХ ЕЛЕМЕНАТА
Контролисање процеса израде. Монтирање и припремање калупа за

префабрикате.
Израђивање носећих, самоносећих и неносећих елемената. Постављање и

монтажа арматуре.
Извођење преднапрезања у елементима.
Израђивање елемената скелетног, панелног и просторног система грађења.

Израда стубова једноставних и сложених облика пресека, гредних носача,
површинских носача и склопова просторних елемената. Складиштење елемената.
Припремање елемената за транспорт.

МОНТАЖА
Извођење радова на монтажи префабрикованих елемената.
Постављање елемената, фиксирање и израда спојева.
Извођење сложених конструкција и склопова: решетки, лукова, просторно-

површинских носача, сводова, љуски, закривљених плоча, висећих кровова.
Дорађивање, израда спојева и финална обрада веза.
Примена мера заштите на раду.
ПРАКСА У БЛОКУ (240)
Извођење свих наведених радова из приложене номенклатуре обухваћених

занимања, као и појединих других послова и радних задатака одговарајуће
категорије сложености према конкретним захтевима и условима рада у одређеном
грађевинском предузећу.

Примена мера заштите на раду.
Припремање и оперативно организовање радова. Вођење одговарајуће

документације. Израда предмера и предрачуна одређених позиција радова.
Образовни профил: БЕТОНИРАЦ МАЈСТОР
ТЕОРИЈСКИ САДРЖАЈИ (110)
РАДОВИ ПРЕ ПОЧЕТКА ГРАДЊЕ
Састав и носивост темељног тла.
Исколчавање објекта према ситуационом плану.



Одређивање тачних дубина ископа темеља. Контрола и одређивање ширине
ископа. Одређивање положаја отвора у темељима за постављање канализационих
цеви и других водова.

ФУНДИРАЊЕ
Начин извођења темеља. Самци, контра греде, контра плоче, шипови.

Монтажни темељи.
БЕТОНИРСКИ РАДОВИ
Начин извођења бетонирских радова у класичном начину грађења. Уграђивање

бетонске масе и извођење разних врста конструктивних елемената и елемената
бетонске галантерије.

Зидови, стубови, потпорни зидови, плоче (косе, коленасте), степеништа
(кружна, завојита). Кровне конструкције: решетке, лукови, сводови и љуске.
Прописи.

Бране и кејски зидови. Начин уграђивања бетона под водом и у другим
специјалним условима. Прописи.

ПРЕДНАПРЕГНУТИ БЕТОН
Принцип преднапрезања. Бетон и челик за преднапрезање. Начини

преднапрезања. Котве, пумпе и пресе за преднапрезање.
Врсте преднапрегнутих елемената и њихова примена у изградњи објеката

високоградње, нискоградње и хидроградње.
ПРЕФАБРИКОВАНО ГРАЂЕЊЕ
Производња префабрикованих елемената.
Припремање машина, материјала, калупа.
Процес производње елемената. Редослед операција.
Начин уграђивања бетонске масе у калупе са постављеном арматуром.
Запаривање, неговање и финална обрада префабрикованих елемената.

Складиштење и транспорт елемената.
СИСТЕМИ МОНТАЖНОГ ГРАЂЕЊА
Лака монтажа.
Тешка монтажа.
Скелетни системи монтажног грађења - ИМС "Жежељ".
Панелни систем монтажног грађења - КМГ "Трудбеник".
Ћелијски систем.
Комбиновање система грађења.
Начини монтаже префабрикованих елемената.
Везе између префабриката. Хоризонтални и вертикални спојеви између

елемената.
Механизација и примена у монтажи елемената.
Примена мера заштите на раду.
ПРАКСА (198)
ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКА ПРИПРЕМА И ОПЕРАТИВНО

ОРГАНИЗОВАЊЕ РАДА
Припремање и контрола материјала.
Припремање, одржавање, транспортовање и преузимање алата и прибора за

рад.
Вођење радне и техничке документације.
Утврђивање количине материјала и потребних радника за извођење одређених

радова.



Давање одређених упутстава за рад. Контролисање извођења радова ниже
категорије сложености, примене алата и прибора за рад, рационалног коришћења
материјала и радног времена.

Праћење и контрола извршавања послова и радних задатака на извођењу
префабриката. Класификовање елемената по величини и облику. Организовање
преноса, превоза и складиштења префабриката.

Контролисање квалитета извршених радова.
Прихватање и увођење у рад нових радника. Обављање стручне инструктаже.
ИЗВОЂЕЊЕ БЕТОНИРСКИХ РАДОВА
Машинско и ручно уграђивање бетона различитих марки и врста у оплате и

калупе. Израђивање конструктивних елемената и бетонске галантерије.
Бетонирање зидова, стубова сложених пресека, косих и коленастих греда и

плоча. Бетонирање темеља (самци, контра греде, контра плоче, шипови). Извођење
армирано-бетонских степеништа.

Уграђивање бетона и извођење сложених конструктивних елемената (решетке,
лукови, љуске, сводови, бране, кејски зидови) према посебним и специјалним
условима. Бетонирање под водом.

Бетонирање префабрикованих елемената. Уграђивање бетона. Неговање.
Запаривање. Финална обрада елемената.

Припремање услова за складиштење елемената, пренос, превоз и монтажу.
Извођење радова на монтажи префабрикованих елемената. Заливање и

обликовање спојева.
Примена мера заштите на раду.
ПРАКСА У БЛОКУ (240)
Извођење свих наведених радова из приложене номенклатуре обухваћених

занимања, као и појединих других послова и радних задатака одговарајуће
категорије сложености према конкретним захтевима и условима рада у одређеном
грађевинском предузећу.

Примена мера заштите на раду.
Припремање и оперативно организовање радова.
Вођење одговарајуће документације.
Израда предмера и предрачуна одређених позиција радова.
Образовни профил: ИЗОЛАТЕР МАЈСТОР
ТЕОРИЈСКИ САДРЖАЈИ (110)
ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
Технолошки поступак израде изолационог материјала за разне врсте

изолатерских радова. Услови квалитета.
Материјали и системи изолатерских радова. Значај правилног избора и

примене разних врста битумена, битуменских емулзија, маса на бази битумена,
битуменских и синтетичких трака, термоизолационих и других изолационих
материјала.

Начин и поступци састављања мешавина према рецептурама. Одређивање
температуре загревања. Правилна примена и руковање машинама, механичким и
ручним алатом.

Хидроизолације против капиларне, процедне и подземне воде.
Хоризонтални и вертикални заптивни слојеви који су у додиру са земљом.
Изолације проходних и непроходних равних кровова. Парна брана,

термоизолација са заштитом, хидроизолација и заштита хидроизолације.
Парна брана и термоизолација у хладњачама.
Изолације резервоара за воду, базена, пловних канала, тунела.



Киселоотпорне изолације. Припрема материјала. Услови квалитета. Редослед и
контрола мешања компонената према рецептурама које прописују произвођачи.

Технологија извођења различитих киселоотпорних заштита у односу на
дозвољено временско трајање појединих операција.

Синтетичке смоле. Начин извођења различитих врста радова применом
материјала на бази синтетичких смола.

Познавање и примена прописа за извођење изолатерских радова, као и мера
заштите на раду.

АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ
Ливени асфалт. Услови квалитета. Техничка исправност возила и котла. Начин

руковања при утовару и испусту масе.
Контрола квалитета припремљене подлоге за полагање асфалтног слоја.
Уграђивање асфалтне масе. Контрола квалитета изведених радова: разастирања

асфалта, посипање битуменизираним агрегатом, ваљање, извођење фуга.
Одржавање асфалтних површина. Поступци при поправљању асфалтних

слојева.
ПРАКСА (198)
ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКА ПРИПРЕМА И ОПЕРАТИВНО

ОРГАНИЗОВАЊЕ РАДОВА
Наручивање, преузимање и припремање материјала за извођење изолација.

Контролисање квалитета.
Припремање, одржавање, транспортовање и преузимање алата и прибора за

рад.
Утврђивање количине материјала и потребних радника за извођење одређених

радова.
Вођење радне и техничке документације.
Давање одређених упутстава за рад. Контролисање извођења радова ниже

категорије сложености, примене алата и прибора за рад, рационалног коришћења
материјала, средстава за рад и радног времена.

Контролисање квалитета испорученог асфалта, техничке исправности возила и
котла, процеса извођења асфалтерских радова.

Контрола квалитета изведених радова.
Прихватање и увођење у рад нових радника. Обављање стручне инструктаже.
ИЗВОЂЕЊЕ ИЗОЛАТЕРСКИХ РАДОВА
Припремање хидроизолационих маса. Дозирање сировина. Контролисање

температуре и производног процеса. Узимање узорака за лабораторијска
испитивања. Паковање. Обележавање узорака. Вођење одговарајуће евиденције.

Учествовање у припремању подлога за извођење изолатерских радова и
контролисање квалитета претходних радова.

Извођење хидроизолација на равним крововима, балконима и терасама.
Руковање пумпама, дестилационим уређајима за мешање и ложење, дизалицама,
мешалицама.

Израђивање изолација према посебним захтевима и условима. Извођење
киселоотпорних изолација.

Извођење хидроизолација на бази синтетичких смола.
Примена мера заштите на раду.
ИЗВОЂЕЊЕ АСФАЛТЕРСКИХ РАДОВА
Руковање машинама за уграђивање асфалтне масе на припремљену подлогу.

Разастирање асфалта у слојевима различите дебљине и нагиба. Контролисање
квалитета изведених радова.



Израда одговарајуће документације о уграђеним количинама материјала,
ефектима рада машина, утрошеном радном времену.

Примена мера заштите на раду.
ПРАКСА У БЛОКУ (240)
Извођење свих наведених радова из приложене номенклатуре обухваћених

занимања, као и појединих других послова и радних задатака одговарајуће
категорије сложености према конкретним захтевима и условима рада у одређеном
грађевинском предузећу.

Примена мера заштите на раду.
Припремање и оперативно организовање радова.
Вођење одговарајуће документације.
Израда предмера и предрачуна изведених позиција радова.
Образовни профил: ПОДОПОЛАГАЧ МАЈСТОР
ТЕОРИЈСКИ САДРЖАЈИ (110)
ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
Подополагачки радови. Разне врсте подних облога.
Класични, ламелирани и мозаик паркети.
Подлоге за извођење подополагачких радова.
Подлоге за извођење паркетарских радова.
Начин извођења разних врста подополагачких радова.
Начин одржавања подова у експлоатацији.
Реконструкције и поправке оштећених делова.
ПРАКСА (198)
ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКА ПРИПРЕМА И ОПЕРАТИВНО

ОРГАНИЗОВАЊЕ РАДОВА
Наручивање, преузимање и припремање материјала за извођење облога.

Контролисање квалитета.
Припремање, одржавање, транспортовање и преузимање алата и прибора за

рад.
Утврђивање количине материјала и потребних радника за извођење одређених

радова. Нормирање радова.
Вођење радне и техничке документације.
Давање упутстава за рад. Контролисање извођења радова ниже категорије

сложености, примене алата и прибора за рад, рационалног коришћења материјала,
средстава за рад и радног времена.

Контролисање квалитета изведених радова.
Прихватање и увођење у рад нових радника. Обављање стручне инструктаже.
ИЗВОЂЕЊЕ ПОДОПОЛАГАЧКИХ РАДОВА
Извођење свих врста дрвених подова.
Контролисање извођења припремних и претходних радова.
Кројење дрвених елемената и извођење свих врста паркетарских радова.

Постављање паркета на слепи под. Израда ламелираног и мозаик паркета према
одређеним шемама.

Израда специјалних подова од дрвета.
Одржавање подова и извођење радова на реконструкцијама оштећених подних

облога.
Контролисање радова и учествовање у изради разних врста подлога и полагању

подних облога (виназ, винфлекс, гумене траке и плоче, иглани и други теписи) на
хоризонталне и вертикалне површине.

Примена мера заштите на раду.



ПРАКСА У БЛОКУ (240)
Извођење свих врста наведених радова из приложене номенклатуре

обухваћених занимања, као и појединих других послова и радних задатака
одговарајуће категорије сложености према конкретним захтевима и условима рада у
одређеном грађевинском предузећу.

Примена мера заштите на раду.
Припремање и оперативно организовање радова.
Вођење одговарајуће документације.
Израда предмера и предрачуна изведених позиција радова.
Образовни профил: ГРАЂЕВИНСКИ КЕРАМИЧАР МАЈСТОР
ТЕОРИЈСКИ САДРЖАЈИ (110)
КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
Подови обложени керамиком. Услови квалитета керамичког материјала.

Керамичке плочице и мозаик од керамике.
Подлоге и начин израде подова од керамике.
Припрема подлоге н начин извођења облога од керамике на вертикалним

површинама.
Начин извођења мозаика и других врста декоративног облагања хоризонталних

и вертикалних површина према специјалним условима и захтевима.
Начин одржавања. Реконструкције украсних елемената од керамике и

керамичких облога.
ПРАКСА (198)
ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКА ПРИПРЕМА И ОПЕРАТИВНО

ОРГАНИЗОВАЊЕ РАДОВА
Наручивање, преузимање и припремање материјала за извођење радова.

Контролисање квалитета.
Припремање, одржавање, транспортовање и преузимање алата и прибора за

рад.
Утврђивање количине материјала и потребних радника за извођење одређених

радова. Нормирање радова.
Вођење радне и техничке документације.
Давање упутстава за рад. Контролисање извођења радова ниже категорије

сложености, примене алата и прибора за рад, рационалног коришћења материјала,
средстава за рад и радног времена.

Контролисање квалитета изведених радова.
Прихватање и увођење у рад нових радника. Обављање стручне инструктаже.
ИЗВОЂЕЊЕ КЕРАМИЧАРСКИХ РАДОВА
Извођење радова облагања подних и зидних површина керамиком.

Контролисање и учествовање у изради облога за керамичарске радове.
Извођење функционалних и декоративно-уметничких керамичарских радова.

Одржавање и реконструисање украсних елемената и површина обложених
керамиком. Поправке оштећених делова зидова и подова.

Полагање плочица у малтер. Полагање плочица применом лепка.
Полагање киселоотпорних плочица. Примена посебних мера заштите при

ускладиштењу и извођењу радова.
Облагање равних, косих и закривљених површина, корита, канала, базена.

Испуњавање спојница киселоотпорним китовима.
Облагање већих и сложенијих површина керамичким плочицама. Примена

помоћних скела.
Примена мера заштите на раду.



ПРАКСА У БЛОКУ (240)
Извођење свих врста наведених радова из приложене номенклатуре

обухваћених занимања, као и појединих других послова и радних задатака
одговарајуће категорије сложености према конкретним захтевима и условима рада у
одређеном грађевинском предузећу.

Примена мера заштите на раду.
Припремање и оперативно организовање радова.
Вођење одговарајуће документације.
Израда предмера и предрачуна изведених позиција радова.
Образовни профил: МОЛЕР-ФАРБАР МАЈСТОР
ТЕОРИЈСКИ САДРЖАЈИ (110)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
Припремање зидова и плафона за бојење. Контролисање квалитета претходних

радова.
Малање зидова посним бојама и поликолором.
Бојење зидова уљаним бојама са и без лакирања.
Шприц-техника малања зидова и плафона. Малање ваљцима и шаблонима.

Декоративно малање.
Бојење столарије и металних предмета. Бојење подова и ламперија.
Специјалне врсте радова.
Бојење унутрашњих зидова и фасада дисперзионим бојама.
Бајцовање дрвета.
Израда имитације текстуре дрвета (флодеровање), коре дрвета, камена.
Израда линкруста.
Имитација дамаста на зидовима.
Специјалне врсте тапета и начин извођења радова.
ПРАКСА (198)
ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКА ПРИПРЕМА И ОПЕРАТИВНО

ОРГАНИЗОВАЊЕ РАДОВА
Наручивање, преузимање и припремање материјала за извођење облога.

Контролисање квалитета.
Припремање, одржавање, транспортовање и преузимање алата и прибора за

рад.
Утврђивање количине материјала и потребних радника за извођење одређених

радова. Нормирање радова.
Вођење радне и техничке документације.
Давање упутстава за рад. Контролисање извођења радова ниже категорије

сложености, примене алата и прибора за рад, рационалног коришћења материјала,
средстава за рад и радног времена.

Контролисање квалитета изведених радова.
Прихватање и увођење у рад нових радника. Обављање стручне инструктаже.
ИЗВОЂЕЊЕ МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИХ РАДОВА
Контролисање квалитета претходних припремних радова. Глетовање зидова и

плафона.
Утврђивање поступака за извођење молерско-фарбарских радова. Одабирање и

одређивање материјала за малање и фарбање (густина, нијанса боје), као и технике
рада (помоћу ваљка, прскањем, бојење четком, примена шаблона).

Извођење свих врста молерско-фарбарских радова на зидовима и плафонима.
Припремање и контролисање радова на припреми дрвених и металних

елемената за фарбање.



Извођење свих радова фарбања дрвета и метала.
Извођење специјалних врста радова. Извођење имитација дрвета

(флодеровање), камена, дамаста на зидовима. Израда линкруста.
Одређивање технике рада и учествовање у лепљењу свих врста, а посебно

специјалних тканих тапета.
Утврђивање узрока оштећења или лоше изведених радова и обављање свих

врста поправки боје на зидовима, тапета, боје на металним и дрвеним елементима.
Извођење радова на бојењу и обради фасада.
Примена мера заштите на раду.
ПРАКСА У БЛОКУ (240)
Извођење свих врста наведених радова из приложене номенклатуре

обухваћених занимања, као и појединих других послова и радних задатака
одговарајуће категорије сложености према конкретним захтевима и условима рада у
одређеном грађевинском предузећу.

Примена мера заштите на раду.
Припремање и оперативно организовање радова.
Вођење одговарајуће документације.
Израда предмера и предрачуна изведених позиција радова.
Образовни профил: КАМЕНОРЕЗАЦ МАЈСТОР
ТЕОРИЈСКИ САДРЖАЈИ (110)
КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ
Избор, обележавање и кројење камених блокова.
Начин ручног и машинског обрађивања камена за израду специјалних облика

према одређеним цртежима.
Начин уграђивања елемената од камена. Начин повезивања камених елемената.

Спојна средства.
Поступци зидања декоративних зидова, стубова, лукова.
Камене степенице, ограде, сокла и венци.
Декоративно облагање хоризонталних и вертикалних површина каменим

плочама. Спојна средства и поступци извођења радова.
Надгробни споменици. Поступак урезивања слова и монтаже слика. Начин

површинске обраде. Израда орнаментике у камену.
Примена машина и других средстава за рад.
Мере заштите на раду.
ПРАКСА (198)
ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКА ПРИПРЕМА И ОПЕРАТИВНО

ОРГАНИЗОВАЊЕ РАДОВА
Наручивање, преузимање и припремање материјала за извођење радова.

Контролисање квалитета материјала.
Припремање, одржавање, транспортовање и преузимање алата и прибора за

рад.
Утврђивање количине материјала и потребних радника за извођење одређених

радова.
Вођење радне и техничке документације.
Давање одређених упутстава за рад. Контролисање извођења радова ниже

категорије сложености, примене алата и прибора за рад, рационалног коришћења
материјала, средстава за рад и радног времена.

Праћење процеса рада и технолошких поступака.
Контролисање квалитета изведених радова.
Прихватање и увођење у рад нових радника. Обављање стручне инструктаже.



ИЗВОЂЕЊЕ КАМЕНОРЕЗАЧКИХ РАДОВА
Избор, обележавање и кројење камених елемената.
Машинско и ручно обрађивање камена. Израда специјалних облика камених

елемената према одређеним цртежима. Обликовање камених надгробних споменика.
Урезивање слова. Уграђивање слика.

Радови на уграђивању елемената од камена применом малтера и других
спојних средстава. Декоративно зидање каменом. Извођење зидова, стубова,
камених степеништа, ограда, сокла, венаца.

Радови на декоративном облагању каменим плочама. Облагање хоризонталних,
вертикалних, косих и закривљених површина каменом.

Извођење радова површинске обраде и израда орнаментике у камену према
одређеним цртежима.

Примена мера заштите на раду.
ПРАКСА У БЛОКУ (240)
Извођење свих врста наведених радова из приложене номенклатуре

обухваћених занимања, као и појединих других послова и радних задатака
одговарајуће категорије сложености према конкретним захтевима и условима рада у
одређеном грађевинском предузећу.

Примена мера заштите на раду.
Припремање и оперативно организовање радова.
Вођење радне и техничке документације.
Израда предмера и предрачуна изведених позиција радова.
Образовни профил: ГРАЂЕВИНСКИ ГИПСАР МАЈСТОР
ТЕОРИЈСКИ САДРЖАЈИ (110)
ГИПСАРСКИ РАДОВИ
Функционални и декоративни елементи од гипса. Гипсана орнаментика. Розете,

лајсне, стопе и капители стубова.
Начин извођења елемената од гипса у калупима и оплатама.
Начини и поступци монтаже гипсаних елемената.
Спуштени плафони од гипсаних плоча.
Преграде и преградни зидови од гипсаних елемената.
Машине, алати и прибор за извођење радова.
Гипсарски радови у реконструкцијама грађевинских објеката.
Поступци за поправљање оштећених гипсарских елемената и орнаментике.
Мере заштите на раду.
ПРАКСА (198)
ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКА ПРИПРЕМА И ОПЕРАТИВНО

ОРГАНИЗОВАЊЕ РАДОВА
Наручивање, преузимање и припремање материјала за извођење облога.

Контролисање квалитета.
Припремање, одржавање, транспортовање и преузимање алата и прибора за

рад.
Утврђивање количине материјала и потребних радника за извођење одређених

радова. Нормирање радова.
Вођење радне и техничке документације.
Давање упутстава за рад. Контролисање извођења радова ниже категорије

сложености, примене алата и прибора за рад, рационалног коришћења материјала,
средстава за рад и радног времена.

Контролисање квалитета изведених радова.
Прихватање и увођење у рад нових радника. Обављање стручне инструктаже.



ИЗВОЂЕЊЕ ГИПСАРСКИХ РАДОВА
Израда калупа и специјалних оплата за ливење елемената од гипса.

Припремање калупа.
Припремање масе за ливење и израда разних елемената од гипса. Израда плоча

за облагање спуштених плафона, зидова, таваница. Израда розета, лајсни, стопа и
капитела стубова.

Радови на монтажи елемената од гипса.
Извођење гипсарских радова на реконструкцијама ентеријера и фасада.
Примена мера заштите на раду.
ПРАКСА У БЛОКУ (240)
Извођење свих врста наведених радова из приложене номенклатуре

обухваћених занимања, као и појединих других послова и радних задатака
одговарајуће категорије сложености према конкретним захтевима и условима рада у
одређеном грађевинском предузећу.

Примена мера заштите на раду.
Припремање и оперативно организовање радова.
Вођење одговарајуће документације.
Израда предмера и предрачуна изведених позиција радова.
Образовни профил: МОНТЕР СТАКЛЕНИХ ЕЛЕМЕНАТА МАЈСТОР
ТЕОРИЈСКИ САДРЖАЈИ (110)
СТАКЛО У ГРАЂЕВИНАРСТВУ
Врсте стакла. Производња стакла.
Стакло као елеменат застакљивања површина. Прозорско стакло у дрвеним,

металним и бетонским оквирима.
Стакло као материјал за облагање зидова и подова, према посебним условима и

захтевима.
Стаклене фасаде. Начин извођења радова. Транспорт, постављање монтажа и

причвршћивање стаклених елемената. Начин уграђивања стакла у покретне и
непокретне делове фасада.

Стаклени зидови и преграде од стаклених плоча.
Начин уграђивања разних врста равних и закривљених стаклених елемената у

грађевинске објекте према пројекту и посебним захтевима.
Начин и поступци при демонтажи елемената од стакла због одговарајућих

поправки.
Начин и поступци уграђивања уметничко-декоративних елемената од стакла.

Витражи и друге специјалне технике уградње стаклених елемената. Радови при
реконструкцијама објеката.

Машине, алат и други прибор за обављање радова.
Мере заштите на раду.
БРАВАРСКИ РАДОВИ
Метални оквири за врата и прозоре. Металне застакљене преграде. Врсте

готових металних оквира. Начин остакљивања.
Профилисани метални елементи (алуминијумски) за формирање прозорских

оквира, оквира за врата и преграде. Начин избора и монтаже одговарајућих профила
за формирање застакљених елемената према пројектованим захтевима.

Машине, алат и прибор за обављање радова.
Мере заштите на раду.
ПРАКСА (198)
ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКА ПРИПРЕМА И ОПЕРАТИВНО

ОРГАНИЗОВАЊЕ РАДОВА



Наручивање, преузимање и припремање материјала за извођење радова.
Контролисање квалитета материјала. Сортирање и обезбеђивање исправног
складиштења стаклених плоча и других елемената.

Припремање, одржавање, транспортовање и преузимање алата и прибора за
рад.

Утврђивање количине материјала и потребних радника за извођење одређених
послова.

Вођење радне и техничке документације.
Давање одређених упутстава за рад. Контролисање извођења радова ниже

категорије сложености, примене алата, машина и прибора за рад, рационалног
коришћења материјала, средстава за рад и радног времена.

Праћење процеса рада и радних операција.
Контролисање квалитета изведених радова.
Прихватање и увођење у рад нових радника. Обављање стручне

инструктаже.
МОНТАЖА СТАКЛЕНИХ ЕЛЕМЕНАТА
Радови на уграђивању свих врста равног и закривљеног стакла у оквире од

различитих материјала према пројектованим захтевима.
Уграђивање фазонских стаклених елемената.
Извођење зиданих стаклених преграда.
Извођење уметничко-декоративних радова. Уграђивање стаклених елемената и

израда витража и других врста декоративних радова. Радови на реконструкцијама
старих витража на културно-историјским заштићеним објектима.

Поправљање и реконструкција застакљених елемената у одржавању
грађевинских објеката.

Извођење радова ручне и машинске обраде стаклених елемената и стаклених
површина.

Примена мера заштите на раду.
МОНТАЖА МЕТАЛНИХ ОКВИРА
Одабирање, кројење и монтажа металних оквира за прозоре, врата и застакљене

преграде. Монтирање оквира од готових прозорских профила (алуминијум).
Извођење припремних радова и застакљивање.

Примена мера заштите на раду.
ПРАКСА У БЛОКУ (240)
Извођење свих врста наведених радова из приложене номенклатуре

обухваћеног занимања, као и појединих других послова и радних задатака
одговарајуће категорије сложености према конкретним захтевима и условима рада у
одређеном грађевинском предузећу.

Примена мера заштите на раду.
Припремање и оперативно организовање радова.
Вођење радне и техничке документације.
Израда предмера и предрачуна за одређене позиције радова.
Образовни профил: МАЈСТОР ЗА КУЋНЕ ВОДОВОДНЕ И

КАНАЛИЗАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
ТЕОРИЈСКИ САДРЖАЈИ (110)
ВОДОВОДНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Значај снабдевања питком водом насеља и зграда.
Примарна и секундарна водоводна мрежа.
Објекти на мрежи.
Садржај и захтеви техничке документације.



Начини испитивања техничке исправности водоводних инсталација.
Кућна водоводна мрежа. Фазонски делови. Начин и поступци спајања

елемената кућног водовода.
Објекти и начин њиховог уграђивања и монтирања у санитарним блоковима.
Топла вода. Начин припремања и снабдевања потрошача. Начин монтирања

уређаја за топлу воду.
Снабдевање водом војних објеката и постројења, индустријских и

пољопривредних објеката.
Локално снабдевање водом (извори, бунари, резервоари).
Снабдевање водом у ванредним условима.
Хидрофори. Начин функционисања. Прикључивање хидрофора.
Мере заштите на раду.
КАНАЛИЗАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Отпадне воде. Врсте отпадних вода. Отпадне воде из зграда и насељених места.

Индустријске отпадне воде. Пречишћивачи и начин пречишћавања ради заштите
људи и природних добара.

Кућна канализација. Канализационе цеви и фазонски делови. Начин и поступци
полагања и спајања елемената канализационе мреже од различитих материјала
(гвоздене, керамичке, пластичне, азбест-цементне). Прописи и њихова примена при
полагању цеви у објекту и ван објекта у земљи.

Прикључак кућне канализационе мреже на улични канал.
Изливање отпадне воде у септичку јаму. Прописи.
Мере заштите на раду.
ПРАКСА (198)
ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКА ПРИПРЕМА И ОПЕРАТИВНО

ОРГАНИЗОВАЊЕ РАДОВА
Припремање и контрола материјала.
Припремање, одржавање, транспортовање и преузимање алата и прибора за

рад.
Вођење радне и техничке документације.
Утврђивање количине материјала и потребних радника за извођење одређених

радова.
Давање одређених упутстава за рад. Контролисање извођења радова ниже

категорије сложености, примене алата и прибора за рад, рационално коришћење
материјала и радног времена.

Праћење и контрола извршавања послова и радних задатака.
Контрола квалитета изведених радова.
Прихватање и увођење у рад нових радника. Обављање стручне инструктаже.
ИЗВОЂЕЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА
Припремање и монтажа поцинкованих цеви у мокрим блоковима. Извођење

развода у купатилима и хидрофорским постројењима.
Извођење вертикалних развода. Узимање мера из пројеката на лицу места,

сечење цеви, резање навоја, намотавање кудеље и монтажа свих фазонских делова.
Испитивање исправности инсталација.

Монтажа цеви у хоризонталним разводима.
Извођење изолација цеви битуменским премазима, декарадолом, тракама,

филцом.
Монтажа пропусних вентила на разводима.
Монтажа хидрантских постројења.
Монтажа пожарног зидног хидранта.



Монтажа водомера.
Монтажа гвоздено-ливених цеви. Монтажа пластичних цеви. Монтажа цеви од

азбест-цемента.
Постављање, монтажа и прикључивање санитарних објеката у мокрим

блоковима. Извођење и контролисање квалитета претходних радова.
Извођење спојева у префабрикованим санитарним блоковима.
Примена мера заштите на раду.
ИЗВОЂЕЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА
Припремање материјала и контролисање претходних радова пре постављања

канализационе мреже.
Избор, полагање и спајање канализационих цеви од различитих материјала

(керамичке цеви, оловне, бетонске, пластичне). Узимање мера, сечење и монтажа.
Примена одговарајућих спојних средстава.

Монтажа гвоздено-ливених канализационих цеви и свих потребних фазонских
делова у хоризонталним и вертикалним разводима.

Израда спојева у префабрикованим санитарним блоковима.
Монтажа ливеног сифона са решетком, ПВЦ винидурит сифона, хватача

нечистоће, гајгер сливника, пластичних сливника.
Израда дренаже од префабрикованих бетонских, керамичких и пластичних

цеви. Израда дренажних испуста.
Радови на полагању цеви и монтажи канализационе мреже за индустријске

отпадне воде. Монтирање уређаја за пречишћавање.
Примена мера заштите на раду.
ПРАКСА У БЛОКУ (240)
Извођење свих наведених радова из приложене номенклатуре обухваћених

занимања, као и појединих других послова и радних задатака одговарајуће
категорије сложености према конкретним захтевима и условима рада у одређеном
грађевинском предузећу.

Примена мера заштите на раду.
Припремање и оперативно организовање радова.
Вођење одговарајуће радне и техничке документације.
Израда предмера и предрачуна одређених позиција радова.
Образовни профил: МАЈСТОР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ МЕХАНИЗАЦИЈУ

МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ предмета је да омогући кандидатима да стекну шира и продубљена знања

из ове области ради оспособљавања за успешно обављање послова и радних задатака
на припреми, експлоатацији - руковању и одржавању грађевинске маеханизације.

Задаци предмета су:
- систематизовање већ усвојених знања о машинским материјалима, њиховим

својствима и примени у грађевинској механизацији;
- стицање ширих и потпунијих знања о гориву, као основном погонском

материјалу, врстама и својствима горива, мазива и воде;
- оспособљавање кандидата да примењују стечена знања о овим материјалима у

одговарајуће сврхе имајући у виду њихова својства.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(2 часа недељно, 44 часа годишње)
КОНСТРУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ
Врсте материјала, својства и примена.
Везе у материјалима. Природне везе. Просте везе. Мешовите везе.



КРИСТАЛНИ МАТЕРИЈАЛИ
Кристалне решетке карактеристичне за конструкционе материјале. Дефекти

кристалне решетке.
АМОРФНИ МАТЕРИЈАЛИ
Врсте и структура аморфних конструкционих материјала.
МЕТАЛНИ МАТЕРИЈАЛИ
Минерали и руде. Основни поступци за добијање метала.
Појам техничко гвожђе. Техничке легуре. Сирово гвожђе. Челик. Поступци за

добијање сировог гвожђа. Поступци за добијање челика. Својства челика. Прерада
челика ливењем и пластичном деформацијом.

Нисколегирани и високолегирани челици. Термичка обрада челика. Хемијско-
термичка обрада челика.

Обојени метали. Поступци добијања обојених метала и њихових легура. Легуре
лаких метала.

НЕМЕТАЛНИ МАТЕРИЈАЛИ
Азбест, стакло, цемент, гипс.
Својства и примена неметалних материјала.
ГОРИВА
Састав и врсте горива. Својства горива. Калорична вредност горива.
Природна горива (чврста, течна и гасовита). Својства и примена. Нафта.

Фракциона дестилација нафте. Бензин. Октанска вредност бензина. Сагоревање
бензина. Безоловни бензин. Уља. Врсте, својства и примена уља.

Вештачка горива (чврста, течна и гасовита). Својства и примена вештачких
горива.

РАСХЛАДНЕ ТЕЧНОСТИ
Улога и задатак расхладних течности при раду делова грађевинске

механизације. Врсте, својства и примена расхладних течности.
КОРОЗИЈА И ЗАШТИТА МАТЕРИЈАЛА
Појам корозије. Узроци настајања корозије. Заштита материјала од корозије.

Заштитне превлаке. Металне превлаке. Заштитни премази.
ХИДРАУЛИЧНИ И ПНЕУМАТСКИ УРЕЂАЈИ И КОМПОНЕНТЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ предмета је стицање знања потребних за успешно обављање сложених

послова руковања и одржавања грађевинске механизације и грађевинских
постројења.

Задаци предмета су:
- систематизовање већ усвојених знања из ове области на претходном нивоу

образовања;
- стицање знања о принципима рада уљно-хидрауличних и пнеуматских

компонената и склопова који су саставни делови грађевинских машина и
постројења;

- оспособљавање кандидата да примењују усвојена знања при руковању и
одржавању грађевинских машина и постројења.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(2 часа недељно, 44 часа укупно)
ХИДРАУЛИЧНИ УРЕЂАЈИ И КОМПОНЕНТЕ
Основни појмови. Област примене уљне хидраулике.
Техничке предности уљне хидраулике.
Основни параметри уљно-хидрауличких система: притисак, проток флуида,

губици и радна температура.



Флуиди за уљно-хидрауличне системе: минерална уља, синтетички флуиди,
вода и водене емулзије.

Уљно-хидрауличне компоненте.
Пумпе. Зупчасте, крилне, завојне и клипне пумпе. Радијалне и аксијалне пумпе.
Уљно-хидраулички разводници и вентили. Вентили за притисак, вентил за

проток, блокирајући вентили.
Уљно-хидраулички мотори и радни цилиндри. Конструкција и примена.
Уљно-хидраулички резервоари, цевоводи, прикључци пречистачи, хладњаци и

грејачи.
Уљно-хидраулички акумулатори.
Основна уљно-хидрауличка кола. Уљно-хидрауличко коло багера, утоваривача,

дозера, грејдера и скрепера. Хидрауличке команде.
Хидростатичко и хидродинамичко преношење сила.
ПНЕУМАТСКИ УРЕЂАЈИ И КОМПОНЕНТЕ
Пнеуматика. Ваздух као радни флуид.
Својства ваздуха.
Предност сабијеног ваздуха у односу на друге радне флуиде.
Производња сабијеног ваздуха.
Избор уређаја. Капацитет и радни притисак. Сабијени ваздух као погонска

енергија.
Компресори и компресорска постројења као снабдевачи компримованим

ваздухом тунелских утоваривача.
Цевна мрежа пнеуматске инсталације. Главни и разводни водови. Избор

пречника цеви. Материјал за израду, постављање и одржавање цевовода.
Сигурносни вентили. Уређаји за регулацију притиска.

Примена пнеуматике код багера са пнеуматским командама.
Примена пнеуматике код специјализованих машина за утовар.
Примена пнеуматике код машина и алата (пнеуматски чекићи, бушари,

пнеуматски вибратори, пнеуматске гарнитуре на подвоску за избијање тунела).
ГРАЂЕВИНСКА МЕХАНИЗАЦИЈА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ предмета је да омогући кандидатима стицање ширих и продубљених

знања о грађевинској механизацији и примени механизованих радова у савременом
грађевинарству.

Задаци предмета су:
- систематизовање већ усвојеног знања из ове области на претходном нивоу

образовања;
- стицање ширих знања о конструкционим решењима и принципима рада

грађевинских машина;
- оспособљавање кандидата да примењују усвојена знања, обављају избор

најпогодније машине за одређену врсту посла према режиму рада и капацитету, да
самостално израчунавају радне учинке, као и да обезбеде мере заштите на раду и
мере заштите човекове околине.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(4 часа недељно, 88 часова укупно)

МАШИНЕ ЗА ИСКОП И УТОВАР МАТЕРИЈАЛА



Багери. Подела према принципу рада. Багери на пнеуматицима и гусеничари.
Основна машина багера и компоненте. Карактеристике, предности и недостаци
точкаша и гусеничара.

Компоненте примењене пнеуматике на багеру и начин њиховог одржавања.
Утоваривачи. Подела према принципу рада.
Режим рада багера и утоваривача. Радно поље и радни циклус. Учинак.
Дневна, недељна, месечна и друга периодична одржавања багера и

утоваривача.
Уходавање нове или ремонтоване машине.
Транспорт машине сопственим погоном или средствима јавног саобраћаја.

Припрема за транспорт, утовар, обезбеђивање транспорта и истовар машина.
МАШИНЕ ЗА ИСКОП, ПОМЕРАЊЕ И ПЛАНИРАЊЕ ЗЕМЉАНИХ МАСА
Дозери. Врсте дозера.
Основна машина дозера. Компоненте основне машине. Карактеристике,

предности и недостаци точкаша и гусеничара као основних машина дозера.
Радни механизам дозера. Механичке команде. Дозери са хидрауличким

командовањем дозерским уређајем.
Грејдери. Основна машина грејдера. Радни уређаји. Компоненте грејдера.

Ходни механизам. Радни механизам.
Скрепери. Врсте. Компоненте самоходних скрепера. Ходни механизам

тракторског дела скреперског коша. Погонски мотор. Скреперски кош. Управљачки
механизам. Предност скрепера са елеватором.

Скреповање. Поступци у раду класичног скрепера и скрепера са елеватором.
Додатна енергија скреперима при ископу.

Дневна, недељна, месечна и периодична контрола и одржавање.
Уходавање нове или ремонтоване машине.
Припрема машина за премештање са једног на друго градилиште сопственим

погоном или превожењем. Утовар, обезбеђивање машина, транспорт и истовар.
МАШИНЕ ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈУ И КОМПРИМОВАЊЕ ТЛА
Карактеристике тла. Материјали и састав тла. Карактеристике тла са

становишта стишљивости и употребљивости при грађењу.
Конструктивне карактеристике и примена машина за компримовање тла.
Машине са статичким деловањем.
Самоходни статички ваљци.
Вучени статички ваљци.
Машине са вибрационим деловањем.
Самоходне вибрационе плоче.
Самоходни вибрациони ваљци.
Вучени виброваљци.
Експлозивни набијачи: циклични (жабе) и континуални плочасти.

Карактеристике и примена.
Принципи рада и поступци при руковању.
Дневна, недељна, месечна и периодична контрола и одржавање.
Уходавање нове или ремонтоване машине.
Припрема машине за транспортовање превожењем. Утовар, обезбеђивање

транспорта и истовар.
МАШИНЕ И ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И УГРАЂИВАЊЕ БЕТОНА
Бетон. Физичко-хемијска својства. Обичан бетон и бетон високе отпорности.

Порозност, конзистенција, модул еластичности и запреминска тежина. Старење
бетона.



Основне фазе производње и уграђивања бетона. Дозирање компоненти.
Мешање слободним падом и принудно мешање. Поступци при уграђивању бетона.
Нега бетона.

Машине за производњу бетона. Покретне мешалице, стабилне мешалице.
Покретна и стабилна постројења за производњу бетона.

Компоненте постројења за производњу бетона. Конструкција. Принцип рада.
Уређаји за дозирање агрегата. Транспортне траке за допрему појединих фракција до
ваге. Вага за агрегат. Уређаји за дозирање цемента. Транспортери. Уређаји за
дозирање воде. Уређаји за дозирање адитива. Мешалица за бетон. Помоћни
енергентски уређаји.

Контрола бетона.
Транспорт готовог бетона.
Машине за уграђивање бетона. Разастирачи и финишери.
Технолошки поступак и организација уграђивања бетона.
Машине за усецање дилатационих фуга на бетонским коловозима.
Машине за рапављење бетонских коловоза.
Дневно, недељно, месечно и периодично одржавање машина, односно

постројења.
Уходавање нове или ремонтоване машине, постројења.
Припрема за транспорт и обезбеђивање транспорта мобилних машина и

постројења.
МАШИНЕ И ПОСТРОЈЕЊА ЗА УГРАЂИВАЊЕ БИТУМЕНСКИХ

МЕШАВИНА
Битуменозне мешавине. Ливени асфалт. Ваљани асфалт. Асфалтна мешавина

као подлога. Асфалтна мешавина као хабајући слој асфалтних застора. Компоненте
асфалтних мешавина.

Машине за производњу ливеног асфалта. Покретне мешалице и стабилна
постројења.

Машине за производњу ваљаног асфалта. Принцип рада постројења са
континуалним процесом. Принцип рада постројења са цикличним процесом.
Компоненте постројења.

Припрема за производњу и пуштање постројења у погон. Механичко руковање,
полуаутоматско и аутоматско.

Контрола битуменозних мешавина.
Машине за уграђивање битуменозних мешавина.
Разастирачи и финишери.
Припремни радови и поступци при уграђивању асфалта.
Машине за ваљање и рапављање асфалтног застора на саобраћајницама.
МАШИНЕ ЗА ТРАНСПОРТ МАТЕРИЈАЛА
Савитљиви елементи за вешање терета.
Котури, ланчаници, добоши и котураче.
Уређаји за хватање и везивање терета.
Кочнице. Спојнице.
Дизалични механизми. Електроопрема на дизалицама. Врсте дизалица. Режим

рада дизалице. Радно поље. Радни циклус и радни учинак.
Пробни рад нове дизалице.
Уходавање нове и ремонтоване дизалице.
Технички прегледи дизалице. Шема подмазивања и конзервирање.
Аутодизалице. Самоходне дизалице. Уљна дизалица.
Принципи техничке експлоатације аутодизалица.



КОМПРЕСОРИ И КОМПРЕСОРСКА ПОСТРОЈЕЊА
Компресори и компресорска постројења. Врсте према принципу рада: клипни и

ротациони. Врсте према начину остваривања радног притиска: једностепени,
вишестепени.

Пнеуматске машине и алати.
Принципи техничке експлоатације.

ПРАКСА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ овог програма је да омогући кандидатима да у потпуности овладају

одговарајућим практичним знањем и да се оспособе да безбедно, ефикасно и
квалитетно обављају сложене послове при експлоатацији и одржавању грађевинске
механизације.

Задаци су:
- систематизовање већ усвојених знања у претходном школовању;
- детаљно упознавање режима рада и капацитета појединих грађевинских

машина, као и функционисања одговарајућих делова и склопова;
- оспособљавање кандидата да, при руковању грађевинском механизацијом,

могу самостално да процењују и врше избор најпогоднијих машина за одговарајуће
врсте послова, да подешавају и прилагођавају режим рада машина условима на
градилишту и темпу градње;

- оспособљавање кандидата да рационално употребљавају погонске и друге
материјале у току експлоатације машина и приликом њиховог одржавања;

- оспособљавање ових радника да исправно примењују све мере заштите при
раду машина, личне мере, заштиту других људи и околине.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(9 часова недељно, 198 часова укупно и 240 часова у блоку)

ПРИПРЕМАЊЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ
Пријем механизације и контролисање уређаја за кочење, управљање,

сигнализацију и других склопова. Контролисање стабилности. Контролисање
погонских средстава. Контролисање исправности система за хлађење. Контролисање
сигурносних уређаја. Обезбеђивање стабилности машине. Пуштање машине у
пробни рад.

РУКОВАЊЕ САМОХОДНОМ ГРАЂЕВИНСКОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ
Копање земљаних материјала.
Разастирање земљаних материјала.
Набијање подлоге.
Разастирање асфалта. Производња и уграђивање бетона.
Пуштање машина у рад. Усклађивање рада машине са радом других машина у

групи. Праћење и контролисање мерних инструмената. Подешавање режима рада
машине конкретним условима.

Примена мера за заштиту на раду.
РУКОВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ ЗА ХОРИЗОНТАЛАН,

КОС ИЛИ ВЕРТИКАЛНИ ТРАНСПОРТ
Прихватање материјала или терета.
Утоваривање и истоваривање материјала и терета.
Пуштање машина у рад. Усклађивање радних карактеристика машине са

другим машинама у групи. Праћење и контролисање мерних инструмената. Давање
сигнала при утовару и истовару терета.



Постављање и руковање аутодизалицама на стабилној основи.
Подешавање виљушкара.
Транспортовање материјала помоћу уређаја за пнеуматски и хидраулички

транспорт.
Подешавање рада машина конкретним условима.
Постављање грађевинских лифтова.
Дизање терета помоћу дизалица.
Примена мера заштите на раду.
ОДРЖАВАЊЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ
Контролисање нивоа моторног уља и уља у хидрауличким системима.

Подмазивање прикључних уређаја. Контролисање система за хлађење. Проверавање
исправности погонских ремена. Контролисање високонапонских инсталација,
хидрауличке и електричне инсталације. Контролисање држача мотора.
Контролисање нивоа електролита у акумулаторима.

Редовни дневни, недељни, месечни и други периодични прегледи и одржавање
машина и радних уређаја.

Припремање и обезбеђивање транспорта машина.
Самостално отклањање мањих кварова. Пријављивање већих кварова сервисној

служби.
ИЗРАДА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Упознавање техничке документације за одговарајуће машине.
Вођење радне документације. Израчунавање остварених учинака и стварног

ангажовања машине. Вођење матичне књиге машине.
Вођење пратеће документације о раду, учинцима и одржавању машина.

Евидентирање утрошка горива, мазива и резервних делова.
Израда радних налога.
ПРАКСА У БЛОКУ (240)
Извођење одређених послова и радних задатака применом одговарајућих

грађевинских машина у конкретним условима на градилишту.
Упознавање карактеристика и режима рада нових машина на којима кандидат

није радио.
Упознавање објеката и радова које ће изводити.
Упознавање правилника о заштити на раду и доследно примењивање његових

одредби у току извођења радова.
Вођење одговарајуће документације о раду машина.
Превентивно одржавање механизације.
Извођење специфичних послова и радова према посебним захтевима и

условима.

ГРУПА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВОЂЕ
Образовни профили:
ПОСЛОВОЂА ЗА ВИСОКОГРАДЊУ
ПОСЛОВОЂА ЗА НИСКОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ
ПОСЛОВОЂА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ МЕХАНИЗАЦИЈУ
ПОСЛОВОЂА ЗА ГРАЂЕВИНСКА ПОСТРОЈЕЊА

УСЛОВИ ЗА УПИС КАНДИДАТА

Право уписа на ову врсту специјализације имају:



- кандидати са завршеним средњим образовањем у трајању од четири године -
одговарајући образовни профили у области рада грађевинарство и најмање две
године радног искуства на одређеним пословима и радним задацима обухваћених
занимања;

- кандидати са завршеним средњим образовањем у трајању од три године -
одговарајући образовни профили у области рада грађевинарство и најмање три
године радног искуства на одређеним пословима и радним задацима обухваћених
занимања;

- кандидати који су завршили грађевинску школу по наставним плановима и
програмима који су се примењивали до школске 1990/91. године - одговарајуће
занимање у области грађевинарство и имају најмање три године радног искуства на
пословима и радним задацима обухваћених занимања;

- кандидати са завршеним средњим образовањем по наставним плановима и
програмима који су се примењивали до школске 1990/91. године из другог подручја
рада, који су положили допунске испите из предмета које одређује школа на основу
наставног плана утврђеног за образовне профиле у овом подручју рада, у складу са
важећим законским и подзаконским актима и који имају најмање пет година радног
искуства на пословима и радним задацима у области рада грађевинарство.

ПОСЛОВИ И РАДНИ ЗАДАЦИ

Образовни профил: ПОСЛОВОЂА ЗА ВИСОКОГРАДЊУ
Обухваћено занимање:

50.51.01. ПРОЦЕСНИ ОРГАНИЗАТОР ВИСОКОГРАДЊЕ
1. ГРУПЕ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА - КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОСЛОВИ И

РАДНИ ЗАДАЦИ
Оперативно организовање рада: - читање извођачких планова и цртање детаља;

- организовање набавке и набављање материјала за извођење радова у високоградњи;
- организовање рада на градилиштима; - контролисање извршења оперативних
планова и квалитета изведених радова; - евидентирање рада радника, потребне
опреме, средстава и услова рада на градилишту; - организовање транспорта,
складиштења и чувања потребних материјала; - контролисање и надзор над
извршеним пословима и радним задацима; - усклађивање могућности постојеће
опреме, средстава рада и кадрова на градилиштима високоградње; - непосредно
сарађивање са управом градилишта по питању кадрова, набавке материјала и алата; -
контролисање са надзорним органом за усаглашавање рокова и решавање насталих
проблема на градилишту.

Вођење радне и техничке документације: - праћење, евиденција и непосредна
синхронизација постављених захтева организације градилишта и могућности
опреме, средстава рада и кадрова на градилиштима високоградње; - израђивање
ситуација обављених радова; - израђивање извештаја о променама на градилиштима;
- прикупљање и сређивање података за израду периодичних и коначних обрачуна; -
прикупљање, сређивање и достављање података о организационо-економским
показатељима градилишта; - организовање смештаја и исхране радника на
градилишту; - организовање превоза радника на градилишту; - учествовање у
разради оперативних планова (са организатором, односно руководиоцем радне
јединице); - давање налога за наплату изведених радова.

Прихватање и увођење у рад нових радника и полазника стручног образовања:
- учествовање у програмирању функционалног образовања и оспособљавања; -



менторство, односно педагошко вођење и инструирање нових радника и полазника; -
учествовање у провери радне оспособљености нових радника и полазника.

2. СЛОЖЕНОСТ V
Образовни профил: ПОСЛОВОЂА ЗА НИСКОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ

Обухваћена занимања:
50.52.62. ПРОЦЕСНИ ОРГАНИЗАТОР НИСКОГРАДЊЕ

1. ГРУПЕ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА - КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОСЛОВИ И
РАДНИ ЗАДАЦИ

Оперативно организовање рада: - читање извођачких планова и цртање детаља;
- организовање набавке и набављање потребног материјала за извођење радова; -
организовање рада на градилиштима; - контролисање реализације оперативних
планова и квалитета изведених радова; - праћење и евидентирање рада радника,
потребне опреме, средстава и услова рада на градилиштима; - организовање
транспорта, складиштења и чувања потребних материјала; - контролисање и надзор
над извршеним пословима и радним задацима; - усклађивање и процењивање
могућности постојеће опреме, средстава рада и кадрова на градилиштима; -
сарађивање са управом градилишта по питањима кадрова, набавке материјала и
алата, рокова и сл.

Вођење радне и техничке документације: - праћење, евидентирање и
непосредна синхронизација постављених захтева организације градилишта и
могућности опреме, средстава рада и кадрова на градилиштима нискоградње; -
израђивање ситуација обављених радова; - израђивање потребних извештаја о
променама на градилиштима: - прикупљање и сређивање података за израду
периодичних и коначних обрачуна; - прикупљање, сређивање и достављање
података о организационо-економским показатељима градилишта; - организовање
смештаја и исхране радника на градилишту; - организовање превоза радника на
градилиштима; - учествовање у разради оперативних планова (са организатором,
односно руководиоцем радне јединице); - давање налога за наплату изведених
радова.

Оперативно организовање грађења и одржавања пруга: - учествовање у
пројектовању и изради техничке документације у железничком саобраћају; -
прегледање стања доњег и горњег строја пруге; - надзор над извођењем радова
инвестиционог одржавања горњег и доњег строја пруге према утврђеним плановима
и техничким прописима.

Прихватање и увођење у рад нових радника и полазника стручног образовања:
- учествовање у програмирању функционалног образовања и оспособљавања; -
менторство, односно педагошко вођење и инструирање нових радника и полазника; -
учествовање у провери радне оспособљености нових радника и полазника.

2. СЛОЖЕНОСТ V
50.52.11. ПРОЦЕСНИ ОРГАНИЗАТОР ХИДРОГРАДЊЕ

1. ГРУПЕ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА - КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОСЛОВИ И
РАДНИ ЗАДАЦИ

Оперативно организовање рада: - читање извођачких планова и цртање детаља
за извођење радова; - организовање набавке и набављање потребног материјала за
извођење радова у хидроградњи; - организовање рада на градилиштима; -
контролисање реализације оперативних планова и квалитета изведених радова; -
праћење и евидентирање рада радника, потребне опреме, средстава и услова рада на
градилиштима; - организовање транспорта, складиштења и чувања потребних
материјала; - контролисање и надзор над извршеним пословима и радним задацима; -
усклађивање и процењивање могућности постојеће опреме, средстава рада и кадрова



на градилиштима хидроградње; - сарађивање са управом градилишта по питањима
кадрова, набавке материјала и алата; - контактирање са надзорним органом за
усаглашавање рокова и решавање насталих проблема.

Вођење радне и техничке документације: - праћење, евидентирање и
непосредна синхронизација постављених захтева организације градилишта и
могућности опреме, средстава рада и кадрова на градилиштима хидроградње; -
израђивање ситуација обављених радова; - израђивање потребних извештаја о
променама на градилиштима; - прикупљање и сређивање података за израду
периодичних и коначних обрачуна; - прикупљање, сређивање и достављање
података о организационо-економским показатељима градилишта; - организовање
смештаја и исхране радника на градилишту; - организовање превоза радника на
градилиштима; - учествовање у разради оперативних планова; - давање налога за
наплату изведених радова.

Прихватање и увођење у рад нових радника и полазника стручног образовања:
- учествовање у програмирању функционалног образовања и оспособљавања; -
менторство, односно педагошко вођење и инструирање нових радника и полазника; -
учествовање у провери радне оспособљености нових радника и полазника.

2. СЛОЖЕНОСТ V
Образовни профил: ПОСЛОВОЂА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ МЕХАНИЗАЦИЈУ

Обухваћено занимање:
50.52.31. ПРОЦЕСНИ ОРГАНИЗАТОР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ

МЕХАНИЗАЦИЈУ
1. ГРУПЕ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА - КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОСЛОВИ И

РАДНИ ЗАДАЦИ
Оперативно организовање рада: - праћење и евиденција организованости

градилишта, могућности опреме и оспособљености радника за руковање
расположивом грађевинском механизацијом на градилишту; - непосредно
организовање, праћење и евиденција рада радника на грађевинској механизацији; -
анализирање и евиденција расположиве грађевинске механизације, организовање
грађења помоћу грађевинске механизације; - организовање текућег одржавања
расположиве опреме на градилишту; - сарађивање са управом градилишта по
питањима извршилаца и услова рада; - сарађивање са управом градилишта по
питањима расположиве грађевинске механизације на градилишту; - контролисање
количине и квалитета изведених радова; - контролисање и праћење услова рада и
живота на градилишту; - усклађивање планираних потреба и рокова извођења радова
са могућностима постојећих кадрова, опреме и грађевинске механизације; - контрола
руковања механизацијом и изведених радова; - учествовање у избору локација за
постављање статичких постројења; - припремање машина за сигуран и безбедан рад.

Примање нове грађевинске механизације: - примање нове грађевинске
механизације; - пуштање у рад грађевинске механизације (према упутству); -
контролисање исправности грађевинске механизације.

Прихватање и увођење у рад нових радника и полазника стручног образовања:
- учествовање у програмирању функционалног образовања и оспособљавања; -
менторство, односно педагошко вођење и инструирање нових радника и полазника; -
учествовање у провери радне оспособљености нових радника и полазника.

2. СЛОЖЕНОСТ V
Образовни профил: ПОСЛОВОЂА ЗА ГРАЂЕВИНСКА ПОСТРОЈЕЊА

Обухваћено занимање:
50.52.34. ПРОЦЕСНИ ОРГАНИЗАТОР ЗА ГРАЂЕВИНСКА ПОСТРОЈЕЊА



1. ГРУПЕ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА - КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОСЛОВИ И
РАДНИ ЗАДАЦИ

Припремање постројења за експлоатацију: - пријем постројења и контролисање
важнијих склопова; - контролисање погонских средстава (горива, уља, мазива и др.);
- контролисање система и средстава за хлађење; - подмазивање делова подложних
хабању; - контролисање исправности постројења при раду у месту.

Управљање постројењима (фабрике за бетон, асфалтне базе, комплексна
дробилична постројења, постројења за производњу грађевинских префабриката,
постројења за прераду каменог агрегата, компресијске станице и др.); - пуштање у
рад постројења; - усклађивање радних карактеристика постројења са осталим
постројењима у заједничкој групи; - праћење и контролисање мерних инструмената;
- праћење контролне табле за производњу бетона; - подешавање постројења за
производњу бетона или асфалта; - дозирање материјала; - праћење процеса
производње каменог агрегата; - обезбеђивање ваздуха под притиском за рад других
постројења; - обезбеђивање потребног капацитета асфалтне базе и фабрике за бетон.

Одржавање постројења: - контролисање нивоа уља; - подмазивање прикључних
уређаја; - контролисање исправности контролних инструмената; - проверавање и
затезање погонских ремена; - контролисање исправности електричне инсталације и
аутоматске електронике; - контролисање хидрауличне инсталације; - контролисање
конструкције постројења; - указивање на потребу о замењивању дотрајалих делова.

Прихватање и увођење у рад нових радника и полазника стручног образовања:
- учествовање у програмирању функционалног образовања и оспособљавања; -
менторство, односно педагошко вођење и инструирање нових радника и полазника; -
учествовање у провери радне оспособљености нових радника и полазника и сл.

2. СЛОЖЕНОСТ V
НАСТАВНИ ПЛАНОВИ

Група: ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВОЂЕ
Образовни профил: ПОСЛОВОЂА ЗА ВИСОКОГРАДЊУ

Редни
број

НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ

Број часова

Недељно Годишње Укупно

Т В Т В Настава
у блоку Т+В Настава

у блоку

1. основе привредног
и радног права 2 44 44

2. психологија рада 2 44 44

3. примењена
математика 3 66 66

4. читање пројеката и
детаља 1 2 22 44 66

5. технологија
грађења 3 66 66

6. статика
грађевинских 2 1 44 22 66



конструкција

7. бетон и армирани
бетон 2 1 44 22 66

8. завршни
грађевински радови 2 44 44

9. геодезија 2 1 44 22 66

10.
организација и
механизација
грађења

2 1 44 22 66

11. префабриковано
грађење 2 1 44 22 66

12. пракса 240 240

Укупно: 23 7 506 154 240 660 240

Укупно часова: 30 660 240 900
Образовни профил: ПОСЛОВОЂА ЗА НИСКОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ

Редни
број

НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ

Број часова

Недељно Годишње Укупно

Т В Т В Настава
у блоку Т+В Настава

у блоку

1. основе привредног
и радног права 2 44 44

2. психологија рада 2 44 44

3. примењена
математика 3 66 66

4. читање пројеката и
детаља 1 2 22 44 66

5. технологија
грађења 3 66 66

6.
статика
грађевинских
конструкција

2 1 44 22 66

7. бетон и армирани
бетон 2 1 44 22 66

8. геодезија 2 1 44 22 66

9. саобраћајнице 2 1 44 22 66

10. хидротехнички 2 44 44



објекти

11.
организација и
механизација
грађења

2 1 44 22 66

12. пракса 240 240

Укупно: 23 7 506 154 240 660 240

Укупно часова: 30 660 240 900
Образовни профил: ПОСЛОВОЂА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ МЕХАНИЗАЦИЈУ

Редни
број

НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ

Број часова

Недељно Годишње Укупно

Т В Т В Настава
у блоку Т+В Настава

у блоку

1. основе привредног
и радног права 2 44 44

2. психологија рада 2 44 44

3. примењена
математика 3 66 66

4. читање пројеката и
детаља 1 2 22 44 66

5. технологија
грађења 3 66 66

6. машински
материјали 2 44 44

7. саобраћајнице 2 1 44 22 66

8. организација
машинског грађења 2 2 44 44 88

9. префабриковано
грађење 2 1 44 22 66

10. грађевинска
механизација 5 110 110

11. пракса 240 240

Укупно: 24 6 528 132 240 660 240

Укупно часова: 30 660 240 900
Образовни профил: ПОСЛОВОЂА ЗА ГРАЂЕВИНСКА ПОСТРОЈЕЊА

Редни НАСТАВНИ Број часова



број ПРЕДМЕТИ Недељно Годишње Укупно

Т В Т В Настава
у блоку Т+В Настава

у блоку

1. основе привредног
и радног права 2 44 44

2. психологија рада 2 44 44

3. примењена
математика 3 66 66

4. читање пројеката и
детаља 1 2 22 44 66

5. технологија
грађења 3 66 66

6. машински
материјали 2 44 44

7. грађевинска
постројења 6 132 22 66

8. основе аутоматског
управљања 2 44 44

9. организација
производње 2 2 44 44 88

10. префабриковано
грађење 2 1 44 22 66

11. пракса 240 240

Укупно: 25 5 550 132 240 660 240

Укупно часова: 30 660 240 900

НАСТАВНИ ПРОГРАМИ
Образовни профил: ПОСЛОВОЂА ЗА ВИСОКОГРАДЊУ

ОСНОВЕ ПРИВРЕДНОГ И РАДНОГ ПРАВА
ПСИХОЛОГИЈА РАДА

ПРИМЕЊЕНА МАТЕМАТИКА
ЧИТАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ДЕТАЉА

Примењују се наставни програми групе МАЈСТОРИ.
ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕЊА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ предмета је да омогући кандидатима да сагледају цео ток и процес

настајања једног објекта - од земљаних радова до завршних радова, као и значај
рационалног, квалитетног и прецизног извођења свих појединачних радова који,
обједињени по утврђеном редоследу и фазама чине коначни производ одређених
конструктивних, функционалних и естетских квалитета.

Задаци предмета су:



- систематизовање већ усвојених знања у претходном школовању о
традиционалном начину грађења објеката и фазама грађевинских радова;

- стицање знања о унапређеном начину грађења, предностима у односу на
класичан начин извођења радова, као и ефектима који се тако постижу;

- усвајање потребног знања о начинима грађења префабрикатима, предностима
и недостацима.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(3 часа недељно, 66 часова укупно)

КАРАКТЕРИСТИКЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ
Технологија као наука о вештинама и занатима. Подела. Поређење са другим

научним дисциплинама примењеним у грађевинарству.
Непокретност грађевинског објекта. Велики обим и недељивост производа.

Дужина производног процеса. Учешће великих количина различитог материјала.
Велики удео ручних радова. Сезонско извођење радова.

Подручја и фазе грађевинске производње.
Мере и мерења у грађевинарству.
Конструктивни елементи грађевинских објеката.
Кадрови на градилишту и њихова улога и одговорност у процесу грађења

(руководилац градилишта, надзорни орган, техничар, пословођа, производни
радници).

Закон о изградњи објеката. Процедура од пројектног задатка до издавања
дозволе за употребу грађевинског објекта.

Мрежно планирање и тактни систем одвијања радова. Зависност трајања
изградње од избора технологије.

Организациона шема градилишта.
Радови на оснивању грађевинског објекта.
КЛАСИЧНО - ТРАДИЦИОНАЛНО ГРАЂЕЊЕ
Основни грађевински радови.
Земљани радови. Ручно и машинско извођење радова. Мере заштите на раду.
Зидарски радови. Извођење разних зидарских радова опеком и блоковима.

Зидање зидова, стубова, димњака, вентилационих канала. Ручно и машинско
справљање малтера и примена у зидању и малтерисању. Мере заштите на раду.

Тесарски радови. Материјали, алати и опрема. Конструкције од дрвета. Оплате
за разне конструктивне елементе: стубове, зидове, плоче, греде, међуспратне
конструкције. Дрвени кровови. Оплате за армирано-бетонске степенице. Скеле. Лаке
покретне, висеће конзолне, фасадне скеле. Заштита на раду. Технолошка шема
тесарског погона. Машине, опрема. Структура радне снаге.

Армирачки радови. Материјал, алат и опрема. Улога арматуре у
конструктивном елементу. Ручна и машинска обрада арматуре. Монтажа арматуре.
Технолошка шема армирачког погона. Машине, опрема и структура радне снаге у
погону. Мере заштите на раду.

Утезачки радови. Принципи преднапрезања. Опрема и материјал. Каблови.
Промена напона у кабловима пренапрегнутих носача. Котве. Постављање котви.
Заштита каблова од корозије. Организација рада и мере заштите на раду.

Бетонирски радови. Материјал, алат и опрема. Бетон. Агрегат. Цемент по ЈУС-
у. Водоцементни фактор и марке бетона. Производња, транспорт, уграђивање и нега
бетона. Бетонирање у зимским условима. Технолошка шема фабрике бетона.
Заштита на раду.



УНАПРЕЂЕНО ГРАЂЕЊЕ
Карактеристике и предности унапређеног начина грађења у односу на класично

извођење објеката.
Велико-површинске оплате за зидове и таванице. Тунелске оплате. Технолошке

карактеристике и предности тунелске (просторне) оплате.
Клизне оплате унапређених система. Технолошке карактеристике клизних

оплата. Примена у грађењу објеката.
Примена механизације.
ПРЕФАБРИКОВАНО ГРАЂЕЊЕ
Карактеристике и предности грађења префабрикатима.
Префабрикација елемената грађевинских објеката. Технолошка шема погона за

префабрикацију.
Процес префабрикације. Убрзано очвршћавање бетона запаривањем.

Складиштење елемената. Превоз, пренос и монтажа елемената. Механизација.
Монтажа елемената.

Системи грађења префабрикатима. Скелетни, панелни и ћелијасти системи.
Грађење комбинацијом различитих елемената скелетног, панелног и ћелијастог
система.

ЗАВРШНИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
Значај финалне обраде грађевинског објекта. Услови и квалитет претходно

изведених радова од којих непосредно зависи економично и прецизно извођење
завршних грађевинских радова и остваривање захтеваних функционалних и
естетских вредности.

Обрада фасада, унутрашњих зидова и подова. Столарски радови.
Стаклорезачки радови. Лимарски и браварски радови.

СИСТЕМ КВАЛИТЕТА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ
Квалитет. Систем квалитета. Обезбеђивање квалитета. Контрола и

унапређивање система квалитета.
Стандардизација - подршка развоју система квалитета.
Југословенска стандардизација.
Организовање производње у грађевинарству на бази стратегије и захтева серије

стандарда ЈУС, ИСО.
СТАТИКА ГРАЂЕВИНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА

Примењује се програм групе МАЈСТОРИ.

БЕТОН И АРМИРАНИ БЕТОН
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ предмета је стицање знања о бетону и армираном бетону, својствима и

примени у грађевинарству и оспособљавање кандидата да стручно тумаче
одговарајуће прилоге инвестиционо-техничке документације при обављању послова
процесних организатора градње.

Задаци предмета су:
- систематизација већ усвојених знања у претходном школовању о технологији

бетона, својствима саставних делова и њиховим утицајима на квалитет бетона;
- стицање знања о справљању бетона по савременим методама, као и о свим

фазама извођења бетонирских радова;
- стицање знања о бетонском гвожђу и његовој функцији у армирано-

бетонским конструкцијама;



- упознавање садржаја одговарајућих делова елабората техничке документације
(статички прорачун), и како се израђују.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(2+1 час недељно, 44+22 часа укупно)

ТЕОРИЈСКИ ДЕО (44)
УВОД
Бетон и армирани бетон. Својства, преимућства и недостаци у односу на друге

грађевинске материјале. Примена у грађевинарству.
Физичко-механичка својства бетона, армираног бетона и челика.
СПРАВЉАЊЕ И УГРАЂИВАЊЕ
Састав бетона. Цемент. Камени агрегат. Вода.
Додаци бетону за постизање посебних својстава.
Размере мешања.
Ручно справљање бетона. Справљање бетона у мешалицама.
Фабрике бетона.
Својства свеже бетонске масе.
Транспорт бетона и уграђивање. Редослед операција при бетонирању.

Бетонирање на мразу.
Нега бетона после уграђивања.
Врсте испитивања бетона. Испитивање на градилишту. Пробна тела за

одређивање марке бетона.
Оплате и скеле за бетонирање.
БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
Основе за прорачун елемената од неармираног бетона.
Основе за прорачун елемената од армираног бетона.
Аксијално напрегнути елементи. Центрично и ексцентрично оптерећени

елементи.
Елементи напрегнути на савијање. Греде и плоче.
Прописи за прорачун армирано-бетонских конструкција.
ПРЕДНАПРЕГНУТИ БЕТОН
Преднапрезање. Принципи и начини преднапрезања.
Конструктивни елементи од преднапрегнутог бетона.
ВЕЖБЕ (22)
Елементи статичког прорачуна.
Начин обележавања позиција конструктивних елемената.
Статичке шеме конструктивних елемената.
Коте и други неопходни подаци.
Статички детаљи. Срачунате димензије.
Спецификација арматуре. План арматуре и извод арматуре.
Опрема техничког елабората - статички прорачун. Прилози.

ЗАВРШНИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ предмета је да кандидати стекну потребна знања о завршним

грађевинским радовима и да се оспособе да та знања примењују у обављању
свакодневних послова и радних задатака процесних организатора високоградње.

Задаци предмета су:
- систематизовање већ стечених знања из ове области у току претходног

школовања;



- стицање нових знања о завршним радовима, материјалима, фазама радова,
алатима и малој механизацији;

- упознавање свих потребних техничких прописа за одговарајуће фазе извођења
завршних грађевинских радова и оспособљавање кандидата за њихову доследну
примену.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(2 часа недељно, 44 часа укупно)

ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ
Покривање косих и вишеслојних топлих и вентилираних кровова разним

врстама покривача.
Глинени и бетонски цреп.
Азбест-цементне равне и валовите плоче.
Раван и ребрасти лим.
Битуменска шиндра.
Опшивање лимом делова косог крова.
Олучни канали и олучне цеви.
Вишеслојни топли равни кровови и кровне терасе. Слој за изједначавање

притиска.
Парна брана. Топлотна изолација. Слој за пад. Хидроизолациони слојеви.

Заштитни слојеви равних кровова и кровних тераса.
Прописи за извођење покривачких радова.
Мере заштите на раду.
ОТВОРИ У ЗИДОВИМА
Прозори и врата. Подела према врсти материјала (дрво, метал, комбинација

дрвета и метала, посебни синтетички материјали).
Спољашња и унутрашња врата.
Засењивачи (застори) од дрвета, синтетичких материјала и текстила. Положај

засењивача: спољни засењивачи, засењивачи између прозорских крила и са
унутрашње стране.

Застакљивање према термо-звучним захтевима.
Обрада прозорске клупице.
Начин уграђивања прозора и врата. Мокри поступак. Полусуви и суви поступак

уграђивања.
ФАСАДНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
Фасадне облоге без топлотне изолације. Фасадна опека, керамичке плочице,

малтери, вештачки камен.
Вишеслојне топле фасадне конструкције са завршном обрадом. Мокри

поступак. Суви поступак.
Вишеслојне хладне фасадне конструкције - вентилирајуће фасаде. Облоге од

фасадне опеке, камених плоча, азбест-цементних плоча, префабрикованих бетонских
елемената, дрвета, синтетичких материјала.

Зид завесе и структуралне фасаде.
УНУТРАШЊЕ ПОВРШИНЕ
Зидови. Монолитна обрада зидова са и без декоративних елемената. Полусуви

поступак: керамичке плочице, гипс картонске плоче, камене плоче, тапете. Суви
поступак. Облоге на бази дрвета и гипс картонске плоче. Завршна обрада површина
премазима преко различитих подлога од малтера, бетона, дрвета. Обрада металних
површина.



Подови. Пливајуће подне конструкције. Монолитне подне подлоге. Монтажа
подне подлоге. Подне облоге. Камене плоче, терацо, керамичке плочице, производи
на бази дрвета, винил-азбест плоче, ПВЦ, монолитне подне облоге и текстилне
облоге.

Плафони. Монолитне плафонске облоге са и без декоративних елемената.
Одвојени и спуштени плафони. Облога од дрвета, гипса, алуминијума и синтетичких
материјала.

ГЕОДЕЗИЈА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ предмета је стицање потребних знања из ове области и оспособљавање за

сарадњу са одговарајућим геодетским стручњацима приликом обављања послова и
радних задатака процесних организатора градње.

Задаци предмета су:
- упознавање основних поступака мерења;
- упознавање теодолита, нивелмана и њихове примене;
- оспособљавање кандидата да самостално изводе једноставне операције

мерења;
- упознавање садржаја и начина израде ситуационих планова и топографских

подлога и њихове примене у грађевинарству.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(2+1 час недељно, 44+22 часа укупно)

ТЕОРИЈСКИ ДЕО (44)
УВОД
Примена геодезије у грађевинарству.
Размера и размерници.
Основа за извршење премера. Геодетске мреже. Начин обележавања.
МЕРЕ И МЕРЕЊА
Мерење углова. Справе и прибор за мерење. Теодолит.
Мерење дужина. Прибор за мерење линеарних величина. Инструменти. Начин

рада. Индиректно одређивање растојања.
Одређивање висинских разлика. Нивелман. Поступак рада. Рачунање

висинских разлика и висина тачака.
СНИМАЊЕ ТЕРЕНА И СИТУАЦИОНИ ПЛАНОВИ
Снимање терена. Потребан прибор.
Топографски знаци.
Садржај ситуационих планова. Приказ рељефа.
ТОПОГРАФСКЕ ПОДЛОГЕ
Врсте подлога. Начин израде. Тачност.
Примена топографских подлога у пројектовању и изградњи објеката.
ВЕЖБЕ (22)
Мерење дужине пантљикама.
Мерење углова простом и гирусном методом. Обрада података.
Одређивање висинских разлика и висина тачака.
Снимање терена ортогоналном методом.
Снимање терена поларном методом.
Узимање података са топографских подлога (дужине, висине, површине) и

исцртавање одговарајућих профила.
ОРГАНИЗАЦИЈА И МЕХАНИЗАЦИЈА ГРАЂЕЊА



ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ предмета је да омогући кандидатима да овладају одговарајућим

теоретским и практичним знањима о грађевинском пословању и примени
механизације у извођењу радова да би се оспособили за обављање послова и радних
задатака процесних организатора градње.

Задаци предмета су:
- систематизација већ усвојеног знања из области грађевинског пословања у

претходном школовању;
- стицање ширих и потпунијих знања о карактеристикама производње у

области грађевинарства, као и о факторима од којих непосредно зависе резултати
привређивања;

- оспособљавање кандидата да суделују у организовању машинског рада у
грађевинарству ради постизања оптималних резултата са становишта динамике,
економичности и квалитета.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(2+1 час недељно, 44+22 часа укупно)

ТЕОРИЈСКИ ДЕО (44)
УВОД
Организација грађевинских радова. Историјски развој организације

производње.
РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА
Филозофска и математичка основа. Степен рационалности. Интензивирање,

рационалисање радова. Грешке у организацији производње.
Видови рационализације. Рационално руковођење производњом.

Рационализација материјалом, енергијом. Рационализација радним процесом.
Појединачна, групна, серијска производња. Рационално коришћење радног времена.
Празни ходови - преклапања.

Анализе рационалности.
ПРОДУКТИВНОСТ
Дефиниције, основни и проширени математички изрази продуктивности.

Спољни и унутрашњи фактори који утичу на продуктивност.
Практичне нумеричке анализе продуктивности појединаца, група, погона и

предузећа.
Производња појединачних објеката, групна и масовна серијска производња у

грађевинарству.
КАРАКТЕРИСТИКЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ
Методе производње.
Типови грађевинске производње.
Спољашњи фактори (климатски, топографски, геомеханички).
Основне карактеристике производње у грађевинарству.
Узроци отежане организације грађевинске производње.
Структура грађевинске производње. Основни, помоћни, комплексни

технолошки грађевински процеси. Радне операције. Фронтови рада. Фазе радова.
Радни токови. Подела рада. Радно место.

МЕХАНИЗАЦИЈА
Подела машина. Погонске и радне машине. Механизовани алати.
Основни елементи машина. Мотори са унутрашњим сагоревањем.
Машине за хоризонтални и вертикални транспорт.



Машине за ископ, померање и разастирање земљаних маса.
Машине за уситњавање и просејавање каменог агрегата.
Машине за стабилизацију и компримовање (сабијање тла).
Уређаји за дозирање материјала.
Машине за производњу и уграђивање бетона и малтера.
Машине за производњу и уграђивање битуменозних маса.
Енергетске машине.
Машине за одржавање, санирање и консолидацију грађевинских објеката и

саобраћајница.
Грађевинске машине на електро-погон. Динамо машина и градилишни

генератор - алтернатор. Градски и градилишни електроводи. Електромотори.
ЕКСПЛОАТАЦИЈА МАШИНА НА ГРАДИЛИШТУ
Учинак. Теоретски и практични учинак машинског рада.
Спрезање радних машина у технолошком процесу рада.
Анализа коштања машинског рада.
Демонстрирање лоше организације рада на практичним примерима са

израчунавањем губитака. Значај димензионисања механизације и избора технологије
грађења на рентабилност предузећа.

ПЛАНИРАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ
Врсте планова и планирања. Статички и динамички планови. Планови

напредовања радова. Планирање радне снаге, механизације, набавки, припреме;
ускладиштење материјала.

Мрежно планирање.
РАСПОРЕД КАПАЦИТЕТА НА ГРАДИЛИШТУ - РАДИЛИШТУ
Основни принципи. Распоред маса. Принцип тежишта, принцип гравитације.
Смештај материјала и готових производа. Магацини.
Унутрашњи и спољашни транспорт.
Минимализација и линеаризација материјала у технолошкој обради.
Укрштање путева у нивоу и ван нивоа.
Ситуациони план градилишта - радилишта.
ГРАЂЕВИНСКЕ НОРМЕ
Норме и нормирање. ЈУС ГН - грађевинске норме.
Норма времена и норма материјала. Обрачун норми.
Анализа утрошка радног времена, материјала и енергије. Комплексна анализа.

Анализа трошкова производње. Елементи непосредних и посредних трошкова
производње. Калкулације, продајне цене.

ГРАДИЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Грађевински дневник, грађевинска књига. Евиденција о радницима,

механизацији, материјалу, производњи. Радни налог. Месечни обрачун. Ситуација.
Израчунавање количина радова. Обрачуни.

ВЕЖБЕ (22)
Израда рачунских и графичких прилога одговарајућих делова техничке и

градилишне документације:
- израда анализа о степену рационалности и продуктивности рада за појединца,

групу, погон,
- анализе коштања машинског рада и срачунавање учинка за поједине машине

грађевинске механизације,
- анализа утрошка радног времена, материјала и енергије,
- израда статичких и динамичких планова за одговарајуће групе послова,
- израда делова градилишне администрације.



ПРЕФАБРИКОВАНО ГРАЂЕЊЕ
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ предмета је да кандидати стекну потребна знања о грађењу

префабрикатима да би се оспособили за успешно обављање послова и радних
задатака процесних организатора објеката високоградње.

Задаци предмета су:
- систематизовање већ усвојених знања о грађењу префабрикатима и стицање

нових знања о специфичностима и предностима префабрикованог грађења у односу
на традиционалну градњу;

- упознавање врста префабрикованих елемената, начина израде, транспорта,
ускладиштења и монтаже;

- стицање знања о конструктивним системима префабрикованог грађења;
- оспособљавање кандидата да стручно "читају" и тумаче пројекте и детаље за

префабрикацију елемената и префабриковано грађење објеката и да примењују
усвојена знања приликом организовања одговарајућих послова на објектима
високоградње.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(2+1 час недељно, 44+22 часа укупно)

ТЕОРИЈСКИ ДЕО (44)
УВОД
Развој савремене технологије грађења и основне карактеристике развоја.

Савремене методе грађења. Индустријализовано грађење. Грађење префабрикованим
елементима. Зависност технологије од места производње.

МЕТОДЕ ПРЕФАБРИКАЦИЈЕ
Општа шема процеса префабрикације.
Материјали за израду префабрикованих елемената.
Фазе технолошког процеса и опрема за префабрикацију.
Калупи за префабрикацију. Непокретни калупи, покретни калупи,

префабрикација без калупа. Префабрикација бетонске галантерије.
Припрема бетона, уграђивање и топлотна обрада.
Машине за дизање, пренос и хоризонтални транспорт елемената.
Класификација бетонских елемената.
МОНТАЖНИ РАДОВИ
Методе извођења монтажних радова.
Фазе технолошког процеса монтаже.
Примена механизације при монтажи. Помоћна средства и уређаји за извођење

монтажних радова.
КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМИ ПРЕФАБРИКОВАНИХ ОБЈЕКАТА
Скелетни систем.
Крупно-блоковски систем.
Панелни систем.
Просторно-ћелијски системи.
Мешовити конструктивни системи.
Карактеристике префабрикације, транспорта елемената и монтаже за

различите врсте конструктивних система.
Префабриковани елементи великих распона.
ПРОЈЕКТИ У ПРЕФАБРИКОВАНОМ ГРАЂЕЊУ
Извођачки пројекти. Планови монтаже.



ВЕЖБЕ (22)
Читање и тумачење извођачких пројеката и планова монтаже за

префабриковано грађење.
Израда појединих делова пројектне документације.

ПРАКСА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ овог програма је да омогући кандидатима да овладају потребним знањима

о поступцима и методама оперативног организовања радова на градилишту и да се
оспособе за успешно обављање послова процесних организатора грађења објеката.

Задаци су:
- упознавање кадровске структуре на градилишту или у одговарајућим

погонима;
- упознавање технологије и организације рада у чије се токове кандидати

постепено укључују;
- оспособљавање кандидата да аналитички и графички обрађују одговарајуће

податке радне и техничке документације;
- Припремање и оспособљавање будућих пословођа да стално и непосредно

сарађују са другим стручњацима који учествују у изградњи објеката;
- развијање самосталности у раду и решавању насталих проблема у процесу

грађења објеката, неговање добрих и коректних међуљудских односа.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(240 часова у блоку)

Извођење послова и радних задатака грађевинског пословође - процесног
организатора у конкретним условима на градилишту.

ОПЕРАТИВНО ОРГАНИЗОВАЊЕ РАДА
Упознавање градилишта и услова рада. Организација градилишта. Фазе радова.

Кадровска структура. Правилник о заштити на раду.
Организовање набавки и набављање материјала за извођење одговарајућих

радова.
Организовање транспорта, складиштења и чувања материјала.
Планирање извођења радова, фаза и редоследа остваривања.
Планирање броја извршилаца, формирање бригада и група и утврђивање

потребног радног времена за обављање одређених фаза радова и послова.
Учествовање у разради и утврђивању ширих оперативних планова са

организатором градње, руководиоцем радне јединице и другим надлежним
стручњацима.

Непосредно сарађивање са управом градилишта по питању набавке материјала,
алата и других средстава рада, рокова за извршење радова и рационалног
распоређивања кадрова.

Обезбеђивање доследне примене правилника о заштити на раду и свих мера
личне заштите, заштите других радника и околине.

ВОЂЕЊЕ ТЕХНИЧКЕ И РАДНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Тумачење и исправно примењивање одговарајућих делова техничке

документације у извођењу радова.
Израда ситуација изведених радова.
Прикупљање, сређивање и достављање одговарајућих података за израду

периодичних и коначних обрачуна.



Прикупљање, сређивање и достављање података о организационим и
економским показатељима градилишта.

Контролисање квалитета и рокова извршених послова и евидентирање
података о радном учинку бригаде, групе, појединаца и припремање елемената за
обрачун радних налога.

Израђивање извештаја о насталим променама у току грађења, непредвиђеним,
накнадним радовима, прекорачењу утврђених рокова.

Израда налога за наплату изведених радова.
Израда дневника рада и евидентирање свих организационих и других стручних

проблема који су настајали у току обављања ове праксе и како су решавани.
Обављање других послова и радних задатака који нису обухваћени

номенклатуром занимања, а одговарајуће су категорије сложености и у складу са
конкретним захтевима и условима рада на одређеном градилишту.

Образовни профил: ПОСЛОВОЂА ЗА НИСКОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ
ОСНОВЕ ПРИВРЕДНОГ И РАДНОГ ПРАВА

ПСИХОЛОГИЈА РАДА
ПРИМЕЊЕНА МАТЕМАТИКА

ЧИТАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ДЕТАЉА
ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕЊА

СТАТИКА ГРАЂЕВИНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА
Примењују се наставни програми групе МАЈСТОРИ.

БЕТОН И АРМИРАНИ БЕТОН
ГЕОДЕЗИЈА

Примењују се наставни програми образовног профила ПОСЛОВОЂА ЗА
ВИСОКОГРАДЊУ.

САОБРАЋАЈНИЦЕ
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ предмета је да омогући кандидатима да стекну потребна знања о путевима

и железници и да се оспособе да успешно обављају послове и радне задатке
процесних организатора нискоградње.

Задаци предмета су:
- стицање знања о саобраћајницама и начинима изградње ових објеката

нискоградње;
- упознавање елемената пута, доњег строја и коловозне конструкције;
- упознавање елемената доњег и горњег строја железничке пруге;
- упознавање конструктивних елемената тунела и начина грађења ових

објеката;
- стицање знања о примени механизације у извођењу саобраћајница и примени

мера заштите на раду.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(2+1 час недељно, 44+22 часа укупно)

ТЕОРИЈСКИ ДЕО (44)
УВОД
Врсте саобраћајница. Основни конструктивни елементи и фазе пројектовања,

грађења и одржавања саобраћајница.
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ



Доњи строј пута и железнице. Земљани труп. Насип, усек, засек и галерија.
Основне врсте земљаних материјала. Подела земље на категорије. Геолошко
испитивање земљаног тла. Нагиб косина, усека и насипа. Примена механизације при
извођењу земљаних радова.

МИНИРАЊЕ
Експлозив и средства за паљење мина. Активирање експлозива. Разбијање

стена. Заштита косина усека и насипа.
ЗАШТИТНЕ И ПОТПОРНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
Потпорни зидови. Конструкција и намена. Начин извођења.
Заштита од дејстава воде у току грађења и у току експлоатације. Дренажа.

Начин извођења. Одводњавање површинске воде.
РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ГРАДИЛИШТА
Формирање градилишта. План организације радова. Чишћење и уређење терена

за градњу. Отварање и уређивање позајмишта. Депоније материјала. Обележавање
трасе и објеката. Регулисање водотока и одводњавање површинских вода.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРОЈЕКТОВАЊА ПУТЕВА
Елементи пута. Основа, попречни и подужни профили пута.
Трасирање пута.
Обрачун и распоред земљаних материјала.
Пројектна документација. Врсте пројеката. Размере карата и планова. Техничка

нотација и симболи.
ДОЊИ СТРОЈ ПУТА
Слојеви. Минерални материјал везан битуменом.
Слојеви стабилизовани хидрауличким везивом.
Састав, квалитет и начин грађења.
КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
Флексибилне коловозне конструкције. Минерални материјали. Асфалтни

застори на принципу макадама. Асфалт-бетон. Ливени асфалт. Припрема мешавине,
начин уграђивања и збијање.

Круте коловозне конструкције. Конструктивне основе. Минерални материјали.
Спојна средства. Припрема мешавине и уграђивање. Обрада површине коловоза.

Коловоз од префабрикованих елемената. Ситна камена коцка, клинкер,
префабриковани бетонски елементи.

ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА
Одржавање путева и објеката за одводњавање.
Чишћење коловоза. Зимско одржавање пута.
Поправљање оштећења коловоза. Методе, средства, поступци.
ЗНАЧАЈ ПУТЕВА У ВАНРЕДНИМ УСЛОВИМА
Рушење пута ради запречавања.
Оспособљавање путева и путних објеката применом локалних материјала за

коришћење у ванредним условима.
ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
Конструктивни елементи железничких пруга.
Конструкција доњег строја.
Конструкција горњег строја пруга. Шине, колосечни прибор, прагови, застор.
Нове пруге и реконструкције.
Елементи пројектовања. Генерални пројекат, идејни, извођачки и архивски

пројекат.
Уређаји за електрификацију пруга и сигнално-сигурносни уређаји. Савремена

сигнално-сигурносна постројења.



Одржавање железничких пруга.
Значај железничких пруга у ванредним условима.
Примена механизације у извођењу радова на изградњи и одржавању

железничких пруга.
ТУНЕЛИ
Врсте тунела. Функција. Тунелски поткоп. Начин осигурања.
Конструкције од монолитног бетона.
Материјали за подграђивање класичног начина грађења.
Савремене методе грађења.
Примена механизације у грађењу тунела.
ВЕЖБЕ (22)
Читање и тумачење пројеката путева и железничких пруга. Израда појединих

делова пројектног елабората:
- попречни пресеци,
- подужни пресек,
- прорачун земљаних маса,
- израчунавање потребних количина материјала.
Читање и тумачење пројеката тунела.

ХИДРОТЕХНИЧКИ ОБЈЕКТИ
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ предмета је стицање потребних знања о објектима хидроградње и

оспособљавање кандидата да усвојена знања примењују приликом обављања
послова процесних организатора хидроградње.

Задаци предмета су:
- упознавање области хидроградње и економске оправданости ове делатности;
- стицање основних знања из хидрологије и хидраулике;
- упознавање хидротехничких објеката;
- упознавање радова на уређењу водних токова;
- оспособљавање кандидата за сарадњу са одговарајућим стручњацима

приликом обављања сложених послова организатора хидроградње.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(2 часа недељно, 44 часа укупно)

УВОД
Хидротехника. Подела.
Снабдевање водом и каналисање насеља.
Хидротехничке мелиорације.
Регулација река.
Пловни путеви и пристаништа.
Коришћење водних снага.
Остале хидротехничке делатности.
ОСНОВЕ ХИДРОЛОГИЈЕ
Водни биланс. Падавине. Мерење. Нивограм.
Отицање. Протицање. Веза између падавина и отицаја.
Максимални и минимални протицаји. Појам вероватноће појаве.
ОСНОВЕ ХИДРАУЛИКЕ
Хидростатика. Притисак у течности.
Хидродинамика. Врсте енергије у течности. Кретање воде у отвореним

каналима.



Истицање кроз мале отворе. Кретање воде у цевима под притиском.
Хидраулички отпори.

РЕГУЛИСАЊЕ ПРОТОКА
Акумулациони басени. Изравнавање протока. Коришћење акумулационих

базена за ублажавање поплавног таласа.
БРАНЕ И ОБЈЕКТИ УЗ БРАНУ
Бетонске бране. Насуте бране. Објекти везани за грађење бране. Стални објекти

уз брану.
КОРИШЋЕЊЕ ВОДНИХ СНАГА
Снага и енергија хидроелектране. Типови хидроелектрана.
ПЛОВНИ КАНАЛИ И ПРИСТАНИШТА
Трасе канала. Уздужни и попречни профили. Преводнице. Пристаништа.

Обални зидови.
УРЕЂЕЊЕ ВОДНИХ ТОКОВА
Основне карактеристике природних токова. Биотехничке мере и радови.

Багеровање речног корита. Регулационе грађевине.
Велике воде на рекама. Одбрана. Улога регулационих грађевина и акумулација

у одбрани од великих вода.
ОРГАНИЗАЦИЈА И МЕХАНИЗАЦИЈА ГРАЂЕЊА

Примењује се програм образовног профила ПОСЛОВОЂА ЗА
ВИСОКОГРАДЊУ.

ПРАКСА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ овог програма је да омогући кандидатима да овладају потребним знањима

о поступцима и методама оперативног организовања радова на градилишту и да се
оспособе за успешно обављање послова процесних организатора грађења објеката.

Задаци су:
- упознавање кадровске структуре на градилишту или у одговарајућим

погонима;
- упознавање технологије и организације рада у чије се токове кандидати

постепено укључују;
- оспособљавање кандидата да аналитички и графички обрађују одговарајуће

податке радне и техничке документације;
- припремање и оспособљавање будућих пословођа да стално и непосредно

сарађују са другим стручњацима који учествују у изградњи објеката;
- развијање самосталности у раду и решавању насталих проблема у процесу

грађења објеката, неговање добрих и коректних међуљудских односа.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(240 часова у блоку)

Извођење послова и радних задатака грађевинског пословође - процесног
организатора у конкретним условима на градилишту.

ОПЕРАТИВНО ОРГАНИЗОВАЊЕ РАДА
Упознавање градилишта и услова рада. Организација градилишта. Фазе радова.

Кадровска структура. Правилник о заштити на раду.
Организовање набавки и набављање материјала за извођење одговарајућих

радова.
Организовање транспорта, складиштења и чувања материјала.
Планирање извођења радова, фаза и редоследа остваривања.



Планирање броја извршилаца, формирање бригада и група и утврђивање
потребног радног времена за обављање одређених фаза радова и послова.

Учествовање у разради и утврђивању ширих оперативних планова са
организатором градње, руководиоцем радне јединице и другим надлежним
стручњацима.

Непосредно сарађивање са управом градилишта по питању набавке материјала,
алата и других средстава рада, рокова за извршење радова и рационалног
распоређивања кадрова.

Обезбеђивање доследне примене правилника о заштити на раду и свих мера
личне заштите, заштите других радника и околине.

ОПЕРАТИВНО ОРГАНИЗОВАЊЕ ГРАЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ПРУГА
Планирање и надзор над извођењем радова, према утврђеним плановима и

техничким прописима.
Радови на извођењу и одржавању доњег и горњег строја пруге.
ВОЂЕЊЕ ТЕХНИЧКЕ И РАДНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Тумачење и исправно примењивање одговарајућих делова техничке

документације у извођењу радова.
Израда ситуација изведених радова.
Прикупљање, сређивање и достављање одговарајућих података за израду

периодичних и коначних обрачуна.
Прикупљање, сређивање и достављање података о организационим и

економским показатељима градилишта.
Контролисање квалитета и рокова извршених послова и евидентирање

података о радном учинку бригаде, групе, појединца и припремање елемената за
обрачун радних налога.

Израђивање извештаја о насталим променама у току грађења непредвиђеним,
накнадним радовима, прекорачењу утврђених рокова.

Израда налога за наплату изведених радова.
Израда дневника рада и евидентирање свих организационих и других стручних

проблема који су настајали у току обављања ове праксе и како су решавани.
Обављање других послова и радних задатака који нису обухваћени

номенклатуром занимања, а одговарајуће су категорије сложености и у складу са
конкретним захтевима и условима рада на одређеном градилишту.

Образовни профил: ПОСЛОВОЂА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ МЕХАНИЗАЦИЈУ
ОСНОВЕ ПРИВРЕДНОГ И РАДНОГ ПРАВА

ПСИХОЛОГИЈА РАДА
ПРИМЕЊЕНА МАТЕМАТИКА

ЧИТАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ДЕТАЉА
ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕЊА

Примењују се програми групе МАЈСТОРИ.
МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ

Примењује се програм образовног профила МАЈСТОР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ
МЕХАНИЗАЦИЈУ.

САОБРАЋАЈНИЦЕ
Примењује се програм образовног профила ПОСЛОВОЂА ЗА

НИСКОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ.
ОРГАНИЗАЦИЈА МАШИНСКОГ ГРАЂЕЊА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ



Циљ предмета је стицање теоријских и практичних знања потребних за
целисходно организовање машинског рада у грађевинарству са становишта
динамике извођења радова, економичности и квалитета.

Задаци предмета су:
- систематизовање већ усвојеног знања из области грађевинског пословања у

претходном школовању;
- стицање потпунијих и ширих знања о карактеристикама производње у

области грађевинарства, као и о факторима од којих непосредно зависе резултати
привређивања;

- указивање на предности механизованог рада, као саставног дела савремене
технологије грађења;

- упознавање могућности примене, капацитета и граница економичности за
поједине врсте и групе машина;

- оспособљавање кандидата да планирају и обрачунавају рад машина и
машинских бригада, да уклапају и правилно групишу машине "без вишкова
капацитета" и "уских грла", што чини основу за успешно одвијање динамике
грађења.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(2+2 часа недељно, 44+44 часа укупно)

УВОД
Организација грађевинских радова. Историјски развој организације

производње.
РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА
Филозофска и математичка основа. Степен рационалности. Интензивирање,

рационалисање радова. Грешке у организацији производње.
Видови рационализације. Рационално руковођење производњом.

Рационализација материјалом, енергијом. Рационализација радним процесом.
Појединачна, групна, серијска производња. Рационално коришћење радног времена.
Празни ходови - преклапања.

Анализе рационалности.
ПРОДУКТИВНОСТ
Дефиниција, основни и проширени математички изрази продуктивности.

Спољашњи и унутрашњи фактори који утичу на продуктивност.
Практичне нумеричке анализе продуктивности појединаца, група, погона и

предузећа.
Производња појединачних објеката, групна и масовна серијска производња у

грађевинарству.
КАРАКТЕРИСТИКЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ
Методе производње.
Типови грађевинске производње.
Спољашњи фактори (климатски, топографски, геомеханички).
Основне карактеристике производње у грађевинарству.
Узроци отежане организације грађевинске производње.
Структура грађевинске производње. Основни, помоћни, комплексни

технолошки грађевински процеси. Радне операције. Фронтови рада. Фазе радова.
Радни токови. Подела рада. Радно место.

ПЛАНИРАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ



Врсте планова и планирања. Статички и динамички планови. Планови
напредовања радова. Планирање радне снаге, механизације, набавки, припреме,
ускладиштења материјала.

Мрежно планирање.
РАСПОРЕД КАПАЦИТЕТА НА ГРАДИЛИШТУ - РАДИЛИШТУ
Основни принципи. Распоред маса. Принцип тежишта, принцип гравитације.
Смештај материјала и готових производа. Магацини.
Унутрашњи и спољашњи транспорт.
Минимализација и линеаризација материјала у технолошкој обради.
Укрштање путева у нивоу и ван нивоа.
Ситуациони план градилишта - радилишта.
ГРАЂЕВИНСКЕ НОРМЕ
Норме и нормирање. ЈУС ГН - грађевинске норме.
Норма времена и норма материјала. Обрачун норми.
Анализе утрошка радног времена, материјала и енергије. Комплексна анализа.

Анализа. Анализа трошкова производње. Елементи непосредних и посредних
трошкова производње. Калкулације, продајне цене.

ГРАДИЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Грађевински дневник, грађевинска књига. Евиденција о радницима,

механизацији, материјалу, производњи. Радни налог. Месечни обрачун. Ситуација.
Израчунавање количина радова. Обрачуни.

МАШИНСКО ГРАЂЕЊЕ
Специфичности организације и руковођења при извођењу грађевинских радова

уз високи степен примене грађевинске механизације.
Планирање машинског рада. Количине и динамика извођења радова.
Транспорт машина. Самоходно премештање машина сопственим погоном.

Тегљење грађевинских машина у јавном саобраћају. Товарење грађевинских машина
на возило друмског саобраћаја и на железничке вагоне. Бродски транспорт машина.

Организација припреме за монтажу машина. Припрема терена и помоћних
уређаја.

Организација радне зоне стабилних постројења и машина са ограниченим
могућностима кретања. Израда фундамента за стабилне машине. Израда кранских
стаза.

КАПАЦИТЕТИ МАШИНА
Нормирани капацитети. Теоретски и практични учинак.
Корекција практичних учинака у условима различитим од претпостављених.
Нормирање машинског рада. Градилишне норме.
ОРГАНИЗАЦИЈА МАШИНСКОГ ГРАЂЕЊА
Индивидуални и групни рад машина. Димензионисање и усклађивање

машинских капацитета. Проблем решавања "вишкова капацитета" у гарнитури
машина. Проблеми и решавање "уских грла" у гарнитури машина.

Упоредне анализе учинака и економичности машинских гарнитура, ако постоји
могућност алтернативног компоновања.

Израда насипа:
1. гарнитура - дозери за ископ материјала, утоваривачи за утовар, кип-камиони

(демпери) за транспорт, грејдер за планирање, ваљци за сабијање тла,
2. гарнитура - багери за ископ и утовар (остало као у гарнитури под 1),
3. гарнитура - скрепери и ваљци за сабијање тла.
Утврђивање граница економичности за поједине машине и гарнитуру машина.
ЕВИДЕНЦИЈА МАШИНСКОГ РАДА



Расположиво време и коефицијенти коришћења радног времена.
Радно време и ефективно време машине. Мото-час.
Евиденција рада и учинка машине, односно гарнитуре машина.
Евиденција утрошка погонског и другог материјала. Организација снабдевања

погонским горивом.
МЕРЕ ЗАШТИТЕ НА РАДУ
Посебне мере заштите при машинском извођењу радова.
Појам опасне и радне зоне. Кретање радника у радној зони.
Забране и упозорења.
ВЕЖБЕ (44)
Израда прилога из планирања машинског рада.
Израчунавање учинка грађевинских машина и гарнитура.
Утврђивање граница економичности за поједине машине и гарнитуре машина.
Вођење евиденција рада и учинка машина и машинских гарнитура.

Евидентирање утрошка погонског и другог материјала.
Израда упоредних анализа учинака и економичности машинских гарнитура за

различите врсте радова. Димензионисање и усклађивање машинских капацитета.
ПРЕФАБРИКОВАНО ГРАЂЕЊЕ

Примењује се програм образовног профила ПОСЛОВОЂА ЗА
ВИСОКОГРАДЊУ.

ГРАЂЕВИНСКА МЕХАНИЗАЦИЈА
Примењује се програм образовног профила МАЈСТОР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ

МЕХАНИЗАЦИЈУ.
ПРАКСА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ овог програма је да омогући кандидатима да овладају потребним знањима

о поступцима и методама оперативног организовања механизованих радова на
градилишту и да се оспособе за успешно обављање послова процесних организатора
за грађевинску механизацију.

Задаци су:
- упознавање технологије и организације рада у чије се токове кандидати

постепено укључују;
- упознавање капацитета (број и врста расположивих машина) грађевинске

механизације;
- оспособљавање кандидата да аналитички и графички обрађују одговарајуће

податке радне и техничке документације о грађевинској механизацији;
- припремање и оспособљавање будућих пословођа да стално и непосредно

сарађују са другим стручњацима који учествују у изградњи објеката;
- развијање самосталности у раду и решавању насталих проблема у процесу

извођења механизованих радова и неговање добрих и коректних међуљудских
односа.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(240 часова у блоку)

Извођење послова и радних задатака грађевинског пословође - процесног
организатора за грађевинску механизацију у конкретним условима на градилишту.

ОПЕРАТИВНО ОРГАНИЗОВАЊЕ РАДА
Упознавање градилишта и услова рада. Организација градилишта. Фазе радова.

Кадровска структура. Правилник о заштити на раду.



Расположива грађевинска механизација. Оспособљеност кадра за руковање
грађевинским машинама.

Анализирање капацитета и могућности грађевинске механизације.
Усклађивање планираних потреба и рокова за извођење радова са могућностима
постојећих кадрова, опреме и механизације.

Сарадња са управом градилишта на питањима утврђивања броја извршилаца у
постојећим условима на градилишту.

Непосредно организовање, праћење и евидентирање рада радника на
грађевинској механизацији. Организовање процеса грађења и извођење радова по
фазама помоћу грађевинских машина.

Контролисање квалитета и количине изведених радова.
Извођење радова непосредним руковањем појединим машинама грађевинске

механизације.
Учествовање у избору локације за постављање статичких машина.
Обезбеђивање услова и припремање машина за сигуран и правилан рад.

Обезбеђење горива, мазива и резервних делова.
Обезбеђивање транспортних машина.
Примање нове грађевинске механизације и пуштање у рад према проученом

упутству. Контролисање исправности рада нових и ремонтованих машина.
Обезбеђивање доследне примене правилника о заштити на раду и свих мера

личне заштите, заштите других радника и околине.
ВОЂЕЊЕ ТЕХНИЧКЕ И РАДНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Тумачење и исправно примењивање одговарајућих делова техничке

документације у извођењу механизованих радова.
Прикупљање, сређивање и достављање података за израду периодичних и

коначних обрачуна.
Контролисање квалитета и рокова извршених послова и евидентирање

података о раду машина и одређених гарнитура, о радном учинку бригаде, групе и
појединаца и припремање елемената за обрачун радних налога. Израда налога за
наплату изведених радова.

Израђивање извештаја о насталим променама у току грађења непредвиђеним,
накнадним радовима, прекорачењу утврђених рокова.

Израда дневника рада и енидентирање свих организационих и других стручних
проблема који су настајали у току обављања ове праксе и како су решавани.

Обављање других послова одговарајуће категорије сложености у складу са
конкретним захтевима и условима рада на одређеном градилишту.

Образовни профил: ПОСЛОВОЂА ЗА ГРАЂЕВИНСКА ПОСТРОЈЕЊА
ОСНОВЕ ПРИВРЕДНОГ И РАДНОГ ПРАВА

ПСИХОЛОГИЈА РАДА
ПРИМЕЊЕНА МАТЕМАТИКА

ЧИТАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ДЕТАЉА
ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕЊА

Примењују се програми групе МАЈСТОРИ.
МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ

Примењује се програм образовног профила МАЈСТОР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ
МЕХАНИЗАЦИЈУ.

ГРАЂЕВИНСКА ПОСТРОЈЕЊА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ



Циљ предмета је да омогући кандидатима стицање потребних знања о
грађевинским постројењима и примени у савременом грађевинарству.

Задаци предмета су:
- стицање знања о конструкционим решењима и принципима рада постројења

за производњу бетона;
- стицање знања о конструкционим решењима и принципима рада постројења

за производњу асфалта;
- упознавање принципа рада постројења за градњу тунела, за производњу

каменог агрегата, изградњу и одржавање железничких пруга, стабилизацију тла,
производњу сабијеног ваздуха;

- оспособљавање кандидата да примењују усвојена знања у току обављања
практичне наставе на одређеним грађевинским постројењима;

- упознавање прописа и мера заштите на раду и оспособљавање кандидата за
њихову доследну примену.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(6 часова недељно, 132 часа укупно)

БЕТОН
Врсте и примена у грађевинарству.
Састав бетона. Агрегат, цемент, вода, додаци.
Врсте бетона према крупноћи агрегата. Врста бетона према брзини везивања.

Брзовезујући бетон.
Физичко-хемијска својства бетона. Обичан бетон и бетон високе отпорности.
Физичке карактеристике бетона: порозност, конзистенција, модул.

Еластичности и запреминска тежина. Старење бетона.
ОСНОВНЕ ФАЗЕ ПРОИЗВОДЊЕ И УГРАЂИВАЊА БЕТОНА
Дозирање компоненти. Тежинско и запреминско дозирање.
Мешање компоненти. Систем мешања. Мешање слободним падом

(превртањем, гравитацијом) и принудно мешање.
Уграђивање. Поступци приликом уграђивања ради повећања запреминске

тежине и других физичких карактеристика бетона битних за квалитет бетона.
Нега бетона. Поступци и нужност неге бетона.
ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРОИЗВОДЊУ БЕТОНА
Покретна постројења. Стабилна постројења.
Компоненте постројења за производњу бетона. Конструкција, принцип рада,

подешавање и одржавање.
Уређаји за дозирање агрегата. Механичка лопата и скреперски уређаји за

привлачење појединих фракција агрегата до затварача.
Затварачи. Конструкција, подешавање и начин отварања и затварања.
Транспортне траке за допрему појединих фракција до ваге.
Вага за агрегат. Прихватање и мерење појединих фракција. Очитавање тежине

за сваку фракцију. Једновремено очитавање тежине свих фракција.
Уређај за допремање агрегата од ваге до мешалице.
Уређај за дозирање цемента.
Силоси за цемент. Конструкција, постављање, пуњење, контрола и пражњење

силоса.
Транспортери за цемент од силоса до ваге за цемент. Конструкција и рад

пружних транспортера. Вага за цемент.
БИТУМЕНОЗНЕ МЕШАВИНЕ



Врсте и примена у грађевинарству.
Ливени асфалт. Ваљани асфалт.
Компоненте асфалтних мешавина. Битумен, камени агрегат (шљунак,

дробљени камени агрегат, камено брашно).
ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРОИЗВОДЊУ АСФАЛТА
Постројења са континуалним и цикличним процесом.
Компоненте постројења са цикличним процесом производње.
Дозатор за агрегат. Бункери, затварачи, транспортери за прихватање агрегата.

Дозирање.
Улазни транспортер агрегата. Постављање и функционисање.
Сушница агрегата. Постављање и намена. Бубањ и механизам за ротирање.

Горионик, функционисање и контрола температуре сушења агрегата. Циклонски
сакупљач прашине. Конструкција и функционисање.

Транспортер врућег агрегата. Конструкција, функционисање и одржавање.
Сита за просејавање врућег агрегата.
Бункери за просејани врући агрегат. Затварачи.
Вага за агрегат, контрола појединих фракција и подешавање састава агрегата

по фракцијама.
Силос за камено брашно. Депоновање.
Транспортери каменог брашна од силоса до мешалице.
Предгрејачи битумена. Енергија грејања и контрола температуре грејања.
Цистерне за врућ битумен. Конструкција и намена. Енергија догревања и

одржавања одређене температуре. Контрола стања у цистернама.
Проточне и мерне пумпе за битумен. Подешавање количине протока на мерној

пумпи.
Цевовод врућег битумена. Бризгаљке.
Мешалица за мешање компоненти битуменозне мешавине. Конструкција,

принцип рада и одржавање.
Корпа за прихватање готове мешавине. Конструкција и функционисање.
Бункер за прихватање готове мешавине. Одржавање потребне температуре

мешавине у бункеру. Пражњење бункера.
Помоћни енергетски уређаји. Примена пнеуматике и уљне хидраулике у раду

извршног органа аутоматских постројења.
Уређаји за дозирање воде. Дозирање одмеравањем у посебној посуди.

Дозирање мерном пумпом помоћу турбинског водомера.
Уређај за контролу влажности агрегата и редукције количине воде ради

одржавања утврђеног водоцементног фактора.
Уређаји за дозирање адитива. Сврха дозирања адитива. Врсте адитива и

оријентационе количине.
Мешалица бетона. Облици простора за мешање. Коритасти облик са

хоризонтално постављеним носачима лопатица мешалице. Мешалице са бубњем и
вертикалним носачем лопатица.

Носачи лопатица и лопатице мешалице.
Двофазне и трофазне мешалице. Комбинација са ротирајућим лопатицама и

стабилним или ротирајућим бубњем.
Прихватни бункер ваге као мешалица.
Затварач мешалице за испуштање готовог бетона.
Помоћни енергетски уређаји. Примена пнеуматике и уљне хидраулике на

аутоматским постројењима за производњу бетона.
ПРИПРЕМАЊЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПУШТАЊЕ ПОСТРОЈЕЊА У ПОГОН



Механичко руковање. Полуаутоматско и аутоматско руковање.
Подешавање граничних величина на поставним направама према рецептури и

технолошком процесу. Подешавање ваге за цемент и ваге за воду.
Систем "бушених картица" и џек-уложака код програмираних постројења.

Редослед пуштања у рад.
Аутоматизована производња и контрола производње. Командни пулт

руковаоца постројења. Контролни инструменти и индикатори на командном пулту.
КОНТРОЛА БЕТОНА
Контрола и лабораторијско испитивање узорака узетих из производње.

Испитивања по завршеном уграђивању и старењу.
МАШИНЕ ЗА ТРАНСПОРТ И УГРАЂИВАЊЕ БЕТОНА
Моторни јапанери, пумпе за бетон. Транспорт класичним превозним

средствима. Транспорт специјалним возилима. Аутомешалице.
Разастирачи и финишери за бетон.
ПРИПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПУШТАЊЕ У РАД ПОСТРОЈЕЊА
Механичко руковање. Полуаутоматско и аутоматско руковање.
Подешавање отвора на дозаторима.
Подешавање граничних величина на поставним направама према рецептури и

технолошком процесу.
Подешавање ваге за агрегат и камено брашно и мерне пумпе за битумен.
Подешавање-нуловање бројача шаржи.
Сукцесивно пуштање у рад појединих компоненти постројења. Редослед

пуштања у рад.
Аутоматизована производња и контрола производње.
Командни пулт руковаоца постројења. Контролни инструменти и индикатори

на командном пулту.
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА
Контрола и лабораторијско испитивање узорака узетих у току производње.

Контрола и испитивања својстава по завршеном уграђивању битуменозних
мешавина.

МАШИНЕ ЗА УГРАЂИВАЊЕ БИТУМЕНОЗНИХ МЕШАВИНА
Разастирачи и финишери.
КОМПРЕСОРИ И КОМПРЕСОРСКА ПОСТРОЈЕЊА
Погонски мотори компресора и компресорских постројења.
Мотори унутрашњег сагоревања. Режим рада мотора спрегнутог са

компресором. Регулација снаге и броја обртаја. Спрезање мотора и компресора.
Електромотори. Спрезање електромотора и компресора. Електричне

инсталације компресорске станице.
Врсте компресора према принципу рада. Клипни и ротациони компресори.
Врсте према начину остваривања радног притиска: једностепени и

вишестепени.
Клипни компресори. Ротациони компресори.
Цевна мрежа пнеуматске инсталације. Главни и разводни водови. Отвори у

цевоводу. Резервоари компримованог ваздуха. Конструкција, опрема и одржавање
резервоара и његове опреме.

Скупљачи "кондензата" из цевне мреже. Постављање и одржавање.
ПОСТРОЈЕЊА ЗА ГРАЂЕЊЕ ТУНЕЛА
Ротационе машине за ископ у чврстим стенским масама.
Постројења за рад у меким стенским масама. Машине за рад у некохерентним

материјалима.



Пнеуматске гарнитуре на подвоску за избијање тунела. Постављање, врсте
подвоска и одржавање.

Кесони. Механизовани штит за рад у водом засићеном материјалу.
ОСТАЛА ПОСТРОЈЕЊА И МАШИНСКЕ ГАРНИТУРЕ
Постројења и гарнитуре за производњу каменог агрегата.
Постројења и машине за градњу и одржавање железничких пруга.
Постројења и машине за стабилизацију тла.

ОСНОВЕ АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ предмета је да омогући кандидатима да стекну потребна знања о

аутоматском управљању и регулацији одговарајућих производних процеса и да се
оспособе да усвојена знања успешно примењују у раду на грађевинским
постројењима.

Задаци предмета су:
- упознавање основних принципа рада система аутоматског управљања и

регулације;
- оспособљавање кандидата да усвојена знања примењују при управљању и

подешавању рада грађевинских постројења.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(2 часа недељно, 44 часа укупно)

УВОД
Развој аутоматског управљања.
Основни појмови из аутоматског управљања. Улазна величина, излазна

величина, поремећај, информација, сигнал.
Аутоматика, аутоматизација, аутоматски системи.
Класификација система аутоматског управљања.
Системи аутоматског управљања. Системи аутоматске регулације.
Сервомеханизми.
Системи са отвореним и затвореним колом.
Структура система аутоматског управљања - блок шема.
МОДЕЛИ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА И АНАЛИЗА
Механички систем.
Пнеуматски систем.
Електрични систем.
Преносна функција.
СИСТЕМИ АУТОМАТСКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
Мерни елементи (сензори). Мерни елементи притиска, протока, температуре,

масе и силе, брзине.
Мерни претварачи сигнала. Појачивачи (механички, пнеуматски, хидраулични

и електрични).
Регулатори. Стандардни типови регулатора континуалног деловања.

Пропорционално деловање - П регулатор. Интегрално деловање - И регулатор.
Диференцијално деловање - Д регулатор.

Регулатори ПИ, ПД и ПИД деловања. Принципијелне шеме електронских и
пнеуматских регулатора ПИД деловања.

Извршни елементи система аутоматске регулације. Електрични и пнеуматски
извршни елементи. Регулациони вентили.

Временски одзиви регулационог кола.



Стаза са и без изједначавања. П регулатор у стази за управљање.
АУТОМАТСКО УПРАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИМ ПОСТРОЈЕЊИМА
Аутоматизовано подешавање и управљање постројењима за производњу

бетона.
Аутоматизовано подешавање и управљање постројењима за производњу

битуменозних мешавина.
Аутоматизовано подешавање и управљање постројењима за производњу

компримованог ваздуха.
ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ предмета је стицање теоријских и практичних знања, потребних за

целисходно организовање рада грађевинских постројења са становишта динамике
извођења радова, економичности и квалитета.

Задаци предмета су:
- систематизовање већ усвојеног знања из области грађевинског пословања у

претходном школовању;
- стицање потпунијих и ширих знања о карактеристикама производње у

области грађевинарства, као и о факторима од којих непосредно зависе резултати
привређивања.

- указивање на предности механизованог рада као саставног дела савремене
технологије грађења;

- упознавање могућности примене и рационалног коришћења капацитета
појединих грађевинских постројења;

- оспособљавање кандидата да планирају, евидентирају и обрачунавају учинке
грађевинских постројења, као и рад стручњака који управљају постројењима.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(2+2 часа недељно, 44+44 часа укупно)

УВОД
Организација грађевинских радова. Историјски развој организације

производње.
РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА
Филозофска и математичка основа. Степен рационалности. Интензивирање,

рационалисање радова. Грешке у организацији производње.
Видови рационализације. Рационално руковођење производњом.

Рационализација материјалом, енергијом. Рационализација радним процесом.
Појединачна, групна, серијска производња. Рационално коришћење радног времена.
Празни ходови - преклапања.

Анализе рационалности.
ПРОДУКТИВНОСТ
Дефиниције, основни и проширени математички изрази продуктивности.

Спољашњи и унутрашњи фактори који утичу на продуктивност.
Практичне нумеричке анализе продуктивности појединаца, групе, погона и

предузећа.
Производња појединачних објеката, групна и масовна серијска производња у

грађевинарству.
КАРАКТЕРИСТИКЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ
Методе производње.
Типови грађевинске производње.



Спољашњи фактори (климатски, топографски, геомеханички).
Основне карактеристике производње у грађевинарству.
Узроци отежане организације грађевинске производње.
Структура грађевинске производње. Основни, помоћни, комплексни

технолошки грађевински процеси. Радне операције. Фронтови рада. Фазе радова.
Радни токови. Подела рада. Радно место.

ПЛАНИРАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ
Врсте планова и планирања. Статички и динамички планови. Планови

напредовања радова. Планирање радне снаге, механизације, набавки, припреме,
ускладиштења материјала.

Мрежно планирање.
РАСПОРЕД КАПАЦИТЕТА НА ГРАДИЛИШТУ - РАДИЛИШТУ
Основни принципи. Распоред маса. Принцип тежишта, принцип гравитације.
Смештај материјала и готових производа. Магацини.
Унутрашњи и спољашњи транспорт.
Минимализација и линеаризација материјала у технолошкој обради.
Укрштање путева у нивоу и ван нивоа.
Ситуациони план градилишта - радилишта.
ГРАЂЕВИНСКЕ НОРМЕ
Норме и нормирање. ЈУС ГН - грађевинске норме.
Норма времена и норма материјала. Обрачун норми.
Анализа утрошка радног времена, материјала и енергије. Комплексна анализа.

Анализа трошкова производње. Елементи непосредних и посредних трошкова
производње. Калкулације, продајне цене.

ГРАДИЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Грађевински дневник, грађевинска књига. Евиденција о радницима,

механизацији, материјалу, производњи. Радни налог. Месечни обрачун. Ситуација.
Израчунавање количина радова. Обрачуни.

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ГРАЂЕВИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА
Специфичности организације и руковођења при извођењу грађевинских радова

уз висок степен примене грађевинске механизације, а посебно грађевинских
постројења.

Планирање рада грађевинских постројења. Количина и динамика извођења
радова.

Организација припреме постројења за рад. Припрема помоћних уређаја и
материјала.

Организација радне зоне стабилних постројења.
КАПАЦИТЕТИ ПОСТРОЈЕЊА
Нормирани капацитети. Теоретски и практични учинак.
Корекција практичних учинака у условима различитим од претпостављених.
Нормирање рада постројења. Градилишне норме или норме одређених погона -

фабрика.
Димензионисање и усклађивање рада постројења.
Упоредне анализе учинака и економичности у условима алтернативног

компоновања и усклађивања.
Утврђивање граница економичности за поједина постројења.
ЕВИДЕНЦИЈА РАДА ПОСТРОЈЕЊА
Расположиво време и коефицијенти коришћења радног времена.
Радно време и ефективно време рада постројења.
Евиденција рада и учинка постројења.



Евиденција утрошка погонског и другог материјала. Организација снабдевања
погонским горивом.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ НА РАДУ
Посебне мере заштите при раду на грађевинским постројењима.
Појам опасне и радне зоне.
Кретање радника у радној зони.
Забране и упозорења.
ВЕЖБЕ (44)
Израда прилога из планирања рада грађевинских постројења.
Израчунавање учинака грађевинских постројења.
Утврђивање граница економичности за поједина постројења.
Вођење евиденције рада и учинка грађевинског постројења. Евиденција

утрошка погонског и другог материјала.
Израда других прилога радне и техничке документације.

ПРЕФАБРИКОВАНО ГРАЂЕЊЕ
Примењује се програм образовног профила ПОСЛОВОЂА ЗА

ВИСОКОГРАДЊУ.
ПРАКСА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ овог програма је да омогући кандидатима да овладају потребним знањима

о поступцима и методама оперативног организовања рада грађевинских постројења
у погонима градилишта или у специјалним фабрикама и да се оспособе за успешно
обављање послова процесних организатора за грађевинска постројења.

Задаци су:
- упознавање технологије организације рада у чије се токове кандидати

постепено укључују;
- упознавање капацитета (број и врста) грађевинске механизације, а посебно

грађевинских постројења;
- оспособљавање кандидата да аналитички и графички обрађују одговарајуће

податке радне и техничке документације о грађевинским постројењима;
- припремање и оспособљавање будућих пословођа да стално и непосредно

сарађују са другим стручњацима који учествују у изградњи објеката;
- развијање самосталности у раду и решавању насталих проблема у процесу

извођења послова на грађевинским постројењима и неговање добрих и коректних
међуљудских односа.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(240 часова у блоку)

Извођење послова и радних задатака грађевинског пословође - процесног
организатора за грађевинска постројења у конкретним условима на градилишту.

ОПЕРАТИВНО ОРГАНИЗОВАЊЕ РАДА
Упознавање градилишта, одговарајућег погона и фабрике и услова рада.

Кадровска структура. Правилник о заштити на раду.
Расположиви капацитети грађевинских постројења. Оспособљеност кадра за

рад на постројењима.
Анализирање капацитета и могућности грађевинских постројења. Усклађивање

планираних потреба и рокова за обављање послова.
Непосредно организовање, праћење и евидентирање рада грађевинских

постројења. Организовање процеса производње.



Контролисање квалитета рада и производа.
ПРИПРЕМАЊЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ
Пријем постројења и контролисање виталних склопова.
Контролисање погонских средстава.
Контролисање система и средстава за хлађење.
Подмазивање делова подложних хабању.
Контролисање исправности постројења при раду у месту.
УПРАВЉАЊЕ ПОСТРОЈЕЊИМА
Пуштање постројења у рад.
Усклађивање радних карактеристика постројења са другим постројењима у

групи.
Праћење и контролисање рада постројења. Подешавање и управљање радом

постројења. Контролисање мерних инструмената. Дозирање компоненти за
производњу бетона или асфалта.

ОДРЖАВАЊЕ ПОСТРОЈЕЊА
Контролисање конструкција постројења, исправности мерних инструмената и

контролне табле. Контролисање и подмазивање прикључних уређаја. Проверавање и
затезање погонских ремена. Контролисање исправности електричних инсталација и
аутоматске електронике.

Извођење других радова на одржавању постројења. Отклањање мањих кварова
или пријављивање кварова и неправилности у раду одговарајућим сервисним
службама.

ВОЂЕЊЕ ТЕХНИЧКЕ И РАДНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Тумачење и исправно примењивање одговарајућих података из техничке

документације.
Прикупљање, сређивање и достављање података за израду периодичних и

коначних обрачуна.
Контролисање квалитета и рокова извршених послова и евидентирање

података о раду постројења, о радном учинку бригаде, групе и појединаца и
припремање елемената за обрачун радних налога. Израда налога за наплату
изведених радова.

Израђивање извештаја о насталим променама у току грађења и у току
производног процеса, о накнадним пословима и прекорачењу утврђених рокова.

Израда дневника рада и евидентирање свих организационих и других стручних
проблема који су настајали у току обављања ове праксе и како су решавани.

Обављање других послова и задатака одговарајуће категорије сложености у
складу са конкретним захтевима и условима рада на одређеном градилишту или
фабрици.

Обезбеђивање доследне примене правилника о заштити на раду и свих мера
личне заштите, заштите других радника и околине.

ГРУПА ТЕХНИЧАРИ СПЕЦИЈАЛИСТИ
Образовни профили:
ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА ПРЕФАБРИКОВАНО

ГРАЂЕЊЕ,
ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР СПЕЦИЈАЛИСТА КАЛКУЛАНТ,
ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА ГЕОТЕХНИКУ И

ФУНДИРАЊЕ,
ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА АРХИТЕКТОНСКЕ И

ПРОСТОРНЕ ПЛАНОВЕ,



ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈУ,

ГЕОДЕТСКИ ТЕХНИЧАР-ГЕОМЕТАР СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА ПРИМЕЊЕНУ
ГЕОДЕЗИЈУ,

ГЕОДЕТСКИ ТЕХНИЧАР-ГЕОМЕТАР СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА ПРЕМЕР И
КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ,

ГЕОДЕТСКИ ТЕХНИЧАР-ГЕОМЕТАР СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА КОМАСАЦИЈУ
И АРОНДАЦИЈУ

УСЛОВИ ЗА УПИС КАНДИДАТА

Право уписа на ову врсту специјализације имају:
- кандидати са завршеним средњим образовањем у трајању од четири године -

одговарајући образовни профили техничара у подручју рада геодезија и
грађевинарство и најмање две године радног искуства на одређеним пословима и
радним задацима обухваћених занимања;

- кандидати који су завршили грађевинску, односно геодетску школу по
наставним плановима и програмима који су се примењивали до школске 1990/91.
године -одговарајућа занимања у области геодезије и грађевинарства и имају
најмање две године радног искуства на пословима и радним задацима одговарајућих
занимања.

ПОСЛОВИ И РАДНИ ЗАДАЦИ

Образовни профил: ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА
ПРЕФАБРИКОВАНО ГРАЂЕЊЕ

Обухваћена занимања:
50.51.03. ПРОЦЕСНИ ОРГАНИЗАТОР
ИНДУСТРИЈАЛИЗОВАНЕ ГРАДЊЕ

1. ГРУПЕ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА - КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОСЛОВИ И
РАДНИ ЗАДАЦИ

Разрађивање пројеката и детаља: - израђивање комплет склопних цртежа; -
вођење књига просторија, каталошких листова и каталога; - разрађивање
инвестиционо-техничке документације и техничко-економских елабората; -
упознавање са описом и детаљима (плановима) појединих бетонских елемената и
паноа од бетона, преднапрегнутог бетона и лаких гипсаних паноа; - техничко-
технолошко припремање монтажног и индустријализованог грађења (са
одговарајућом евиденцијом);

- техничко-технолошко разрађивање и учешће у извођењу и надзору изведених
радова; - учествовање у пројектовању префабрикованих и монтажних елемената.

Припремање извођења грађења: - читање планова и тумачење детаља за израду
оплата и армирање; - израђивање прорачуна и припремање материјала за
индустријализовано грађење;

- требовање и проверавање испорученог материјала; - давање упутстава за
обележавање префабрикованих монтажних елемената; - припремање и контролисање
вертикалног и хоризонталног транспорта префабрикованих монтажних елемената.

Оперативно организовање рада: - давање упутства о извођењу
индустријализоване градње; - распоређивање кадрова на послове и радне задатке; -
организовање рада у изради префабрикованих елемената; - организовање рада у
индустријализованом грађењу; - праћење и контролисање услова и квалитета рада; -



контролисање постављања монтажних префабрикованих елемената; - контролисање
и надзор над извршеним пословима и радним задацима.

Извођење индустријализоване градње: - постављање монтажне арматуре и
утезање челичних жица и елемената; - извођење армиранобетонских лаких
мешовитих гипсаних паноа; - извођење преградних зидова и паркета; - учествовање
и извођење скелета зграде; - учествовање у извођењу конструкције силоса, стубова,
греда и конзола, рамова и плоча.

Прихватање и увођење у рад нових радника и полазника стручног образовања:
- учествовање у програмирању функционалног образовања и оспособљавања; -
менторство, односно педагошко вођење и инструисање нових радника и полазника; -
учествовање у провери радне оспособљености нових радника и полазника и сл.

2. СЛОЖЕНОСТ V
Образовни профил: ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР СПЕЦИЈАЛИСТА

КАЛКУЛАНТ
Обухваћено занимање:

50.52.64. ГРАЂЕВИНСКИ КАЛКУЛАНТ
1. ГРУПЕ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА - КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОСЛОВИ И

РАДНИ ЗАДАЦИ
Израђивање предмера, предрачуна, калкулација и обрачуна; - проучавање и

примена радних норми, норми учинка и материјала и индивидуалних норми; -
измењивање нормираних вредности због отежаних услова рада; - коришћење и
примена норми у грађевинарству; - прорачунавање радног времена, цене коштања и
потребних кадрова; - прорачунавање потребне механизације; - израђивање радних
налога и обрачун извршених радова; - обрађивање и израда инжењерско-техничких
програма, планова, пројектантских решења и пројектованих грађевинских објеката
кроз предмер и предрачун предвиђених радова; - обрађивање и разрада конкретних
позиција грађевинских радова са свим потребним цртежима и рачунским прилозима;
- израђивање предмера и предрачуна, општих услова и општих описа за поједине
групе радова; - утврђивање начина извођења радова; - израђивање калкулације и
обрачуна фаза реализације по одобреним прописима; - предмер и обрачун радова са
обрачунским нацртима за позиције грубих грађевинских радова; - нормирање
материјала, времена, анализа цена и предрачун са детаљним описима за грубе
грађевинске радове и позиције занатских радова; - предмер и обрачун земљаних
радова са графичким представљањем профила ископа и насипа (предрачунски опис
радова); - предмер и обрачун изведених зидарских, бетонских, армирано-бетонских,
армирачких, теренских, грађевинско-занатских и других радова; - израђивање
калкулација за извођење радова, одржавање и адаптацију грађевинских објеката.

Разрађивање понуда: - разрађивање понуда за извођење радова по позицијама
предмера и предрачуна пројектованог објекта; - обрачун предмерских количина,
предрачун са описом радова и анализом цене за извођење радова; - израђивање
калкулативних делова инвестиционо-техничке документације; - анализирање
калкулативних цена (цена коштања и продајне цене); - разрађивање калкулативних
фактора.

Прихватање и увођење у рад нових радника и полазника стручног образовања:
- учествовање у програмирању функционалног образовања и оспособљавања; -
менторство, односно педагошко вођење и инструисање нових радника и полазника; -
учествовање у провери радне оспособљености нових радника и полазника и сл.

2. СЛОЖЕНОСТ V
Образовни профил: ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА

ГЕОТЕХНИКУ И ФУНДИРАЊЕ



Обухваћено занимање:
50.52.63. ГРАЂЕВИНСКИ ОПЕРАТЕР СПЕЦИЈАЛИСТА ГЕОТЕХНИКЕ И

ФУНДИРАЊА
1. ГРУПЕ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА - КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОСЛОВИ И

РАДНИ ЗАДАЦИ
Извођење теренских и лабораторијских испитивања: - руковођење мањим

теренским истраживачким радовима и учествовање у извођењу in situ испитивања; -
лабораторијско испитивање; - разрађивање елабората геотехничких испитивања; -
одржавање лабораторијске и теренске опреме за геотехничка испитивања.

Разрађивање пројеката: - разрађивање идејних и главних пројеката за израду
објеката од насутог материјала; - разрађивање идејних и главних пројеката за израду
објеката укопаних у тлу; - учествовање у пројектовању конструкција код фундирања;
- разрађивање пројеката за стабилност падина и косина.

Извођење објеката: - учествовање у контроли квалитета изведених објеката од
насутих материјала; - учествовање у извођењу фундирања објеката; - учествовање у
техничком осматрању објеката због деформације темељног тла; - учествовање у
техничком осматрању објеката израђених од насутог материјала; - учествовање у
инсталирању система за техничко осматрање објеката; - учествовање у санацији
објеката од насутог материјала; - учествовање у санацији темеља у конструктивном
инжењерству; - извођење побољшања слабоносивих тла; - учествовање у
ревитализацији објеката (темеља и темељног тла).

Прихватање и увођење у рад нових радника и полазника стручног образовања:
- учествовање у програмирању функционалног образовања и оспособљавања; -
менторство, односно педагошко вођење и инструисање нових радника и полазника; -
учествовање у провери радне оспособљености нових радника и полазника и сл.

2. СЛОЖЕНОСТ V
Образовни профил: ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР

СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА АРХИТЕКТОНСКЕ И ПРОСТОРНЕ ПЛАНОВЕ
Обухваћена занимања:

50.51.32. РАЗРАЂИВАЧ ПРОСТОРНИХ ПЛАНОВА И ПЛАНОВА ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

1. ГРУПЕ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА - КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОСЛОВИ И
РАДНИ ЗАДАЦИ

Разрађивање просторних планова: - обрађивање и разрада инжењерских и
урбанистичко-просторних подлога за потребе планирања; - прикупљање података,
информација и потребне документације постојећих стања и графичко обрађивање
подлога; - сагледавање и решавање ритма масе у простору; - разрађивање
просторних објеката са архитектонским садржајима; - решавање међусобних односа
маса; - коришћење модула (основног елемента чијом ће се мултипликацијом градити
просторна структура); - осмишљавање и извођење објеката у склопу просторних
целина (макете); - примењивање боја у зависности од просторних акцентовања; -
разрађивање просторних планова ширих подручја.

Разрађивање планова и пројеката за заштиту животне средине: - разрађивање
функционалних структура насеља и зонирање по намени; - разрађивање
саобраћајница, паркинга и зелених површина; - извођење реконструкције постојећих
животних средина; - израђивање планске документације; - разрађивање пројеката.

Обезбеђивање услова за заштиту животне средине: - обезбеђивање услова за
остваривање права на здраву животну средину и уочавање и унапређење природних
и других вредности човекове средине које су од интереса за здрав, сигуран и
делотворан живот и рад; - обезбеђивање услова за очување и развој природних и



радом створених вредности човекове средине као и спречавање и отклањање
штетних последица које загађивањем ваздуха, тла, воде, водотока и мора, буком или
на други начин угрожавају те вредности или доводе у опасност живот или здравље
људи; - обезбеђивање услова за рад и живот човека у здравој средини; - чување и
заштита природе и природних добара, природне знаменитости и реткости споменика
културе; - спречавање загађивања ваздуха и пречишћавање загађеног ваздуха; -
испитивање присуства аеросола и експлозивних аеросола; - испитивање и
одстваривање дима; - санирање ваздуха; - спречавање дизања прашине.

Уређивање насеља и простора: - организовање и праћење извршења радова на
уређивању грађевинског земљишта; - праћење наменског и рационалног коришћења
грађевинског земљишта; - припремање, прикупљање, сређивање и чување
документације о дугорочном програмирању и решавању комуналне проблематике; -
усклађивање, прикупљање, сређивање и чување документације о дугорочном
програмирању и решавању комуналне проблематике; - усклађивање радова свих
учесника грађења објеката супраструктуре и инфраструктуре; - обрађивање
локалитета са аспекта инфраструктуре.

Прихватање и увођење у рад нових радника и полазника стручног образовања:
- учествовање у програмирању функционалног образовања и оспособљавања; -
менторство, односно педагошко вођење и инструисање нових радника и полазника; -
учествовање у провери радне оспособљености нових радника и полазника.

2. СЛОЖЕНОСТ V
50.51.31. РАЗРАЂИВАЧ УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА

1. ГРУПЕ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА - КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОСЛОВИ И
РАДНИ ЗАДАЦИ

Припремање подлога за урбанистичку разраду: - разрађивање урбанистичких
инжењерских подлога за потребе урбанистичко-техничког планирања; - припремање,
прикупљање, сређивање и чување техничке документације; - снимање постојећег
стања ради евиденције и прикупљање података за обраду планских подлога, за
графичку обраду и сл.

Разрађивање урбанистичко-техничке документације: - учествовање у разради
урбанистичких планова и пројеката насељених места и других простора са посебном
наменом; - израђивање макета на основу просторно-урбанистичких решења за све
фазе планирања и просторно-урбанистичких пројеката и решења; - разрађивање
функционалних структура насеља; - зонирање; - разрађивање саобраћајница,
паркинга и зелених површина; - разрађивање планске документације о урбанизму; -
обрађивање локалитета са аспекта инфраструктуре.

Спровођење усвојених планова, програмских и пројектних решења: -
учествовање у спровођењу планске документације према одређеним
правнотехничким прописима везаних за конкретне услове и конкретних садржаја; -
учествовање у чувању и заштити природе, природних добара, природних
знаменитости, реткости и споменика културе; - оперативно спровођење планова из
уређења насеља и простора.

Прихватање и увођење у рад нових радника и полазника стручног образовања:
- учествовање у програмирању функционалног образовања и оспособљавања; -
менторство, односно педагошко вођење и инструисање радника и полазника; -
учествовање у провери радне оспособљености нових радника и полазника и сл.

2. СЛОЖЕНОСТ V
50.51.33. МАКЕТАР

1. ГРУПЕ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА - КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОСЛОВИ И
РАДНИ ЗАДАЦИ



Припремање материјала, алата и прибора: - проучавање пројеката за израду
макете; - избор и припремање различитих материјала (дрво, картон, фурнир,
плексиглас, метал, плута, стиропор и сл.) за израду макета; - израђивање радних
подлога у одговарајућим размерима; - вођење евиденција и контролисање
складиштења материјала; - одржавање и чишћење алата и машина за прављење
макета.

Израђивање макета: - преношење цртежа на материјал за израду макета; -
кројење елемената; - уклапање елемената и спајање; - завршно обрађивање макете; -
израђивање детаља; - обрађивање кровних равни, фасада и других карактеристичних
елемената; - израђивање подлоге за макету (терен раван или терен у паду); -
постављање макете на подлогу и обрада детаља; - израђивање макете за просторно-
урбанистичка решења; - израђивање макета за детаљно урбанистичко планирање и
пројектовање у одређеним размерима; - израђивање макета архитектонско-
грађевинских објеката високоградње, нискоградње и хидроградње; - израђивање
макета за решења ентеријера са детаљима потребних пресека конструкције и
објеката; - израђивање детаљних решења за објекте високоградње, нискоградње и
хидроградње са детаљима пресека.

Израђивање макета за објекте са посебним значењем: - израђивање комплет
макете за конкурс урбанистичко-архитектонских радова; - израђивање макета за
меморијалне објекте; - израђивање макета за адаптације, конзервације и рестаурације
архитектонско-урбанистичких објеката од историјске вредности; - паковање макета
за транспорт и израђивање кутија од дрвета или картона.

Прихватање и увођење у рад нових радника и полазника стручног образовања:
- учествовање у програмирању функционалног образовања и оспособљавања; -
менторство, односно педагошко вођење и инструисање нових радника и полазника; -
учествовање у провери радне оспособљености нових радника и полазника и сл.

2. СЛОЖЕНОСТ V
Образовни профил: ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР

СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
За овај ниво сложености рада послови и радни задаци делимично су

обухваћени занимањем у подручју рада машинство. Пошто то не одговара захтевима
и потребама рада у области грађевинарство, на иницијативу грађевинских предузећа
сачињен је попис послова и радних задатака и дефинисан образовни профил у овом
подручју, који се за обављање тих послова и задатака оспособљава.

1. ГРУПЕ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА - КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОСЛОВИ И
РАДНИ ЗАДАЦИ

Израда техничке документације за водовод и канализацију: - разрађивање
пројеката водоводне и канализационе мреже (основе, пресеци, изометрија, детаљи); -
израда пратећих прорачуна за инсталације водовода у зградама; - разрада мреже
кућних инсталација за водовод и канализацију; - разрада детаља санитарних чворова
(купатило и монтажни блок) према каталозима и проспектима произвођача; - разрада
пројеката пратећих објеката на водоводној и канализационој мрежи; - разрада мреже
уличних инсталација за канализацију; - израда спецификације материјала; - израда
предмера и предрачуна радова.

Оперативно организовање радова: - читање планова и тумачење детаља за
израду водоводних и канализационих инсталација; - требовање и проверавање
испорученог материјала; - давање упутстава за извођење инсталација за водовод и
канализацију; -контролисање квалитета изведених радова.

Прихватање и увођење у рад нових радника и полазника стручног образовања:
- учествовање у програмирању функционалног образовања и оспособљавања; -



менторство, односно педагошко вођење и инструисање нових радника и полазника; -
учествовање у провери радне оспособљености нових радника и полазника и сл.

2. СЛОЖЕНОСТ V
Образовни профил: ГЕОДЕТСКИ ТЕХНИЧАР-ГЕОМЕТАР

СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА ПРИМЕЊЕНУ ГЕОДЕЗИЈУ
Обухваћено занимање:

50.50.21. ГЕОМЕТАР СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА ПРИМЕЊЕНУ ГЕОДЕЗИЈУ
1. ГРУПЕ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА - КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОСЛОВИ И

РАДНИ ЗАДАЦИ
Припремање геодетских пројеката: - учествовање у пословима стварања

геодетско-топографске подлоге за пројектовање; - учествовање у припреми и изради
геодетских пројеката за преношење пројеката на терен; - учествовање у изради
пројекта мреже за терестичка фотограметријска мерења.

Преношење пројеката на терен: - учествовање у реализацији геодетске мреже
за преношење пројеката на терен; - учествовање у преношењу садржаја мање
сложених пројеката на терен; - прикупљање података о реализованим објектима на
терену; - сређивање и вођење геодетско-техничке документације.

Обрађивање података о реализованим пројектима и успостављање геодетско-
техничке документације: - учествовање у обради података о извршеним геодетским
мерењима на терену; - уношење података о реализованим објектима у геодетско-
техничку документацију и катастарски операт; - учествовање у изради разних
извештаја.

Геодетско контролисање стабилности објеката и терена: - учествовање у
преношењу пројекта геодетске мреже на терен; - учествовање у извођењу мерења
мање тачности на осматрању стабилности објеката и терена; - учествовање у обради
података о осматрању стабилности објеката и терена.

Прихватање и увођење у рад нових радника и полазника стручног образовања:
- учествовање у програмирању функционалног образовања и оспособљавања; -
менторство, односно педагошко вођење и инструисање нових радника и полазника; -
учествовање у провери радне оспособљености нових радника и полазника и сл.

2. СЛОЖЕНОСТ V
Образовни профил: ГЕОДЕТСКИ ТЕХНИЧАР-ГЕОМЕТАР

СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА ПРЕМЕР И КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ
Обухваћено занимање:

50.50.22. ГЕОМЕТАР СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА ПРЕМЕР И КАТАСТАР
НЕПОКРЕТНОСТИ

1. ГРУПЕ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА - КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОСЛОВИ И
РАДНИ ЗАДАЦИ

Пројектовање и реализација геодетске мреже: - учествовање у обнављању
постојеће основне геодетске мреже; - учествовање у пројектовању геодетске мреже
нижих редова; - учествовање у рекогносцирању и стабилизацији геодетске мреже
нижих редова на терену; - учествовање у мерењу геодетских мрежа нижих редова; -
обрађивање података геодетских мрежа; - учествовање у рачунањима и рачунање
геодетске мреже нижих редова.

Премер и израда катастра непокретности: - одређивање подручја премеравања
и номенклатуре листова у геодетском координатном систему; - припремање радова
на премеравању непокретности; - премеравање непокретности; - обрађивање
података премера непокретности и израда геодетско-техничке документације и
катастра непокретности; - учествовање у утврђивању права над непокретностима.



Одржавање премера и катастра непокретности: - одржавање постојеће
геодетске мреже премера; - уношење насталих промена премера непокретности у
геодетској техничкој документацији; - уношење насталих промена премера
непокретности на терен и у катастарски операт; - учествовање у утврђивању граница
поседовања непокретности.

Премер, израда и одржавање катастра подземних објеката и инсталација: -
учествовање у откривању и обнављању постојеће и постављању нове геодетске
мреже; - премеравање претходно утврђених положаја изведених подземних објеката;
- премеравање новоизграђених подземних објеката водова и инсталације; -
израђивање геодетско-техничке документације и катастра подземних објеката и
инсталација; - одржавање геодетско-техничке документације премера и катастра
подземних објеката и инсталација.

Прихватање и увођење у рад нових радника и полазника стручног образовања:
- учествовање у програмирању функционалног образовања и оспособљавања; -
менторство, односно педагошко вођење и инструисање нових радника и полазника; -
учествовање у провери радне оспособљености нових радника и полазника и сл.

2. СЛОЖЕНОСТ V
Образовни профил: ГЕОДЕТСКИ ТЕХНИЧАР-ГЕОМЕТАР

СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА КОМАСАЦИЈУ И АРОНДАЦИЈУ
Обухваћено занимање:

50.50.23. ГЕОМЕТАР СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА КОМАСАЦИЈЕ И АРОНДАЦИЈЕ
1. ГРУПЕ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА - КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОСЛОВИ И

РАДНИ ЗАДАЦИ
Израђивање геодетско-техничке документације за комасацију земљишта: -

припремање геодетско-техничке документације за поступак комасације земљишта; -
учествовање у извођењу геодетско-теренских послова на комасацији земљишта; -
обрађивање података и учешће у изради геодетско-техничке документације за
комасацију земљишта; -учествовање у изради геодетског операта комасационог
подручја.

Израђивање геодетско-техничке документације за арондацију земљишта: -
припремање геодетско-техничке документације за арондацију земљишта; -
учествовање у извођењу теренско-геодетских радова на арондацији земљишта; -
уношење насталих промена у геодетско-техничку документацију и катастарски
операт.

Израђивање геодетско-техничке документације за експропријацију земљишта: -
учествовање у извођењу геодетских радова на експропријацији земљишта; -
припремање геодетско-техничке документације за експропријацију земљишта; -
учествовање у изради експропријационог елабората и операта.

Израђивање геодетско-техничке документације за уређивање простора: -
учествовање у изради просторних планова и уређење животне средине; - вођење
евиденције коришћења земљишта; - вођење евиденције кућних бројева; - одржавање
регистра подручја територијалних јединица.

Прихватање и увођење у рад нових радника и полазника стручног образовања:
- учествовање у програмирању функционалног образовања и оспособљавања; -
менторство, односно педагошко вођење и инструисање нових радника и полазника; -
учествовање у провери радне оспособљености нових радника и полазника и сл.

2. СЛОЖЕНОСТ V
НАСТАВНИ ПЛАНОВИ

Група: ТЕХНИЧАРИ СПЕЦИЈАЛИСТИ



Образовни профил: ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА
ПРЕФАБРИКОВАНО ГРАЂЕЊЕ

Редни
број

НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ

Број часова

Недељно Годишње Укупно

Т В Т В Настава
у блоку Т+В Настава

у блоку

1. основе привредног и
радног права 2 44 44

2. психологија рада 2 44 44

3. префабрикација 3 3 66 66 132

4. разрада пројеката и
детаља 2 6 44 132 176

5.
организација рада,
механизација и
транспорт

4 2 88 44 132

6. монтажа 4 2 88 44 132

7. пракса 240 240

Укупно: 17 13 374 286 240 660 240

Укупно часова: 30 660 240 900
Образовни профил: ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР СПЕЦИЈАЛИСТА

КАЛКУЛАНТ

Редни
број

НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ

Број часова

Недељно Годишње Укупно

Т В Т В Настава
у блоку Т+В Настава

у блоку

1. основе привредног
и радног права 2 44 44

2. психологија рада 2 44 44

3. грађевинске норме
и примена 2 8 44 176 220

4. префабриковано
грађење 3 1 66 22 88

5.
организација
грађења са
механизацијом

2 4 44 88 132

6. програмирање и 2 4 44 88 132



АОП

7. пракса 240 240

Укупно: 13 17 286 374 240 660 240

Укупно часова: 30 660 240 900
Образовни профил: ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА

ГЕОТЕХНИКУ И ФУНДИРАЊЕ

Редни
број

НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ

Број часова

Недељно Годишње Укупно

Т В Т В Настава
у блоку Т+В Настава

у блоку

1. основе привредног
и радног права 2 44 44

2. психологија рада 2 44 44

3. фундирање и
механика тла 4 4 88 88 176

4. саобраћајнице 4 4 88 88 176

5. геодезија 2 2 44 44 88

6.
организација
грађења са
механизацијом

4 2 88 44 132

7. пракса 240 240

Укупно: 18 12 396 264 240 660 240

Укупно часова: 30 660 240 900
Образовни профил: ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА

АРХИТЕКТОНСКЕ И ПРОСТОРНЕ ПЛАНОВЕ

Редни
број

НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ

Број часова

Недељно Годишње Укупно

Т В Т В Настава у
блоку Т+В Настава у

блоку

1. основе привредног
и радног права 2 44 44

2. психологија рада 2 44 44

3. разрада пројеката
високоградње 3 6 66 132 198



4. планирање и
уређење простора 3 6 66 132 198

5. перспектива 1 2 22 44 66

6. макетарство 5 110 110

7. пракса 240 240

Укупно: 11 19 242 418 240 660 240

Укупно часова: 30 660 240 900
Образовни профил: ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ

Редни
број

НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ

Број часова

Недељно Годишње Укупно

Т В Т В Настава
у блоку Т+В Настава

у блоку

1. основе привредног
и радног права 2 44 44

2. психологија рада 2 44 44

3. снабдевање водом
насеља и зграда 3 6 66 132 198

4.
разрада пројеката
канализационих
мрежа

3 6 66 132 198

5. купатило и
монтажни блок 2 6 44 132 176

6. пракса 240 240

Укупно: 12 18 264 396 240 660 240

Укупно часова: 30 660 240 900
Образовни профил: ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР-ГЕОМЕТАР

СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА ПРИМЕЊЕНУ ГЕОДЕЗИЈУ

Редни
број

НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ

Број часова

Недељно Годишње Укупно

Т В Т В Настава у
блоку Т+В Настава у

блоку

1. основе привредног
и радног права 2 44 44

2. психологија рада 2 44 44



3. основе
грађевинарства 2 44 44

4. програмирање и
АОП 2 4 44 88 132

5. геодезија 3 4 66 88 154

6. примењена
геодезија 5 6 110 132 242

7. пракса 240 240

Укупно: 16 14 352 308 240 660 240

Укупно часова: 30 660 240 900
Образовни профил: ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР-ГЕОМЕТАР

СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА ПРЕМЕР И КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ

Редни
број

НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ

Број часова

Недељно Годишње Укупно

Т В Т В Настава
у блоку Т+В Настава

у блоку

1. основе привредног
и радног права 2 44 44

2. психологија рада 2 44 44

3. право и правни
прописи 2 44 44

4. програмирање и
АОП 2 4 44 88 132

5. геодезија 3 4 66 88 154

6.
израда и
одржавање
катастра земљишта

3 5 66 110 176

7.
израда и
одржавање
катастра водова

1 2 22 44 66

8. пракса 240 240

Укупно: 15 15 330 330 240 660 240

Укупно часова: 30 660 240 900
Образовни профил: ГЕОДЕТСКИ ТЕХНИЧАР-ГЕОМЕТАР

СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА КОМАСАЦИЈУ И АРОНДАЦИЈУ

Редни НАСТАВНИ Број часова



број ПРЕДМЕТИ Недељно Годишње Укупно

Т В Т В Настава у
блоку Т+В Настава у

блоку

1. основе привредног
и радног права 2 44 44

2. психологија рада 2 44 44

3. право и правни
прописи 2 44 44

4. програмирање и
АОП 2 4 44 88 132

5. геодезија 3 4 66 88 154

6. аграрне операције 4 7 88 154 242

7. пракса 240 240

Укупно: 15 15 330 330 240 660 240

Укупно часова: 30 660 240 900

НАСТАВНИ ПРОГРАМИ
Образовни профил: ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА

ПРЕФАБРИКОВАНО ГРАЂЕЊЕ
ОСНОВЕ ПРИВРЕДНОГ И РАДНОГ ПРАВА

Примењује се програм групе МАЈСТОРИ.
ПСИХОЛОГИЈА РАДА

Примењује се програм групе МАЈСТОРИ.
ПРЕФАБРИКАЦИЈА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ предмета је стицање потребних знања о префабрикацији и примени

префабрикованих елемената у грађењу објеката.
Задаци предмета су:
- стицање знања о методама и поступцима у процесу израде префабрикованих

елемената;
- стицање знања о облицима, димензијама и другим карактеристикама

префабрикованих елемената;
- стицање знања о конструктивним системима префабрикованог грађења.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(3+3 часа недељно, 66+66 часова укупно)

ТЕОРИЈСКИ ДЕО (66)
УВОД
Индустријализовано - префабриковано грађење. Карактеристике и предности у

односу на класично - традиционално и унапређено грађење објеката.
МЕТОДЕ ПРЕФАБРИКАЦИЈЕ
Дефинисање елемената. Облици, димензије, конструктивне карактеристике.
Поступци и фазе радова



Припрема калупа, арматуре, бетона, елемената за уграђивање (столарија,
фазонски делови) и других материјала и средстава за рад.

Методе префабрикације.
Непокретни хоризонтални калупи, појединачни и у низу.
Покретни калупи са термичком обрадом у коморама, јамама и тунелима.
Префабрикација елемената без калупа.
Префабрикација бетонске галантерије пресовањем, центрифугирањем, рото-

пресовањем.
Бетон за уграђивање. Својства бетона за израду префабриката. Убрзано

очвршћавање. Лабораторијска испитивања бетона у току циклуса производње.
Елементи од лаких бетона.

Транспорт и депоновање префабрикованих елемената.
КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМИ
Скелетни системи.
Крупно-блоковски системи.
Панелни системи.
Просторно-ћелијски системи.
Мешовити конструктивни системи.
Карактеристике префабрикације за све врсте набројаних конструктивних

система.
Карактеристике префабрикације елемената за објекте великих распона.
Префабрикација елемената вертикалних комуникација, степеница и лифтова.
Мере заштите на раду при извођењу префабриката.
ВЕЖБЕ (66)
Рад на лабораторијском испитивању узорака у току префабрикације елемената.
Графичка разрада различитих конструктивних система префабрикованог

грађења. Израда детаља спојева и веза у одговарајућим размерама.
Разрада пројеката и израда одговарајућих детаља за калупе.

РАЗРАДА ПРОЈЕКАТА И ДЕТАЉА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ предмета је оспособљавање кандидата да самостално разрађују

одговарајуће прилоге техничко-технолошке документације.
Задаци предмета су:
- упознавање садржаја и начина разраде пројеката за префабриковано грађење;
- оспособљавање кандидата да самостално разрађују извођачке пројекте,

планове монтаже и детаље, уз коришћење прописа и одговарајућих норматива.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(2+6 часова недељно, 44+132 часа укупно)

ТЕОРИЈСКИ ДЕО (44)
Системи префабриковане градње код нас. Анализе пројектованих решења:
"Монтастан", "Рад-баланси", "Јинпрос",
"ИМС", "ГИМС", "СО",
"ДОМ", "ТИБО".
Карактеристике појединих решења. Област примене (врста објеката).

Примарни систем и конструктивни склоп. Пројектантски модул, конструктивни
модул. Технолошки процес - пројектовање, производња елемената, транспорт и
монтажа.



Извођачки пројекти. Садржај. Коте и други неопходни подаци. Размере цртања.
Начин обраде.

Планови монтаже. Садржај. Коте и други неопходни подаци. Размере цртања.
Начин обраде.

Детаљи спојева префабрикованих елемената. Елементи обраде веза и површина
(фасаде, унутрашњи зидови, подови, плафони). Отвори за врата и прозоре. Детаљи
вертикалних комуникација. Детаљи кровне конструкције са покривачем.

Технички опис.
ГРАФИЧКЕ ВЕЖБЕ (132)
Разрада пројекта и израда пројектне документације за један грађевински

објекат одабраног система префабрикованог грађења уз примену одговарајућих
прописа и норматива.

Идејни пројекат.
Разрада извођачког пројекта:
- решење основе, пресека и изгледа,
- решење типског дела основе,
- подужни и попречни пресеци типског дела,
- план монтаже,
- спецификација карактеристичних префабрикованих елемената,
- карактеристични детаљи спојева префабрикованих елемената,
- детаљи спољних елемената (фасаде, отвори, лође, балкони),
- детаљи унутрашњих преграда,
- детаљи међуспратних конструкција (подови, плафони),
- решења инсталационих блокова (кухиња, купатило),
- вертикалне комуникације - детаљи обраде,
- кровна конструкција, детаљи покривања.
Израда техничког описа.

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА, МЕХАНИЗАЦИЈА И ТРАНСПОРТ
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ предмета је да кандидати упознају специфичности организације рада у

области префабрикованог грађења које су условљене сложеним технолошким
процесом овог начина извођења објеката.

Задаци предмета су:
- стицање знања о технолошком систему, процесима и редоследу радова у

префабрикованом грађењу објеката;
- стицање знања о примени механизације у производњи префабриката и

транспорту;
- упознавање мера заштите на раду и оспособљавање кандидата за њихову

доследну примену.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(4+2 часа недељно, 88+44 часа укупно)

ТЕОРИЈСКИ САДРЖАЈИ (88)
СИСТЕМ КВАЛИТЕТА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ
Квалитет. Систем квалитета. Обезбеђивање квалитета. Контрола и

унапређивање система квалитета.
Стандардизација - подршка развоју система квалитета.
Југословенска стандардизација.



Организовање производње у грађевинарству на бази стратегије и захтева серије
стандарда ЈУС, ИСО.

КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕФАБРИКОВАНОГ ГРАЂЕЊА
Шема технолошког процеса и фазе (пројектовање, производња елемената,

транспорт, монтажа, завршна обрада објеката).
Производња префабриката.
Припрема производње.
Припремање потребног материјала.
Припремање оплата и калупа, елемената за уграђивање, фазонских делова.
ПРОИЗВОДЊА ПРЕФАБРИКАТА
Врсте производње.
Тактна производња.
Ланчана производња.
Серијска производња.
Карактеристике и организација рада за сваку од наведених врста производње.
Примена механизације при извођењу префабриката. Рад и учинак

механизације.
Организација унутрашњег транспорта.
Депоније и складиштење префабрикованих елемената.
Планирање и организација транспорта елемената на градилиште.
Мере заштите на раду.
ВЕЖБЕ (44)
Израда одговарајућих прилога за планирање и технолошку примену

производње.
Разрада одговарајућих делова техничке документације.
Израда административних (пратећих) докумената.
Евидентирање рада и учинка.
Припрема и обрада одговарајућих података за обрачуне.

МОНТАЖА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ предмета је да кандидати упознају технолошке поступке при монтажи

префабрикованих елемената, као и значај прецизног и квалитетног извођења радова
у овој фази префабрикованог грађења.

Задаци предмета су:
- упознавање система монтаже елемената;
- стицање знања о опреми и механизацији за монтажу на градилишту;
- оспособљавање кандидата за доследну примену мера заштите на раду при

извођењу монтажерских радова.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(4+2 часа недељно, 88+44 часа укупно)

ТЕОРИЈСКИ САДРЖАЈИ (88)
Развој монтаже. Захтеви. Принципи организације монтаже.
Системи монтаже елемената.
Технолошки процес монтаже.
Припрема елемената за монтажу.
Хватање и пренос елемената. Механизација за пренос и подизање елемената.

Прихватање, пренос и подизање великих елемената.
Припремање лежишта за монтажу елемената.



Постављање елемената. Привремено причвршћивање елемената при монтажи.
Контрола исправности постављених елемената (вертикалност, хоризонталност,

положај).
Израда веза, спајање елемената. Контрола стабилности.
Спајање преднапрегнутих елемената.
Извођење преднапрезања у току монтаже објекта.
Начини монтаже и извођење веза при монтажи елемената различитих

конструктивних система.
Механизација за превоз, пренос и подизање преднапрегнутих елемената.

Дизалице. Радна зона.
Мере заштите на раду.
ВЕЖБЕ (44)
Разрада планова и детаља монтаже различитих префабрикованих елемената за

одговарајуће конструктивне системе.
Учествовање у пословима на градилишту при извођењу монтаже

префабрикованих елемената. Примена мера заштите на раду.
ПРАКСА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ овог предмета је оспособљавање кандидата да квалитетно и ефикасно

обављају одговарајуће послове и радне задатке процесног организатора
индустријализоване градње.

Задаци су:
- оспособљавање кандидата за рад у фабрици или погону за израду

префабриката;
- оспособљавање кандидата за разраду одговарајућих пројеката и детаља;
- припремање кандидата да оперативно организују радове монтажног грађења и

воде одговарајућу евиденцију и радну документацију;
- детаљно упознавање прописа о заштити на раду и оспособљавање кандидата

за доследну примену мера личне заштите, заштите других радника и околине.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(240 часова у блоку)

РАЗРАЂИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ДЕТАЉА
Разрађивање инвестиционо-техничке документације и техничко-економских

елабората.
Израђивање комплет склопних цртежа.
Вођење књиге просторија, каталошких листова и каталога.
Учествовање у пројектовању префабрикованих елемената.
ОПЕРАТИВНО ОРГАНИЗОВАЊЕ РАДА
Израда прорачуна и припремање материјала за префабриковане елементе.
Требовање, пријем и контрола испорученог материјала.
Припремање калупа, опреме, арматуре, фазонских елемената за уграђивање.
Читање планова и давање упутстава за израду оплата и калупа за

префабрикацију.
Давање упутстава и контролисање обележавања префабрикованих елемената.
Обезбеђивање прописаних услова за пренос, складиштење и превоз

префабриката.
Праћење и контролисање услова рада и квалитета изведених послова.
Распоређивање кадрова на послове и радне задатке.



Израда одговарајућих планских докумената. Планирање рада у фази израде
префабриката и у фази монтаже.

Вођење радне документације и евиденција утрошеног материјала, радног
времена, учинка. Припремање података за израду обрачуна изведених радова.

Вођење свог дневника рада о насталим проблемима у току обављања ове
праксе и како су решавани.

Извођење других послова и радних задатака одговарајуће категорије
сложености који нису обухваћени номенклатуром занимања, према захтевима и
условима рада у одговарајућем погону за префабрикате или на одређеном
градилишту.

Доследна примена мера заштите на раду.
Образовни профил: ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР СПЕЦИЈАЛИСТА

КАЛКУЛАНТ
ОСНОВЕ ПРИВРЕДНОГ И РАДНОГ ПРАВА

Примењује се програм групе МАЈСТОРИ.
ПСИХОЛОГИЈА РАДА

Примењује се програм групе МАЈСТОРИ.
ГРАЂЕВИНСКЕ НОРМЕ И ПРИМЕНА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ предмета је стицање ширих и потпунијих знања о нормама и нормирању у

грађевинарству и оспособљавање кандидата да примењују одговарајуће нормативе у
изради одређених прилога грађевинских калкулација.

Задаци предмета су:
- систематизовање већ усвојених знања о грађевинским нормама и

нормирању радова;
- детаљно упознавање врста норматива за разне области у грађевинарству;
- оспособљавање кандидата да самостално израђују калкулације за све врсте

грађевинских радова.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(2+8 часова недељно, 44+176 часова укупно)

ТЕОРИЈСКИ ДЕО (44)
Врсте норматива у грађевинарству. Примена.
Грађевинске норме.
Грађевинске норме у високоградњи.
Грађевинске норме у нискоградњи.
Машинске грађевинске норме.
Грађевинске норме за завршне грађевинске радове.
Примена норматива у мостоградњи и фундирању.
Детаљно упознавање садржаја свих грађевинских норми прописаних ЈУС-ом,

као и специфичних норми одговарајућег предузећа.
ВЕЖБЕ (176)
Примена грађевинских норми, нормирање, израда предмера, предрачуна и

анализе цена за разне врсте радова:
- земљани радови,
- зидарски радови,
- бетонирски радови,
- армирачки радови,
- тесарски радови,



- терацерски радови,
- фасадерски радови,
- керамичарски радови,
- молерско-фарбарски радови,
- стаклорезачки радови,
- браварски радови,
- лимарски радови,
- кровно-покривачки радови.

ПРЕФАБРИКОВАНО ГРАЂЕЊЕ
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ предмета је стицање потребних знања о префабрикацији и грађењу

префабрикатима и оспособљавање кандидата да израђују одговарајуће делове
калкулација за извођење објеката у различитим конструктивним системима.

Задаци предмета су:
- систематизација већ усвојених знања из ове области и стицање нових знања о

специфичностима и предностима префабрикованог грађења објеката у односу на
традиционалну градњу;

- упознавање врста префабрикованих елемената, начина израде, транспорта,
ускладиштења и монтаже;

- стицање знања о конструктивним системима префабрикованог грађења;
- оспособљавање кандидата да израђују предмер, предрачун и анализе цена за

грађење објеката префабрикатима.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(3+1 час недељно, 66+22 часа укупно)

ТЕОРИЈСКИ ДЕО (66)
УВОД
Развој савремене технологије грађења и основне карактеристике развоја.

Савремене методе грађења. Индустријализовано грађење. Грађење префабрикованим
елементима. Зависност технологије од места производње.

МЕТОДЕ ПРЕФАБРИКАЦИЈЕ
Општа шема процеса префабрикације.
Материјали за израду префабрикованих елемената.
Фазе технолошког процеса и опрема за префабрикацију.
Калупи за префабрикацију.
Префабрикација без калупа.
Префабрикација бетонске галантерије.
Припрема бетона, уграђивање и топлотна обрада.
Машине за дизање, пренос и хоризонтални транспорт елемената.
Класификација елемената.
КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМИ ПРЕФАБРИКОВАНИХ
ОБЈЕКАТА
Скелетни систем.
Крупно-блоковски систем.
Панелни систем.
Просторно-ћелијски систем.
Мешовити конструктивни системи.
Префабриковани елементи великих распона.
МОНТАЖА ЕЛЕМЕНАТА



Методе извођења монтажних радова.
Фазе технолошког процеса монтаже.
Примена механизације при монтажи.
Помоћна средства и уређаји за извођење монтажних радова.
Карактеристике префабрикације, транспорта елемената и монтаже за различите

врсте конструктивних елемената са аспекта израчунавања количина потребног
материјала и цене коштања.

ПРОЈЕКТИ У ПРЕФАБРИКОВАНОМ ГРАЂЕЊУ
Извођачки пројекти. Планови монтаже. Детаљи.
ВЕЖБЕ (22)
Читање и тумачење садржаја извођачких пројеката, планова монтаже и детаља

за префабриковано грађење.
Израда одговарајућих прилога предмера, предрачуна и анализе цена.

ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАЂЕЊА СА МЕХАНИЗАЦИЈОМ
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ предмета је стицање потребних знања о грађевинској механизацији и

оспособљавање кандидата да прорачунавају учинак машина и тако суделују у
организовању машинског рада и постојеће механизације, ради постизања
оптималних резултата са становишта динамике, економичности и квалитета.

Задаци предмета су:
- систематизовање већ усвојених знања о грађевинској механизацији у

претходном школовању;
- стицање потпунијих знања о радним карактеристикама појединих машина

грађевинске механизације и учинку;
- оспособљавање за прорачунавање коштања грађевинских радова изведених

применом механизације.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(2+4 часа недељно, 44+88 часова укупно)

ТЕОРИЈСКИ ДЕО (44)
КАРАКТЕРИСТИКЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ
Методе производње. Типови грађевинске производње.
Спољашњи фактори (климатски, топографски, геомеханички).
Основне карактеристике производње у грађевинарству.
Узроци отежане организације грађевинске производње.
Структура грађевинске производње. Основни, помоћни, комплексни

технолошки грађевински процеси. Радне операције. Фронтови рада. Фазе радова.
Радни токови. Подела рада. Радно место.

РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА
Филозофска и математичка основа. Степен рационалности. Интензивирање,

рационалисање радова. Грешке у организацији производње.
Видови рационализације. Рационално руковођење производњом.

Рационализација материјалом, енергијом. Рационализација радним процесом.
Појединачна, групна, серијска производња. Рационално коришћење радног времена.
Празни ходови - преклапања.

Анализе рационалности.
ПРОДУКТИВНОСТ
Дефиниције, основни и проширени математички изрази продуктивности.

Спољашњи и унутрашњи фактори који утичу на продуктивност.



Практичне нумеричке анализе продуктивности појединаца, група, погона и
предузећа.

Производња појединачних објеката, групна и масовна серијска производња у
грађевинарству.

ПЛАНИРАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ
Врсте планова и планирања. Статички и динамички планови. Планови

напредовања радова. Планирање радне снаге, механизације, набавки. Припреме,
ускладиштења материјала.

Мрежно планирање.
РАСПОРЕД КАПАЦИТЕТА НА ГРАДИЛИШТУ - РАДИЛИШТУ
Основни принципи. Распоред маса. Принцип тежишта, принцип гравитације.
Смештај материјала и готових производа. Магацини.
Унутрашњи и спољашњи транспорт.
Минимализација и линеаризација материјала у технолошкој обради.
Укрштање путева у нивоу и ван нивоа.
Ситуациони план градилишта - радилишта.
МЕХАНИЗАЦИЈА
Подела машина. Погонске и радне машине. Механизовани алати.
Основни елементи машина. Мотори са унутрашњим сагоревањем.
Машине за хоризонтални и вертикални транспорт.
Машине за ископ, померање и разастирање земљаних маса.
Машине за уситњавање и просејавање каменог агрегата.
Машине за стабилизацију и компримовање (сабијање тла).
Уређаји за дозирање материјала.
Машине за производњу и уграђивање бетона и малтера.
Машине за производњу и уграђивање битуменозних маса.
Енергетске машине.
Машине за одржавање, санирање и консолидацију грађевинских објеката и

саобраћајница.
Грађевинске машине на електро-погон. Динамо машина и градилишни

генератор - алтернатор. Градски и градилишни електроводи. Електромотори.
ЕКСПЛОАТАЦИЈА МАШИНА НА ГРАДИЛИШТУ
Учинак. Теоретски и практични учинак машинског рада.
Спрезање радних машина у технолошком процесу рада.
Анализа коштања машинског рада.
Демонстрирање лоше организације рада на практичним примерима са

израчунавањем губитака. Значај димензионисања механизације и избора технологије
грађења на рентабилност предузећа.

ПЛАНИРАЊЕ РАДА МЕХАНИЗАЦИЈЕ И УЧИНАК
Интензитет рада машине. Трајност. Резервне машине и уређаји.
Шема радног времена машине. Коефицијент искоришћења радног времена.
Рационализација.
Динамично планирање.
Решавање транспорта.
Трошкови рада механизације. Анализа цена. Предрачун радова.
СИСТЕМ КВАЛИТЕТА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ
Квалитет. Систем квалитета. Обезбеђивање квалитета. Контрола и

унапређивање система квалитета.
Стандардизација - подршка развоју система квалитета.
Југословенска стандардизација.



Организовање производње у грађевинарству на бази стратегије и захтева серије
стандарда ЈУС, ИСО.

ВЕЖБЕ (88)
Упоредне анализе учинака и економичности рада машина и машинских

гарнитура, када постоји могућност алтернативног компоновања.
Пример:
Утврђивање граница економичности за поједине машине и гарнитуру машина

за израду насипа:
1. гарнитура - дозери за ископ земље, утоваривачи за утовар, кип-камиони

(демпери) за транспорт, грејдер за планирање, ваљци за сабијање тла;
2. гарнитура - багери за ископ и утовар (остало као у гарнитури под 1);
3. гарнитура - скрепери и ваљци за сабијање тла.
Израчунавање трошкова рада механизације.
Анализа цена.
Предмер.
Предрачун.
Димензионисање и усклађивање машинских капацитета.
Израда одговарајућих прилога из планирања машинског рада.

ПРОГРАМИРАЊЕ И АОП
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ предмета је стицање знања из програмирања и аутоматске обраде

података и оспособљавање кандидата да примењују рачунаре у обављању послова на
савремен и брз начин.

Задаци предмета су:
- стицање знања о рачунарима и рачунарским системима;
- оспособљавање кандидата да рукују рачунарима и користе их при изради

одговарајућих прилога инвестиционо-техничке документације.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(2+4 часа недељно, 44+88 часова укупно)

ТЕОРИЈСКИ ДЕО (44)
Значај и предности аутоматске обраде података.
Основе рачунарских система.
Рачунарски системи.
Технички системи.
Програмска опрема.
Комуникације између рачунарских система.
Базе података.
Пројектовање помоћу рачунара.
ВЕЖБЕ (88)
Рад на рачунару.
Обрада података.
Израда предмера, предрачуна и калкулација.
Решавање других задатака из области грађевинарства.

ПРАКСА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ овог програма је оспособљавање кандидата да квалитетно и ефикасно

обављају одговарајуће послове и радне задатке грађевинског калкуланта.
Задаци су:



- оспособљавање кандидата да израђују одговарајуће прилоге инвестиционо-
техничке документације;

- оспособљавање кандидата да разрађују понуде за извођење радова.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(240 часова у блоку)

ИЗРАЂИВАЊЕ ПРЕДМЕРА, ПРЕДРАЧУНА, КАЛКУЛАЦИЈА И ОБРАЧУНА
Израда предмера и предрачуна за грубе грађевинске радове.
Израда предмера и предрачуна за занатске грађевинске радове.
Израда анализе цена.
Прорачунавање материјала, радне снаге, механизације и калкулативног

фактора.
Прорачунавање потребног времена за извршење радова на објекту.

Прорачунавање ресурса за извршење радова (радна снага, материјали, механизација
и др.).

Мерење и обрачун изведених радова. Израда привремених ситуација и
коначног обрачуна.

Израда понуде на основу предмера и предрачуна пројектованог објекта.
Обављање других послова и радних задатака одговарајуће категорије

сложености према конкретним условима и потребама.
Образовни профил: ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА

ГЕОТЕХНИКУ И ФУНДИРАЊЕ
ОСНОВЕ ПРИВРЕДНОГ И РАДНОГ ПРАВА

Примењује се програм групе МАЈСТОРИ:
ПСИХОЛОГИЈА РАДА

Примењује се програм групе МАЈСТОРИ.
ФУНДИРАЊЕ И МЕХАНИКА ТЛА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ предмета је стицање ширих и потпунијих знања о физичко-механичким

својствима тла и фундирању објеката у различитим отежаним условима и
оспособљавање кандидата да усвојена знања успешно примењују у обављању
послова одговарајућег занимања.

Задаци предмета су:
- систематизовање већ усвојеног знања из ове области у претходном

школовању;
- стицање знања о физичко-механичким својствима тла где се изводе

фундирања и утицај тих карактеристика на избор конструктивног решења и начина
извођења темеља;

- оспособљавање кандидата да обављају одговарајућа испитивања којима се
утврђују физичко-механичка својства тла, као и да добијене резултате примењују у
току рада;

- упознавање метода и начина фундирања објеката у отежаним условима.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(4+4 часа недељно, 88+88 часова укупно)

МЕХАНИКА ТЛА
Врсте и постанак тла.



Физичко-механичка својства тла. Гранулометријски састав, структура тла,
порозност и коефицијент порозности. Збијеност. Влажност тла. Запреминска тежина.
Капиларност. Пропустљивост тла. Пластичност и конзистенција тла. Стишљивост
тла.

Сондирање терена. Бушотине. Јаме. Распоред сондажних бушотина или јама.
Сондирање терена пенетрацијом.

Лабораторијска испитивања.
Теренска идентификација и класификација тла.
Деформације тла услед дејства мраза. Заштита.
Стабилност земљаних косина. Методе испитивања стабилности.
Земљани притисак на потпорне зидове. Методе одређивања активног и

пасивног земљаног притиска. Стабилност потпорних зидова.
Земљани притисак на тунеле и цеви.
ФУНДИРАЊЕ
Важност и значај исправног фундирања.
Оптерећење темеља и земљишта.
Методе фундирања. Темељи непосредно ослоњени на земљиште. Темељи

ослоњени на појачано земљиште. Темељи посредно ослоњени. Осигурање темеља.
Дубоки темељи.

Фундирање у отвореној јами без заштите или под заштитом дрвене оплате.
Фундирање под заштитом прибоја.
Фундирање под заштитом загата.
Фундирање на шиповима. Врсте, начин извођења и примена.
Фундирање на бунарима и сандуцима.
Пнеуматско фундирање. Кесони. Опрема. Примена пнеуматског фундирања.

Прорачун кесона и темеља.
Прорачун слегања темеља. Слегање под оптерећењем. Временско слегање.

Безопасно и штетно слегање.
Мере заштите на раду при фундирању објеката.
ВЕЖБЕ (88)
Испитивања тла.
Одређивање гранулометријског састава тла.
Одређивање запреминске тежине тла.
Одређивање влажности тла.
Одређивање порозности и коефицијента порозности.
Одређивање Атеберигових граница.
Одређивање капиларности.
Одређивање пропустљивости тла.
Одређивање стишљивости тла.
Бубрење тла.
Евидентирање резултата испитивања.
Теренска идентификација и класификација тла.
Примена метода за испитивање стабилности земљаних косина.
Одређивање активног и пасивног земљаног притиска на потпорне зидове.
Израда одговарајућих прорачуна и графичких прилога за различита

конструктивна решења у фундирању за:
- темеље са стопама као проширењима,
- тракасте темеље заједничке за више стубова,
- темеље заједничке за више зидова или више редова стубова,
- дубоке темеље,



- загате,
- прибоје,
- шипове,
- бунаре, сандуке,
- кесоне.

САОБРАЋАЈНИЦЕ
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ предмета је стицање ширих и потпунијих знања о саобраћајницама и

оспособљавање кандидата да усвојена знања успешно примењују при обављању
одговарајућих послова у фази пројектовања, изградње и одржавања ових објеката.

Задаци предмета су:
- систематизовање већ усвојеног знања из ове области у претходном

школовању;
- стицање знања о савременим методама у пројектовању и грађењу градских и

ванградских саобраћајница;
- стицање знања о поступцима решавања проблема укрштања саобраћајница у

истом или у више нивоа;
- оспособљавање кандидата да примењују мере заштите на раду при грађењу

путева и железничких пруга, као и да обезбеђују адекватну заштиту саобраћајница и
објеката поред њих.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(4+4 часа недељно, 88+88 часова укупно)

САОБРАЋАЈНИЦЕ ЗА МОТОРНИ САОБРАЋАЈ
Градске и ванградске саобраћајнице. Аутопутеви.
Савремене методе пројектовања путева.
Врсте коловозних конструкција.
Конструкције стабилизоване кречом, цементом и битуменом.
Цемент-бетонски коловозни застори.
Угљоводонични коловозни застори.
Коловозни застори са додатком еластомера и гуме.
Методе за димензионисање коловозних застора.
Решавање укрштања саобраћајница. Саобраћајне петље.
Пратећи објекти на путевима. Одмаралишта, паркинзи.
Бензинске пумпе. Мотели.
ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
Облик и размере земљаног трупа.
Усек и насип. Нагиби косина.
Насипи на тресетиштима, преко језера и залива.
Прелаз путева у нивоу преко колосека. Безбедност прелаза. Чување прелаза.

Положај и конструкција браника. Осветљеност.
Вештачки објекти железничког трупа. Мали мостови и пропусти за воду.

Мостови и пропусти на укрштању саобраћајних путева.
Снабдевање железничких пруга водом.
Уређаји и постројења за електрификацију пруга и сигнално-сигурносни

уређаји. Системи електрификације. Електровучне подстанице. Константна мрежа.
Сигнално-сигурносна постројења.

Заштита пруге од лавина, снежних сметова, одрона, ветра, пожара.
ВЕЖБЕ (88)



Димензионисање појединих врста коловозних конструкција. Економска
оправдања усвојених варијанти.

Графички прилози трасе пута, попречних и подужних пресека.
Детаљи коловозних конструкција у Р=1:10.
Разрада пројеката укрсница, мимоилазница и малих станица.
Израда одређених прилога у одговарајућој размери.

ГЕОДЕЗИЈА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ предмета је да кандидати стекну шира и потпунија знања о примени

геодезије у грађевинарству, да се оспособе да самостално решавају мање сложене
проблеме и успешно сарађују са геодетским стручњацима при обављању
одговарајућих послова у фази пројектовања и изградње објеката.

Задаци предмета су:
- систематизовање већ усвојених знања из области примењене геодезије у

претходном школовању;
- оспособљавање кандидата да самостално обављају једноставнија мерења и

користе одговарајуће резултате;
- оспособљавање кандидата да користе одређене геодетске подлоге при

обављању послова у фази пројектовања и изградње објеката.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(2+2 часа недељно, 44+44 часа укупно)

ТЕОРИЈСКИ ДЕО (44)
Примена геодезије.
Мере и мерења.
Поступци снимања терена и израда ситуационих планова.
Ортогонална метода.
Поларна метода.
Картирање детаља.
Приказ рељефа, конструкција и изохипси.
Нивелман. Метода нивелисања. Геометријски нивелман. Генерални нивелман.

Преношење пројектоване висине на терен.
Примењена геодезија.
Обележавање праваца. Обележавање кривина.
Упутства за обраду података у нивелманским и тригонометријским обрасцима.
ВЕЖБЕ (44)
Теренска вежба.
Рад нивелманом и теодолитом.
Мерење хоризонталних и вертикалних углова.
Гирусна метода са обрадом података у Т.О. бр. 1.
Детаљни нивелман. Обрада података у Н.О. бр. 1.
Снимање терена поларном методом.
Картирање детаља.
Израда прилога елабората. Картирање детаља на основу обављеног снимања

терена.
ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАЂЕЊА СА МЕХАНИЗАЦИЈОМ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ предмета је стицање потребних знања о грађевинским машинама које се

користе у градњи путева и фундирању објеката и оспособљавање кандидата да



суделују у организовању машинског рада и постојеће механизације, ради постизања
оптималних резултата са становишта динамике, економичности и квалитета.

Задаци предмета су:
- систематизовање већ усвојених знања о грађевинској механизацији у

претходном школовању;
- стицање ширих и потпунијих знања о механизацији за градњу путева и

извођење фундирања објеката, њиховим радним карактеристикама и учинку;
- оспособљавање за вођење одговарајуће документације о раду машинама и

спречавање трошкова рада механизацијом.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(4+2 часа недељно, 88+44 часа укупно)

ТЕОРИЈСКИ ДЕО (88)
МАШИНЕ ЗА ЗЕМЉАНЕ РАДОВЕ
Машине за разбијање стена.
Машине за ископ и утовар земље. Багери, утоваривачи.
Радни учинак. Коштање ископа.
Машине за транспорт земље и материјала. Приколице, демпери, кипери,

транспортне траке.
Машине за ископ и пренос земље. Дозери, грејдери. Учинак и коштање рада.
Машине за ископ, транспорт и истовар земље. Скрепери. Број скрепера и

учинак. Коштање рада.
МАШИНЕ ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈУ ТЛА
Примена стабилизације. Класификација поступака и машина. Машине за

општу употребу које се користе за мешање. Учинци и коштање рада.
Специфичне машине за мешање. Помоћне машине.
МАШИНЕ ЗА САБИЈАЊЕ МАТЕРИЈАЛА И ИЗРАДУ КОЛОВОЗНИХ

ЗАСТОРА
Машине са лаганим и испрекиданим притиском - јежеви.
Ваљци са окцима. Учинак и коштање рада.
Вибрациони вучни и самоходни ваљци.
Специјалне машине за сабијање.
Машине за израду подлоге коловозних застора.
МАШИНЕ ЗА ПОВРШИНСКУ ОБРАДУ
Машине за припрему подлоге. Машине за загревање везивног средства.

Машине за разастирање каменог агрегата. Машине за ваљање. Цена коштања рада.
МАШИНЕ ЗА ИЗРАДУ БЕТОНСКИХ КОЛОВОЗА
Машине за припрему, израду и транспорт бетона на место уграђивања.
Машине за разастирање, сабијање и завршну обраду бетона.
Машине за израду спојница. Цене коштања рада.
МАШИНЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА
Машине за одржавање застора. Машине за зимске радове. Машине за хитне

интервенције. Машине за пољопривредне путне услуге. Машине за хоризонталну
сигнализацију.

МАШИНЕ И ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРИПРЕМУ АГРЕГАТА
МАШИНЕ ЗА РАД НА ФУНДИРАЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА
МАШИНЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ТУНЕЛА И ПОДГРАДА
ПЛАНИРАЊЕ РАДА МЕХАНИЗАЦИЈЕ И УЧИНАК
Интензитет рада машине. Трајност. Резервне машине и уређаји.



Шема радног времена машине. Коефицијент искоришћења радног времена.
Радионализација.
Динамично планирање.
Решавање транспорта.
Трошкови рада механизације. Анализа цена. Предрачун радова.
СИСТЕМ КВАЛИТЕТА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ
Квалитет. Систем квалитета. Обезбеђивање квалитета. Контрола и

унапређивање система квалитета.
Стандардизација - подршка развоја система квалитета.
Југословенска стандардизација.
Организовање производње у грађевинарству на бази стратегије и захтева серије

стандарда ЈУС, ИСО.
ВЕЖБЕ (44)
Упоредне анализе учинака и економичности рада машина и машинских

гарнитура, када постоји могућност алтернативног компоновања.
Пример:
Утврђивање граница економичности за поједине машине и гарнитуру машина

за израду насипа:
1. гарнитура - дозери за ископ земље, утоваривачи за утовар, кип-камиони

(демпери) за транспорт, грејдер за планирање, ваљци за сабијање тла;
2. гарнитура - багери за ископ и утовар (остало као у гарнитури под 1);
3. гарнитура - скрепери и ваљци за сабијање тла.
Израда одговарајућих прилога из планирања машинског рада.
Вођење евиденције о раду и учинку машина и машинских гарнитура.

Евиденција утрошка погонског и другог материјала.
Димензионисање и усклађивање машинских капацитета.

ПРАКСА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ ове праксе је оспособљавање кандидата да квалитетно и ефикасно

обављају одговарајуће послове и радне задатке грађевинског оператера специјалисте
за геотехнику и фундирање.

Задаци су:
- оспособљавање кандидата да самостално организују и изводе мања теренска и

лабораторијска испитивања;
- оспособљавање кандидата за разраду одговарајућих пројеката и детаља;
- оспособљавање кандидата да обављају одговарајуће послове у изградњи

саобраћајница и фундирању објеката;
- детаљно упознавање прописа о заштити на раду и оспособљавање кандидата

за доследну примену мера личне заштите, заштите других радника и околине.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(240 часова у блоку)

ИЗВОЂЕЊЕ ТЕРЕНСКИХ И ЛАБОРАТОРИЈСКИХ ИСПИТИВАЊА
Руковођење мањим теренским истраживачким радовима.
Учествовање у извођењу in situ испитивања.
Обављање испитивања тла у лабораторијама.
Разрађивање елабората геотехничких испитивања.
Одржавање лабораторијске и теренске опреме за испитивање.
РАЗРАДА ПРОЈЕКАТА



Разрађивање идејних и главних пројеката за објекте од насутог материјала.
Разрађивање идејних и главних пројеката за објекте укопане у тлу.
Сарадња у пројектовању конструкција елемената фундирања.
Разрађивање пројеката за обезбеђивање стабилности падина и косина.
РАДОВИ НА ИЗВОЂЕЊУ ОБЈЕКАТА
Контролисање квалитета и исправности изведених објеката од насутих

материјала.
Извођење радова на фундирању објеката.
Радови на техничком осматрању објеката и инсталирању система за осматрање.
Радови на санацији темеља и темељног дна.
Радови на побољшању носивости тла.
Обављање других послова и радних задатака одговарајуће категорије

сложености који нису обухваћени номенклатуром занимања, а према захтевима и
условима рада у одговарајућој лабораторији или на градилишту.

Доследна примена мера заштите на раду.
Образовни профил: ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА

АРХИТЕКТОНСКЕ И ПРОСТОРНЕ ПЛАНОВЕ
ОСНОВЕ ПРИВРЕДНОГ И РАДНОГ ПРАВА

Примењује се програм групе МАЈСТОРИ.
ПСИХОЛОГИЈА РАДА

Примењује се програм групе МАЈСТОРИ.
РАЗРАДА ПРОЈЕКАТА ВИСОКОГРАДЊЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ предмета је стицање ширих и потпунијих знања о пројектовању објеката

високоградње и оспособљавање кандидата да разрађују одговарајуће делове
пројектне документације.

Задаци предмета су:
- упознавање прописа и норматива који се примењују у пројектовању објеката

високоградње;
- упознавање садржаја инвестиционог програма, техничке документације и

посебно опреме елабората;
- оспособљавање кандидата да стручно и квалитетно разрађују пројекте и

детаље за објекте високоградње.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(3+6 часова недељно, 6+132 часа укупно)

ТЕОРИЈСКИ ДЕО (66)
ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОГРАМ
Елаборат на основу којег се доноси одлука о изградњи објекта.
Садржај елабората:
- идејни пројекат;
- капацитет и програм производње;
- подаци о водопривредним, енергетским, саобраћајним и осталим условима за

подручје и објекат;
- урбанистичко-технички услови (уколико је подручје урбанизовано);
- економски ефекти;
- извори финансирања;
- рокови (извођење радова, монтажа опреме, пуштање у рад);
- вредност улагања (објекта, инфраструктуре, опреме).



ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ
Архитектонско-грађевински део:
- пројектни задатак;
- претходни услови и сагласности;
- технички опис;
- апроксимативни статички прорачун;
- ситуација 1:500 или 1:1000;
- основе свих етажа 1:200;
- пресеци 1:200;
- изгледи 1:200;
- апроксимативни предрачун радова.
Инсталације водовода и канализације.
Електроинсталације.
Машинске инсталације.
ОПРЕМА ЕЛАБОРАТА
Елаборат, прошивен јемствеником и запечаћен.
Насловна страна.
Садржај.
Збирна рекапитулација (АГ - архитектонско-грађевински део, ВК - водовод и

канализација, Е - електроинсталације, М - машинске инсталације, О - опрема).
Општа документација (решења, потврде, изјаве, списак примењених прописа и

ЈУС-а).
Посебна документација:
1. пројектни задатак,
2. претходне сагласности и услови,
3. прилог заштите на раду,
4. технички опис,
5. статички прорачун,
6. графичка документација 1:50,
- основа темеља;
- основа подрума;
- основа приземља;
- основа типског спрата;
- основа поткровља;
- основа кровне конструкције;
- основа крова;
- карактеристични пресеци;
- изгледи;
- шема столарије;
- шема браварије;
- детаљи 1:10, 1:5;
7. предмер,
8. предрачун.
Прописи и стандарди за разне врсте објеката.
Прописи и поступци у пројектовању ради обезбеђивања термичке и звучне

заштите.
ВЕЖБЕ (132)
Разрада архитектонско-грађевинског дела идејног пројекта.
Разрада графичких прилога елабората.
Примена прописа и норматива.



ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ предмета је да обезбеди одговарајућем стручном кадру потребна

теоријска и практична знања из ове области и да их оспособи за обављање одређених
послова и радних задатака пете категорије сложености.

Задаци:
- упознавање суштине и значаја планирања и уређења простора;
- упознавање врста и садржаја просторних планова;
- оспособљавање за израду просторних планова, прикупљање потребних

података и графичку обраду у одговарајућим размерама и техникама рада.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(3+6 часова недељно, 66+132 часа укупно)

ПЛАНИРАЊЕ ПРОСТОРА
Просторни планови. Врсте.
Природне карактеристике простора. Географски положај, рељеф, геотехничке,

метеоролошке и хидролошке карактеристике, бонитет пољопривредног земљишта.
Природне и створене вредности од значаја за просторни развој.
Садржај просторних планова:
- границе подручја за које се план доноси;
- циљеви и политика организације, уређења, коришћења и заштите простора,
- концепција организације, уређења, коришћења и заштите простора,
- услови и мере за остваривање плана,
- графички прикази.
Просторни планови подручја са посебном наменом.
Детаљни просторни планови.
Графички прикази просторних планова. Геодетске подлоге. Размере и технике

рада.
Урбанистички планови. Генерални урбанистички план, урбанистичка уређајна

основа и детаљни урбанистички план.
Етапна реализација - план саобраћаја, комуналне инфраструктуре и др.
Насељена места.
Генерални урбанистички планови.
Садржај генералних урбанистичких планова:
- границе подручја за које се план доноси,
- критеријуми, смернице и урбанистички нормативи и решења за изградњу,

реконструкцију и уређење насељених места,
- услови и мере за остваривање плана,
- графички прикази.
Урбанистичка уређајна основа. Услов за доношење, карактер и значај.
Детаљни урбанистички план.
Садржај детаљних урбанистичких планова:
- границе подручја за које се план доноси,
- услови за уређење простора за изградњу, уређење и коришћење објеката и

земљишта,
- услови и мере за остваривање плана,
- графички прикази - садржај и размере.
Заштита и унапређивање животне средине у планирању простора. Услови и

мере заштите природе (заштита вода, ваздуха, земљишта и шума, заштита од



прекомерне буке, заштита налазишта руда, депоновање отпадних материјала и др.),
услови и мере заштите посебних природних вредности, услови и мере заштите
коришћења и унапређења непокретних културних добара и њихове заштићене
околине, добара која уживају претходну и амбијенталну вредност, услови и мере
заштите од елементарних и других непогода.

Припремање и доношење планова.
УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА
Услови за уређење простора.
Акт о условима за уређење простора.
Привремени услови за уређење простора.
Стручни послови везани за планирање и уређење простора.
Просторни план Републике Србије. Садржај. Графички прикази.
Урбанистичка инспекција.
ПРАКТИЧНЕ ВЕЖБЕ (132)
Израда графичких приказа просторних планова ширих подручја:
- извод из просторног плана шире просторне целине са приказом положаја

подручја које план обухвата и приказом планираних веза са окружењем;
- план намене површина (пољопривредно, шумско и грађевинско земљиште и

др.);
- план мреже насеља са приказом размештаја центара и објеката привреде,

друштвеног стандарда, комуналних објеката и др;
- план саобраћајне и инфраструктурне мреже и објеката;
- план заштите посебних природних вредности, непокретних културних добара

и њихове заштићене околине и добара која уживају претходну заштиту.
Израда графичких приказа генералног урбанистичког плана:
- извод из просторног плана шире просторне целине са приказом положаја

насеља у мрежи насеља шире просторне целине и приказом функционалних и
саобраћајних веза са другим подручјима;

- план намене површина са приказом зона различите намене и различитог
режима коришћења;

- размештај центара и објеката привреде, друштвеног стандарда, комуналних
објеката и других објеката од значаја за насеље;

- план саобраћајница и саобраћајних објеката са нивелационим и регулационим
елементима;

- план мреже и објеката инфраструктуре;
- план заштите посебних природних вредности;
- план заштите непокретних културних добара и заштићене околине, добара

која уживају претходну заштиту и амбијенталних вредности.
Израда графичких прилога детаљног урбанистичког плана:
- извод из плана шире просторне целине са приказом положаја подручја и

приказом функционалних, саобраћајних и инфраструктурних веза са другим
подручјима;

- план намене и режима коришћења површина и објеката;
- план саобраћајница;
- нивелациони и регулациони план са приказом грађевинских линија;
- план мреже и објеката инфраструктуре;
- план заштите посебних природних вредности;
- план заштите непокретних културних добара, добара која уживају претходну

заштиту и амбијенталних вредности.
ПЕРСПЕКТИВА



ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ предмета је да се кандидати оспособе да израђују цртеже објеката,

ентеријера, детаља применом одговарајућих метода и поступака перспективе.
Задаци предмета су:
- развијање способности за схватање простора и објеката у простору;
- оспособљавање кандидата да, бирајући најпогоднију методу просторног

приказивања израђују цртеже перспективе за одговарајућа пројектована решења;
- овладавање различитим техникама рада и цртања слободном руком и

прибором за цртање уз примену боје и других савремених материјала за обраду
цртежа.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(1+2 часа недељно, 22+44 часа укупно)

ТЕОРИЈСКИ ДЕО (22)
Значај перспективних цртежа у фази пројектовања грађевинских објеката,

ентеријера, намештаја.
Елементи перспективе: очна тачка (О), посматрани предмет, пројектна раван -

ликораван (Л), подножна раван - основица (П), подножна линија (п), линија
хоризонта (х).

Положај тачке, праве и дужи у односу на око и ликораван.
Недоглед. Положај недогледа. Један и више недогледа.
Продор праве. Међусобни положај правих и њихов положај у односу на

ликораван.
Висина хоризонта. Раван - недоглед равни.
Пројекције геометријских слика (квадрат, правоугаоник, круг) и њихови

различити положаји у односу на ликораван.
Избор положаја ока и ликораван.
Перспектива једноставних и сложених геометријских тела.
Перспектива грађевинских објеката.
Перспектива ентеријера.
Перспектива намештаја.
Сечење у перспективи (паралелни зраци).
Методе упрошћене контуре.
Метода координатног система - "потопљена основа".
Централна перспектива.
ГРАФИЧКЕ ВЕЖБЕ (44)
Израда цртежа грађевинских објеката, ентеријера и других пројектованих

решења применом различитих метода перспективе.
Обрада цртежа применом различитих техника рада.
Сенчење израђених цртежа.
Исцртавање потребних елемената штафаже.

МАКЕТАРСТВО
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ предмета је да кандидати овладају потребним знањима и вештинама и да

се оспособе да израђују макете урбанистичких планова и грађевинских објеката
сложенијих габарита стручно и квалитетно, према конкретним захтевима.

Задаци предмета су:
- обнављане и систематизовање знања о врстама макета, материјалима, алату и

прибору за рад;



- стицање потребне брзине, спретности и прецизности у изради различитих
врста макета за пројектоване објекте;

- оспособљавање кандидата да израђују макете према посебним условима и
захтевима.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(5 часова недељно, 110 часова укупно)

Начин коришћења пројекта и одговарајућих подлога за израду макета.
Преношење цртежа на материјал. Кројење елемената. Уклапање делова и

спајање.
Израда детаља.
Израда одговарајућих подлога за макету (терен).
Примена различитих материјала према постављеним захтевима које треба

остварити (дрво, плута, балза, фурнири, плексиглас, метални елементи, стакло).
Израда једноставних радних макета у фази пројектовања објеката за

проверавање пројектованих идеја, габарита, односно маса у простору, уклапање
објекта у околину.

Израда специјалних макета према посебним захтевима, које приказују објекте
од културног или историјског значаја са свим значајним елементима конструкције и
декорације.

Израда макета просторних планова, урбанистичких пројеката и других
пројектованих решења према постављеним захтевима.

ПРАКСА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ овог програма је оспособљавање кандидата да квалитетно и ефикасно

обављају послове и радне задатке одговарајућих занимања.
Задаци су:
- оспособљавање кандидата да примењују све врсте прописа за објекте

високоградње приликом разраде одговарајућих прилога техничке документације;
- оспособљавање кандидата да разрађују просторне планове и планове заштите

животне средине у одговарајућим размерама;
- стицање брзине, спретности и прецизности у раду на макетама просторних

планова и разних врста објеката сложенијих габарита.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(240 часова у блоку)

РАЗРАДА ПРОЈЕКАТА ВИСОКОГРАДЊЕ
Разрада елабората грађевинских објеката са аспекта грађевинске физике.

Прорачунавање, израда табела и графикона за топлотну и звучну изолацију. Разрада
одговарајућих прилога пројектне документације уз примену прописа о термичкој и
звучној заштити објеката. Израда детаља у одговарајућим размерама.

Разрада идејних пројеката објеката високоградње.
Разрада прилога графичке документације у оквиру елабората.
Израда перспективних приказа грађевинских објеката.
РАЗРАДА ПРОСТОРНИХ ПЛАНОВА И ПЛАНОВА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ

СРЕДИНЕ
Израда графичких прилога за потребе просторног планирања.
Израда графичких прилога просторних планова ширих подручја у различитим

техникама рада слободном руком, применом боје, летратона.



Израда графичких приказа генералног урбанистичког плана.
Израда графичких приказа детаљног урбанистичког плана.
ИЗРАДА МАКЕТА
Израда макета просторних планова и урбанистичких пројеката.
Израда макета за пројектована решења објеката у разним фазама. Израда

једноставних радних макета за проверавање односа маса у простору.
Израда макета са наглашеним конструктивним и декоративним елементима.

Израда макета конструктивних или декоративних детаља.
Израда комплет макета пројектованих решења за потребе конкурса на који се

пријављује учешће аутора.
Израда специјалних макета културно-историјских објеката као изложбених

експоната, или за потребе адаптације, конзервације и рестаурације објеката од
историјске вредности.

Обављање других послова одговарајуће категорије сложености према
потребама и конкретним условима рада у одређеном предузећу - пројектном бироу.

Образовни профил: ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ

ОСНОВЕ ПРИВРЕДНОГ И РАДНОГ ПРАВА
Примењује се програм групе МАЈСТОРИ.

ПСИХОЛОГИЈА РАДА
Примењује се програм групе МАЈСТОРИ.

СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ НАСЕЉА И ЗГРАДА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ предмета је стицање ширих и потпунијих знања из ове области и

оспособљавање кандидата да обављају одговарајуће послове приликом израде
пројеката, изградње и одржавања објеката за снабдевање насеља и зграда питком
водом.

Задаци предмета су:
- систематизовање већ усвојених знања о водоводним инсталацијама у

претходном школовању;
- стицање потребних знања о врстама и карактеристикама водоводне мреже и

кућном водоводу;
- оспособљавање кандидата да усвојена знања примењују у разради

одговарајућих прилога техничке документације.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(3+6 часова недељно, 66+132 часа укупно)

ТЕОРИЈСКИ ДЕО (66)
Градска водоводна мрежа. Објекти на мрежи.
Секундарна водоводна мрежа. Објекти на мрежи.
Хидрантска противпожарна мрежа.
Баштенска хидрантска мрежа.
Кућни водовод.
Противпожарна заштита у згради.
Принципи функционисања. Карактеристике.
Садржај идејног пројекта за водоводне инсталације.
Спецификација материјала. Предмер и предрачун радова.
ГРАФИЧКЕ ВЕЖБЕ (132)



Израда пројеката водоводне мреже и разрада одређених прилога у
одговарајућим размерама. Израда прорачуна мреже. Израда пресека.

Израда изометрије.
Израда детаља објеката на мрежи (шахтови, уређаји за повећање притиска и

др.).
Израда спецификације материјала.
Израда предмера и предрачуна.
Израда "тендер" документације (детаљни опис позиција).

РАЗРАДА ПРОЈЕКАТА КАНАЛИЗАЦИОНИХ МРЕЖА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ предмета је стицање ширих и потпунијих знања из ове области и

оспособљавање кандидата да обављају одговарајуће послове приликом израде
пројеката, изградње и одржавања објеката за канализацију.

Задаци предмета су:
- систематизовање већ усвојених знања о инсталацијама канализације у

претходном школовању;
- стицање потребних знања о врстама и карактеристикама функционисања

канализационе мреже и кућне канализације;
- оспособљавање кандидата да усвојена знања примењују у разради

одговарајућих прилога техничке документације.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(3+6 часова недељно, 66+132 часа укупно)

ТЕОРИЈСКИ ДЕО (66)
Улични колектори.
Секундарна канализациона мрежа. Објекти на мрежи.
Индустријска канализација.
Спецификација материјала.
Предмер и предрачун.
Индустријска канализација.
Објекти за пречишћавање отпадних вода.
Канализација у сеоским насељима.
Кућна канализација.
ГРАФИЧКЕ ВЕЖБЕ (132)
Разрада пројеката канализационе мреже.
Израда одређених прилога у одговарајућим размерама.
Израда пресека мреже.
Израда свих детаља објеката на мрежи.
Израда спецификације материјала.
Израда предмера и предрачуна.

КУПАТИЛО И МОНТАЖНИ БЛОК
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ предмета је стицање потребних знања о купатилу и монтажном блоку за

водовод и канализацију и оспособљавање кандидата да самостално разрађују
одговарајуће прилоге техничке документације.

Задаци предмета су:
- упознавање конструктивног решења купатила и монтажног блока за водовод

и канализацију;
- стицање потребних знања о начинима решавања развода и прикључака;



- оспособљавање кандидата да усвојена знања примењују у разради
одговарајућих прилога техничке документације.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(2+6 часова недељно, 44+132 часа укупно)

ТЕОРИЈСКИ ДЕО (44)
Купатило и монтажни блок.
Облици, димензије, префабрикација.
Начини решавања прикључака и развода.
Садржај планова. Коте и други подаци.
Проспекти произвођача.
ГРАФИЧКЕ ВЕЖБЕ (132)
Израда пројеката за купатило и монтажни блок у Р=1:10.
Разрада и детаљно котирање основе у Р=1:50.
Израда основе купатила у Р=1:10.
Израда свих пресека монтажног блока у Р=1:10.
Израда детаља веза у Р=1:10.
Израда предмера и предрачуна.
Обавезна примена каталога и проспеката произвођача.

ПРАКСА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ ове праксе је оспособљавање кандидата да квалитетно и ефикасно

обављају послове и радне задатке разрађивача пројеката за водовод и канализацију.
Задаци су:
- оспособљавање кандидата да разрађују одговарајуће прилоге инвестиционо-

техничке документације за водовод и канализацију;
- оспособљавање за обављање послова надзора и контроле квалитета изведених

радова у току изградње објеката за снабдевање водом и каналисање насеља и зграда;
- оспособљавање кандидата за контролу исправности функционисања

водоводних и канализационих инсталација у току експлоатације.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(240 часова у блоку)

РАЗРАДА ПРОЈЕКАТА ЗА СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ
Израда пројеката водоводне мреже и разрада одређених прилога у

одговарајућим размерама.
Израда прорачуна мреже. Израда пресека. Израда изометрија.
Разрада детаља објеката на мрежи.
Израда спецификације материјала.
Израда предмера и предрачуна.
Израда детаљног описа позиција.
РАЗРАДА ПРОЈЕКАТА ЗА КАНАЛИСАЊЕ НАСЕЉА И ЗГРАДА
Разрада пројеката канализационе мреже.
Израда пресека.
Израда детаља објеката на мрежи.
Израда спецификације материјала, предмера и предрачуна.
РАЗРАДА ДЕТАЉА ЗА КУПАТИЛО И МОНТАЖНИ БЛОК
Израда свих потребних прилога у одговарајућој размери.
ОСТАЛИ ПОСЛОВИ



Контролисање квалитета материјала за извођење водоводних и канализационих
инсталација.

Контролисање квалитета и исправности извођења радова.
Учествовање у организовању послова и оперативном организовању радова при

монтажи елемената водоводне и канализационе мреже и објеката на мрежама.
Извођење одговарајућих послова у санирању и реконструкцијама водоводних и

канализационих инсталација. Разрада пројеката и надзор над извођењем радова.
Разрада пројеката за каналисање отпадних индустријских вода.
Разрада пројеката и детаља разних система за пречишћавање отпадних вода.
Контролисање исправности функционисања водоводних и канализационих

инсталација.
Обављање других послова и радних задатака одговарајуће категорије

сложености према условима и потребама одговарајућег предузећа, пројектног бироа
или услова на градилишту.

Образовни профил: ГЕОДЕТСКИ ТЕХНИЧАР-ГЕОМЕТАР
СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА ПРИМЕЊЕНУ ГЕОДЕЗИЈУ

ОСНОВЕ ПРИВРЕДНОГ И РАДНОГ ПРАВА
Примењује се програм групе МАЈСТОРИ.

ПСИХОЛОГИЈА РАДА
Примењује се програм групе МАЈСТОРИ.

ОСНОВЕ ГРАЂЕВИНАРСТВА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ предмета је да кандидати стекну потребна знања о грађевинарству као

привредној грани која се бави пројектовањем и изградњом, да упознају бројне и
сложене проблеме и захтеве овог подручја рада и да се оспособе да користе стечена
знања у обављању својих послова и радних задатака приликом изградње објеката и у
току експлоатације.

Задаци предмета су:
- упознавање места и улоге грађевинарства у структури привреде;
- упознавање фаза радова у процесу грађења, од замисли наручиоца до

завршетка градње;
- упознавање врста објеката као финалних производа у грађевинарству и

примене геодезије и геодетских радова у фази пројектовања, изградње објеката и
експлоатације.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(2 часа недељно, 44 часа укупно)

ГРАЂЕВИНАРСТВО КАО ПРИВРЕДНА ДЕЛАТНОСТ
Подручја и фазе грађевинске производње.
Индустрија грађевинског материјала.
ГРАНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ
Високоградња, нискоградња и хидроградња.
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Чиниоци који утичу на формирање ширих и ужих подручја. Регионални

урбанистички планови. Генерални и детаљни планови.
ОБЈЕКТИ КАО ФИНАЛНИ ПРОИЗВОДИ ГРАЂЕВИНАРСТВА
Објекти високоградње. Стамбене зграде. Објекти друштвеног стандарда.

Привредни објекти.
Објекти нискоградње. Путеви и железнице. Тунели. Мостови. Аеродроми.



Објекти хидроградње. Бране. Хидроцентрале. Пристаништа.
Снабдевање водом и каналисање насеља. Уређење водних токова.

Пољопривредна хидротехника.
УЧЕСНИЦИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА
ПОСТУПЦИ И ФАЗЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ
Сврха израде пројеката. Врсте и примена.
РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКАТА
Геодетски радови. Земљани радови. Основни грађевински радови. Завршни

грађевински радови. Инсталатерски радови.
Механизација на градилишту.
СИСТЕМИ У ГРАЂЕЊУ ОБЈЕКАТА
Традиционална градња. Прогресивна (унапређена) и полумонтажна градња.

Префабрикација и монтажна градња.
Конструктивни системи: линијски, површински и просторно-површински.
ГРАЂЕВИНАРСТВО У ОДБРАНИ ЗЕМЉЕ

ПРОГРАМИРАЊЕ И АОП
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ предмета је стицање потребних знања о програмирању и аутоматској

обради података и оспособљавање кандидата да самостално и ефикасно обрађују
одговарајуће податке из области геодезије помоћу рачунара.

Задаци предмета су:
- систематизовање и употпуњавање знања из информатике и рачунарства која

су кандидати усвојили у претходном школовању;
- стицање потребних знања о комуникацијама са рачунарским системом и

оспособљавање кандидата да применом рачунара решавају конкретне проблеме и
задатке из области геодезије;

- развијање интересовања за даље стручно усавршавање и коришћење рачунара
у свакодневном раду.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(2+4 часа недељно, 44+88 часова укупно)

ТЕОРИЈСКИ САДРЖАЈИ (44)
Информатика и рачунарство. Историјски развој.
Хардвер РС (персонални) рачунар. Периферијски уређаји.
Математичко-логичке основе рачунарства и алгоритмизације.
Помоћни програми (UTILITY типа) који олакшавају коришћење операционог

система РС компатабилних рачунара.
Датотека. База података.
Комуникација са системом.
Рад на терминалу. Уношење, ажурирање и коришћење базе података.
Програмски језик BASK.
Начин примене рачунара у решавању различитих проблема и задатака у

области геодезије.
ВЕЖБЕ (88)
Комуникација са системом.
Коришћење датотеке и базе података.
Рад на терминалу. Уношење, ажурирање и коришћење базе података.
Израда алгоритама и писање програмских наредби.



Примена рачунара у решавању различитих проблема и задатака из области
геодезије.

ГЕОДЕЗИЈА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ предмета је стицање продубљених и проширених знања из области

геодезије потребних за успешно усвајање програма предмета који обухватају
посебне садржаје, примерене захтевима образовних профила и потребама рада
одговарајућих занимања.

Задаци предмета су:
- систематизовање већ стечених знања у претходном школовању;
- оспособљавање кандидата да систематично, прецизно и одговорно извршавају

практичне задатке снимања и израде делова техничке документације;
- развијање интересовања за даље самостално стручно усавршавање.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(3+4 часа недељно, 66+88 часова укупно)

ТЕОРИЈСКИ ДЕО (66)
Задатак и подела геодезије.
Геодетска основа.
Геодетске мреже. Тригонометријска мрежа. Мрежа везних тачака.

Полигонометријска мрежа. Полигонска мрежа. Линијска мрежа. Нивелманска
мрежа.

Геодетске мреже специјалне намене. Микротригонометријске мреже и
оперативни полигони.

Пројектовање геодетских мрежа.
Обележавање геодетских тачака.
Мерење хоризонталних и вертикалних углова.
Мерење дужина.
Мерење висинских разлика.
Мерења у геодетским мрежама и рачунање координата и надморских висина

геодетских тачака.
Снимање детаља.
Снимање детаља за потребе државног премера и катастра земљишта. Снимање

детаља за потребе пројектовања. Снимање рељефа земљишта.
Методе снимања детаља. Ортогонална, поларна и аерофотограметријска метода

снимања.
Технички извештај.
Геодетски планови.
Подела на листове и скице детаља. Материјал за израду планова. Садржај

планова и размере.
Наношење координатне мреже и геодетских тачака. Контрола наношења.
Картирање детаља снимљеног ортогоналном методом.
Картирање детаља снимљеног поларном методом.
Исцртавање, исписивање и опис листова детаља.
Конструкција изохипси на плану.
ВЕЖБЕ (88)
Рекогносцирање, укопавање и опис положаја геодетских тачака.
Мерење дужина, углова и висинских разлика.
Рачунање координата и надморских висина геодетских тачака.



Снимање терена.
Израда ситуационих планова у различитим размерама за одговарајуће намене.

ПРИМЕЊЕНА ГЕОДЕЗИЈА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ предмета је стицање ширих и потпунијих знања из ове области и

оспособљавање кандидата за успешно обављање одговарајућих послова и радних
задатака при пројектовању и изградњи разних врста објеката.

Задаци предмета су:
- систематизовање већ усвојених знања из примењене геодезије у претходном

школовању;
- детаљно упознавање метода рада и поступака примењене геодезије и

оспособљавање кандидата да квалитетно и ефикасно обављају послове и задатке у
грађевинарству, рударству, хидротехници, електропривреди;

- развијање интересовања за даље стручно образовање.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(5+6 часова недељно, 110+132 часа укупно)

ТЕОРИЈСКИ САДРЖАЈИ (110)
Карте и геодетски планови као основа за пројектовање објеката. Пројектовање

објеката. Методе и тачност.
Обележавање пројекта на терену. Методе обележавања. Ортогонална метода.

Поларна метода. Метода пресека праваца. Метода одмеравања од постојећих
објеката.

Обележавање тачака на праволинијским осовинама. Обележавање правца
осовине. Обележавање продужења правца осовине. Обележавање паралелног правца
осовине.

Обележавање криволинијских осовина. Обележавање кружне кривине,
клотоиде, кубне параболе и елипсе.

Обележавање висина у пројектима.
Рачунање запремине земљаних маса ископа и насипања.
Геодетски радови у пројектовању и грађењу саобраћајница. Израда идејног

пројекта на ситуационом плану. Снимања за израду главног пројекта. Геодетски
радови у фази изградње саобраћајница.

Геодетски радови у изради и обележавању регулационог плана насеља. Идејни
пројекат. Детаљни пројекат. Разрада пројекта регулације. Рачунање података за
обележавање регулационог плана. Нивелациони план насеља.

Геодетски радови при грађењу зграда, индустријских и других грађевинских
објеката.

Обележавање објеката. Испитивање слегања темеља зграде. Обележавање
подземних објеката.

Геодетски радови у хидротехници. Снимање и приказ постојећих водних
токова. Регулација воденог тока. Насипи. Отворени канали. Бране. Водовод и
канализација.

Геодетски радови при пројектовању и грађењу далековода. Пројектовање и
обележавање трасе далековода на терену. Снимање и израда подужног профила
трасе далековода. Обележавање стубова и контрола вертикалности стубова.

Геодетски радови у рударству. Истражни радови. Површинска експлоатација
руде. Подземна експлоатација руде. Обележавање геодетских тачака у јами. Мерење



дужина, углова и висинских тачака у јами. Повезивање подземне са надземном
геодетском мрежом.

ВЕЖБЕ (132)
Разрада пројеката и рачунање података за обележавање пројекта на терену.
Обележавање пројекта на терену.
Снимање подужних и попречних профила осовина разних објеката.
Цртање подужних и попречних профила.
Рачунање запремине земљаних маса ископа и насипања.
Праћење померања објеката.
Извођење других послова одговарајуће сложености из подручја примењене

геодезије према конкретним потребама и условима.
ПРАКСА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ овог програма је оспособљавање кандидата да квалитетно и ефикасно

обављају одговарајуће послове и радне задатке геометра специјалисте за примењену
геодезију.

Задаци су:
- припремање кандидата за учествовање у изради геодетских пројеката;
- оспособљавање кандидата да прецизно преносе пројектована решења на терен

и изводе обележавање;
- оспособљавање кандидата да обрађују податке о реализацији геодетских

радова у подручју примењене геодезије и израђују одговарајуће делове геодетско-
техничке документације.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(240 часова у блоку)

Извођење (самостално или уз сарадњу са другим стручњацима) геодетских
послова на терену и у одговарајућим институцијама - предузећима.

Рекогносцирање, укопавање геодетских тачака у мрежи и у влаку.
Мерење дужина, углова и висинских разлика.
Рачунање координата и надморских висина геодетских тачака.
Снимање терена и израда ситуационих планова различитих размера и намене.
Разрада пројеката и рачунање података за обележавање пројекта на терену.
Обележавање пројекта у простору.
Снимање подужних и попречних профила осовина разних објеката.
Цртање подужних и попречних профила.
Рачунање запремина земљаних маса ископа и насипања.
Праћење померања објеката.
Извођење свих других послова одговарајуће категорије сложености у подручју

примењене геодезије према конкретним потребама и условима.
Образовни профил: ГЕОДЕТСКИ ТЕХНИЧАР-ГЕОМЕТАР

СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА ПРЕМЕР И КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ
ОСНОВЕ ПРИВРЕДНОГ И РАДНОГ ПРАВА

Примењује се програм групе МАЈСТОРИ.
ПСИХОЛОГИЈА РАДА

Примењује се програм групе МАЈСТОРИ.
ПРАВО И ПРАВНИ ПРОПИСИ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ



Циљ предмета је стицање потребних знања из права и правних прописа и
оспособљавање кандидата за успешно обављање геодетских послова у општинским
органима управе.

Задаци предмета су:
- упознавање основних појмова о праву и правним односима;
- упознавање правних прописа, закона, уредби и правилника којима се

регулише рад геодетске службе.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(2 часа недељно, 44 часа укупно)

Основни појмови о праву. Извори права, правни односи, правни субјекти,
правни објекти, престанак права.

Имовинско право и стварно право.
Арондација и услови за спровођење арондације земљишта.
Промет земљишта и зграда.
Стицање и пренос имовинских права на некретнинама по основу наслеђа.
Земљишно књижно право. Право оснивања и поступак оснивања земљишних

књига. Поступак исправљања и обнављања земљишне књиге. Земљишно књижни
уписи, укњижба, предбележба и забележба. Земљишно књижне деобе. Поступак и
правни лекови у земљишно књижним предметима.

Управно право и поступак. Управни органи. Управни акт. Основна начела
управног поступка, право жалбе и извршење управних аката. Управни спор. Судови
надлежни за решавање управног спора. Право жалбе на одлуку у управном спору и
извршење пресуде.

Правни прописи геодетске службе.
Позитивни прописи - закони, уредбе и правилници којима се регулише рад

геодетске службе.
ПРОГРАМИРАЊЕ И АОП

Примењује се програм образовног профила ГЕОДЕТСКИ ТЕХНИЧАР-
ГЕОМЕТАР СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА ПРИМЕЊЕНУ ГЕОДЕЗИЈУ.

ГЕОДЕЗИЈА
Примењује се програм образовног профила ГЕОДЕТСКИ ТЕХНИЧАР-
ГЕОМЕТАР СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА ПРИМЕЊЕНУ ГЕОДЕЗИЈУ.

ИЗРАДА И ОДРЖАВАЊЕ КАТАСТРА ЗЕМЉИШТА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ предмета је стицање потпунијих и ширих знања из ове области и

оспособљавање кандидата за обављање специјалистичких послова при изради
премера и катастра непокретности.

Задаци предмета су:
- систематизовање већ усвојених знања из ове области у току претходног

школовања;
- оспособљавање кандидата да обављају одговарајуће послове и радне задатке

на изради и одржавању премера и катастра земљишта, прецизно, на време и према
прописима;

- развијање интересовања кандидата за даље стручно усавршавање.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(3+5 часова недељно, 66+110 часова укупно)



ТЕОРИЈСКИ ДЕО (66)
Историјски развој катастра непокретности. Врсте катастра.
Припремни радови за снимање детаља. Утврђивање и обележавање граница

катастарске општине. Обележавање граница поседа.
Катастарска парцела. Формирање група катастарских парцела.
Катастарско класирање и бонитирање земљишта. Катастарске културе и класе

земљишта. Бонитирање земљишта.
Катастарски приход. Основа за утврђивање катастарског прихода. Лествица

катастарског прихода.
Рачунање површина катастарских парцела на подручју катастарске општине.
Излагање на јавни увид података премера и катастарског класирања земљишта.

Надлежност и поступак излагања.
Катастарски операт. Ручна израда катастарског операта. Израда операта

електронским рачунаром. Делови катастарског операта и начин израде.
Одржавање премера и катастра земљишта. Врсте промена на земљишту.

Пријављивање промена. Решавање пријава о променама на земљишту. Записник о
увиђају и снимање на лицу места. Поступак деобе парцела. Исправљање међа и
обнављање поседовних граница.

Картирање и исцртавање снимљених промена.
Провођење промена у катастарском операту. Поступак провођења промена у

деловима катастарског операта израђеног ручно и помоћу рачунара.
Земљишне књиге. Врсте земљишне књиге. Начела и састав земљишне књиге.
Земљишно-књижно право. Сагласност између земљишне књиге и катастра

земљишта.
Тапија и тапијске књиге.
ВЕЖБЕ (110)
Израда катастарског операта ручно или електронским рачунаром.
Одржавање катастарског операта:
- условне деобе,
- снимање промена,
- картирање,
- рачунање површина,
- провођење промена у катастарском операту.

ИЗРАДА И ОДРЖАВАЊЕ КАТАСТРА ВОДОВА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ предмета је стицање потпунијих и ширих знања из ове области и

оспособљавање кандидата за обављање специјалистичких послова при изради
премера и катастра непокретности.

Задаци предмета су:
- систематизовање већ усвојених знања из ове области у току претходног

школовања;
- оспособљавање кандидата да обављају одговарајуће послове и радне задатке

на изради и одржавању катастра водова, прецизно, на време и према прописима;
- развијање интересовања кандидата за даље стручно усавршавање.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(1+2 часа недељно, 22+44 часа укупно)

ТЕОРИЈСКИ ДЕО (22)
Врсте водова и подземних објеката и њихов смештај у простору.



Откривање постојећих водова.
Снимање водова и подземних објеката.
Картирање и исцртавање водова и подземних објеката.
Примена топографског кључа за водоводну, канализациону, електроенергетску,

телекомуникациону, нафтоводну и дренажну мрежу.
Израда општег прегледног плана.
Израда прегледног плана појединих мрежа.
Одржавање катастра водова и подземних објеката.
ВЕЖБЕ (44)
Откривање постојећих водова.
Снимање подземних водова.
Картирање и исцртавање подземних објеката.
Израда општег прегледног плана.
Израда прегледног плана појединих мрежа.
Одржавање катастра водова и подземних објеката.

ПРАКСА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ обављања ове праксе је оспособљавање кандидата да квалитетно и

ефикасно обављају одговарајуће послове и радне задатке геометра специјалисте за
премер и катастар непокретности.

Задаци су:
- оспособљавање кандидата за израду катастарског операта и његово

одржавање;
- оспособљавање кандидата да обављају одговарајуће послове на откривању,

снимању и картирању подземних водова.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(240 часова у блоку)

Извођење (самостално или уз сарадњу са другим стручњацима) геодетских
послова на терену и у одговарајућим институцијама - предузећима.

Рекогносцирање и укопавање геодетских тачака.
Мерење дужина, углова и висинских разлика.
Рачунање координата и надморских висина геодетских тачака.
Снимање терена. Израда ситуационих планова.
Рачунање површина.
Израда катастарског операта, ручно или помоћу рачунара.
Одржавање катастарског операта. Снимање промена, картирање и провођење

промена у катастарском операту.
Откривање, снимање и картирање подземних водова.
Извођење свих других послова одговарајуће категорије сложености из области

премера и катастра непокретности према конкретним потребама и условима.
Образовни профил: ГЕОДЕТСКИ ТЕХНИЧАР - ГЕОМЕТАР

СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА КОМАСАЦИЈУ И АРОНДАЦИЈУ
ОСНОВЕ ПРИВРЕДНОГ И РАДНОГ ПРАВА

Примењује се програм групе МАЈСТОРИ.
ПСИХОЛОГИЈА РАДА

Примењује се програм групе МАЈСТОРИ.
ПРАВО И ПРАВНИ ПРОПИСИ



Примењује се програм образовног профила ГЕОДЕТСКИ ТЕХНИЧАР -
ГЕОМЕТАР СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА ПРЕМЕР И КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ.

ПРОГРАМИРАЊЕ И АОП
Примењује се програм образовног профила ГЕОДЕТСКИ ТЕХНИЧАР -
ГЕОМЕТАР СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА ПРИМЕЊЕНУ ГЕОДЕЗИЈУ.

ГЕОДЕЗИЈА
Примењује се програм образовног профила ГЕОДЕТСКИ ТЕХНИЧАР -
ГЕОМЕТАР СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА ПРИМЕЊЕНУ ГЕОДЕЗИЈУ.

АГРАРНЕ ОПЕРАЦИЈЕ
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ предмета је стицање потпунијих и ширих знања из ове области и

оспособљавање кандидата за обављање специјалистичких послова у комасацији и
арондацији земљишта.

Задаци предмета су:
- систематизовање већ усвојених знања из ове области у току претходног

школовања;
- стицање потребног знања о поступцима комасације и оспособљавање

кандидата да обављају одговарајуће послове и радне задатке прецизно, на време и
према прописима;

- развијање интересовања кандидата за даље стручно усавршавање.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(4+7 часова недељно, 88+154 часа укупно)

ТЕОРИЈСКИ ДЕО (88)
Аграрне операције. Врсте и циљ.
Комасација земљишта. Циљеви и значај.
Прописи који регулишу поступак комасације.
Припремни радови.
Комасационо подручје. Утврђивање фактичког стања. Покретање поступка

комасације. Органи за спровођење комасације.
Процена земљишта. Процендбени разреди. Коефицијенат за обрачун вредности

земљишта. Прегледни план процене земљишта.
Књига фонда комасационе масе. Рачунање вредности појединих парцела и

комасационог подручја.
Исказ земљишта и сумарник исказа.
Пројекат нове путне и каналске мреже. Рачунање координата тачака путне и

каналске мреже. Картирање нове путне и каналске мреже. Процена земљишта на
новим плановима.

Рачунање површина табли и објеката новог стања. Рачунање вредности новог
стања. Коефицијенат умањења.

Расподела комасационе масе. Претварање недељиве вредности у површину
парцеле.

Рачунање површина ламела. Аналитичко рачунање елемената нових парцела.
Пренос новог стања на терен. Пренос граничних тачака нове путне и каналске

мреже.
Елаборат поступка комасације.
ВЕЖБЕ (154)
Утврђивање фактичког стања.
Рачунање вредности појединих парцела и комасационог подручја.



Рачунање координата тачака путне и каналске мреже.
Картирање нове путне и каналске мреже.
Рачунање површина табли и објеката новог стања.
Расподела комасационе масе.
Рачунање површина ламела.
Аналитичко рачунање елемената нових парцела.
Обележавање новог стања на терену.

ПРАКСА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ обављања ове праксе је оспособљавање кандидата да квалитетно и

ефикасно обављају одговарајуће послове и радне задатке геометра специјалисте за
комасацију и арондацију.

Задаци су:
- оспособљавање кандидата да обављају послове и радне задатке у поступку

комасације, брзо, прецизно и према прописима;
- оспособљавање за израду ситуационих планова.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(240 часова у блоку)

Извођење (самостално или уз сарадњу са другим стручњацима) геодетских
послова на терену и у одговарајућим институцијама - предузећима.

Рекогносцирање и укопавање геодетских тачака.
Мерење дужина, углова и висинских разлика.
Рачунање координата и надморских висина геодетских тачака.
Снимање терена.
Израда ситуационих планова.
Рачунање површина.
Учествовање у свим пословима у поступку комасације.
Извођење свих других послова одговарајуће категорије сложености из области

аграрних операција према конкретним потребама и условима.
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ

На крају образовања за стицање специјализације кандидати полажу
специјалистички испит који се састоји из:

1. практичног рада и
2. усмене провере знања.
Специјалистичким испитом проверава се професионална оспособљеност

кандидата за квалитетно и ефикасно обављање одговарајућих послова и радних
задатака пете категорије сложености у оквиру обухваћених занимања.

1. ПРАКТИЧНИ РАД

Задаци за практични рад дефинишу се из садржаја стручних предмета за сваки
образовни профил.

Практични рад обухвата израду конкретног практичног задатка из одређене
области рада и писане, односно графички обрађене одговарајуће прилоге.

Група МАЈСТОРИ
За ову групу специјалиста задаци за практични рад дефинишу се из садржаја

предмета технологија рада са праксом према захтевима образовних профила,
односно према групама послова и радних задатака њима обухваћених занимања.



Практични рад обухвата извођење конкретних радова из одговарајуће области,
писане и графички обрађене прилоге техничко-технолошке припреме и оперативног
организовања радова и предмер и предрачун за одређене позиције.

Група ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВОЂЕ
За ову групу специјалиста задаци за практични рад дефинишу се из садржаја

стручних предмета и праксе, такође према захтевима образовних профила, односно
према групама послова и радних задатака њима обухваћених занимања.

Практични рад треба да обухвати елементе и разраду оперативних
организовања одговарајућих радова и производних процеса на градилишту или у
погонима, као и писану, односно графичку обраду одређених делова радне и
техничке документације.

Група ТЕХНИЧАРИ СПЕЦИЈАЛИСТИ
За техничаре специјалисте задаци за практични рад дефинишу се, такође, према

захтевима образовних профила, из садржаја стручних предмета и праксе.
Практични рад за ову групу специјалиста треба да обухвати израду конкретних

послова пете категорије сложености у пројектном бироу или на градилишту (за
геометре специјалисте у институту или органу управе) и разраду одређених
графичких и рачунских прилога техничке документације и других аката.

Практични рад кандидати обављају у одговарајућем грађевинском предузећу,
пројектном бироу, институту или органу управе, уз консултације ментора који је
задужен да прати и вреднује рад кандидата у току трајања специјализације.

2. УСМЕНА ПРОВЕРА ЗНАЊА

Током усмене провере знања кандидати дају потребна објашњења о
конкретном практичном раду, примењеним материјалима, методима и поступцима,
средствима рада и коришћеној механизацији, као и о прилозима техничко-
технолошке припреме и оперативном организовању одговарајућих послова. Такође
су дужни да пруже одговоре и на сва друга питања чланова комисије која су у
непосредној вези са обављеним практичним задатком.

Приликом вредновања резултата треба имати у виду нарочито:
- у коликој је мери кандидат оспособљен да квалитетно и ефикасно обавља

одговарајуће послове и радне задатке,
- да ли је спреман да самостално организује поједине одговарајуће фазе радова,

рационално коришћење материјала, радне снаге и средстава рада - механизације,
- колико је припремљен за неопходну сарадњу са стручњацима дугих профила

из истог или сродних подручја рада приликом обављања својих послова и радних
задатака у оквиру сложеног процеса грађења објеката, односно геодезије;

- какав је квалитет радова кандидат остварио и за које време.
НАПОМЕНА:
Ближе одредбе о поступку и начину полагања специјалистичког испита треба

да утврди посебним правилником образовно-васпитна установа која реализује
специјализацију.

НАЧИН ИЗВРШАВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО)

Образовни ирофили
У подручју рада геодезија и грађевинарство дефинисани образовни профили

сврстани су у три групе: МАЈСТОРИ, ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВОЂЕ и
ТЕХНИЧАРИ СПЕЦИЈАЛИСТИ. Ова подела проистекла је из постављеног циља



образовања за специјализацију од једне године и утврђених захтева и потреба рада
обухваћених занимања.

Мајстори се оспособљавају да квалитетно и брзо изводе поједине врсте
основних или завршних грађевинских радова пете категорије сложености,
грађевинске пословође да ефикасно оперативно организују извођење одређених
група послова и радова и израђују прилоге радне и техничке документације на
градилиштима или у погонима предузећа, а техничари специјалисти стичу
продубљена знања и умења из свог делокруга рада која им омогућавају да успешно
остварују сложене специфичне послове разраде пројеката, извођења објеката,
калкулација, аутоматске обраде података.

Наставни планови и програми
Наставни планови и програми специјалистичког образовања од једне године за

образовне профиле у подручју рада геодезија и грађевинарство сачињени су у складу
са постављеним циљем образовања и условљени су искључиво захтевима и
потребама рада одговарајућих обухваћених занимања.

Наставни програми конципирани су тако да омогућавају флексибилност
приликом остваривања предвиђених садржаја, повезивање са већ усвојеним знањима
из одговарајућих области и прилагођавање конкретним условима рада и потребама
кандидата.

Поједини наставни предмети садржани у наставним плановима код свих
(основе привредног и радног права, психологија рада) или код већег броја
образовних профила (технологија грађења, грађевински материјали) треба да
обезбеде заједничка општестручна знања потребна за обављање послова и радних
задатака из различитих али повезаних и међусобно условљених технологија у
процесу грађења и одржавања објеката.

Наставни програми углавном су кратки, без сувишног понављања садржаја,
уситњавања и детаљисања. Сачињени су тако да обухватају потребне теоријске и
практичне садржаје груписане у веће тематске целине уз које треба накнадно
утврдити потребно време за остваривање. Изучавање ових програма треба да
омогући кандидатима да у потпуности овладају одређеним знањима, умењима и
вештинама, да се оспособе да стручно, квалитетно и брзо обављају послове и радне
задатке одговарајућих занимања, као и да се припреме за усвајање нових знања и
примену нових поступака, метода и средстава рада који настају сталним
усавршавањем науке и одређених технологија.

Настава је теоријска и практична. Издвојени часови вежби, уз поједине
предмете, предвиђају практичну примену одговарајућих теоријских знања из тих
области која треба да доприносе оспособљавању кандидата за конкретан рад.

Специјалистичка пракса за образовне профиле у групи МАЈСТОРИ
програмирана је уз одговарајуће технологије радова у часовном систему и блоку, а за
ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВОЂЕ и ТЕХНИЧАРЕ СПЕЦИЈАЛИСТЕ само у блоку у
трајању од осам седмица. Остваривањем ових садржаја кандидати треба да стекну
брзину, спретност и потпуну самосталност у раду и да остваре захтевани квалитет у
обављању послова.

Трајање и организација специјализације
Образовање за стицање специјализације траје укупно 32 радне седмице. Од

тога 22 седмице предвиђене су за наставу у часовном систему, осам седмица за
праксу, односно обављање конкретних послова у одговарајућим предузећима -
установама и две седмице за специјалистички испит.

Седмични број часова је 30.



Специјализацију организује и остварује школа у сарадњи са грађевинским
предузећима - установама, на основу утврђених уговора.

За успешно остваривање постављеног циља образовања за стицање
специјализације од пресудног значаја је правилан избор школа и предузећа -
установа где ће се реализовати планирани садржаји, а нарочито пракса,
обезбеђивање свих материјално-техничких и организационих услова, као и прецизно
дефинисање права и обавеза уговором између школе и предузећа где се
специјализација обавља.

У зависности од захтева образовних профила настава може да буде
организована у школи или одговарајућим предузећима - установама, по правилу за
чије се потребе образује одређени стручни кадар. Предвиђени садржаји образовања
могу да буду реализовани у континуитету или у етапама, као редовна настава или
као припрема за полагање испита.

Према конкретним условима и специфичним потребама и захтевима предузећа
или установа и са њима у договору, школа треба да сачини модел организације и
остваривања образовно-васпитног рада за сваку генерацију кандидата. При том,
треба имати у виду број образовних профила, број кандидата, да ли су у сталном
радном односу, какво им је претходно образовање, радно искуство и ниво усвојеног
знања. Такође, треба водити рачуна о неопходној корелацији и неопходном
редоследу изучавања садржаја појединих предмета.

Без обзира на то за какав ће се модел рада школа и предузеће определити
препоручује се да праксу која је програмирана уз одговарајуће технологије радова
кандидати обављају континуирано у току предвиђеног броја радних седмица, у
складу са теоријским делом предмета. Праксу у блоку треба остваривати на крају
образовања за стицање специјализације.

Кандидати у редовној настави могу да буду ослобођени обавезног похађања
једног дела укупно предвиђеног броја часова из појединих предмета (до 50 одсто), а
да при том стекну право да полажу одговарајуће испите на крају образовног процеса.
Ово се односи, пре свега, на оне кандидате који су уписали специјализацију за
образовне профиле из групе МАЈСТОРИ и ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВОЂЕ, а
претходно су стекли средње образовање у трајању од четири године и већ поседују
потребна или чак већа знања из појединих предмета (на пример: математика).
Кандидати могу да буду ослобођени и дела специјалистичке праксе у блоку, која
траје осам седмица у континуитету или у етапама, под условом да већ обављају
одређене послове и радне задатке одговарајућег занимања, или су их обављали
раније, о чему мора да постоји писани доказ.

За сваког кандидата, групу истог или сличних образовних профила, на почетку
стицања образовања за специјализацију треба одредити одговарајућег стручњака -
ментора, по правилу из предузећа или установе у којој су кандидати запослени, са
задатком да прате и вреднују њихов рад у току стицања специјализације и приликом
полагања специјалистичког испита.

Остваривање наставних програма
Образовни рад за стицање специјализације остварује стручни кадар из средње

школе и одговарајућих предузећа - установа према Правилнику о врсти стручне
спреме за специјалистичке образовне профиле у подручју рада геодезија и
грађевинарство.

За остваривање наставе предмета који обухватају сложене и специфичне
садржаје непосредно везане за одређени процес рада, поред утврђене стручне
спреме, наставни кадар треба да има и одређено радно искуство у обављању



одговарајућих сложених и специфичних послова у оквиру пројектовања,
организације производних процеса или извођења објеката.

За успешно остваривање програма сваког предмета и наставног програма у
целини, неопходно је претходно обавити одговарајуће припреме које треба да
обухвате индивидуално планирање рада сваког наставника и заједничко временско и
тематско планирање свих активности за сваки образовни профил. Поједине програме
треба кориговати или допунити, прецизније дефинисати садржаје и одредити
временске оквире за остваривање тематских целина. При том, треба имати у виду већ
савладане наставне планове и програме у трогодишњем, односно четворогодишњем
образовању, опште и специфичне захтеве и потребе рада и конкретне услове у
којима се стиче специјализација.

У току остваривања плана и програма специјализације треба користити већ
усвојена знања кандидата, као и одређено радно искуство. Посебну пажњу треба
посветити обради оних тематских целина чији садржаји омогућавају стицање
конкретних теоријских и практичних знања, умења и вештина и оспособљавању
кандидата за квалитетан и ефикасан рад пете категорије сложености.

Наставна средства
За овај ниво образовања, као минимум, примењују се наставна средства која су

прописана Правилником о ближим условима у погледу простора, опреме и
наставних средстава за остваривање планова и програма образовања и васпитања за
стручне предмете за образовне профиле III и IV степена стручне спреме у стручним
школама за подручје рада геодезија и грађевинарство са Нормативима ("Службени
гласник РС - Просветни гласник", број 8/91).

При остваривању садржаја програма неопходно је користити одговарајући
алат, опрему, механизацију, прописе, грађевинске норме, проспекте, стручну
литературу. Наставна средства за остваривање теоријских и практичних садржаја
специјализације уједно су и средства рада у подручју геодезија и грађевинарство, па
их зато школа и предузеће - установа који специјализацију реализују одређују за
сваки образовни профил према захтевима рада обухваћених занимања.

* * *
На крају образовања, пошто добију позитивне оцене из свих предмета, односно

положе све испите, кандидати полажу специјалистички испит.


