
















































Назив предмета: ФИНАЛНА ОБРАДА ДРВЕТА 
Годишњи фонд 
часова: 132 часа 

Разред: други 

Циљеви предмета: 

– стицање знања о технолошком процесу финалне обраде дрвета и то: технолошким фазама и поступцима у оквиру њих, конструкцији, деловима и технолошкој 
примени машина и уређаја и врстама, употреби и одржавању алата у финалној обради дрвета; 
– стицање знања о ризицима и мерама безбедности и заштите здравља на раду у финалној обради дрвета; 
– стицање знања о редоследу операција у технолошким процесима финалне обраде дрвета и стицање компет. припреме радних места у оквиру финалне обраде 
дрвета; 
– повезивање теоријских знања са практичним вештинама које се стичу током реализације практичне наставе (Столарство). 

ТЕМА ЦИЉЕВИ ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће 
бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПО 
ТЕМАМА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Израда профила и 
машине и алати за 
глодање 

– Стицање знања о 
операцијама 
профилисања; 
– Стицање знања о 
глодалицама; 
– Стицање знања о 
коришћењу и припреми 
радних алата за 
глодалице; 
– Стицање знања о 
мерама и уређајима 
заштите на раду при 
обради глодањем; 

– наведе које су и објасни како 
и по ком редоследу се 
обављају операције израде 
профила; 
– објасни конструкцију и начин 
употребе појединих врста 
глодалица (стоне, надстоне, 
вишестране, за криволинијско 
профилисање, карусел и ЦНЦ 
глодалице); 
– објасни утицаје режима 
обраде на квалитет површине 
и безбедност на раду при 
примени глодалица; 
– наведе врсте и објасни начин 
примене и одржавања радних 
алата код глодалица; 
– објасни мере и примени 
уређаје за заштиту на раду на 
глодалицама; 

– Облици профила у односу на ток 
влаканаца обрадка; 
– Врсте и типови машина за 
профилисање; 
– Конструкција и намена стоне и 
надстоне глодалице; 
– Алати и начин постављања алата и 
заштитних уређаја; 
– Режим обраде глодањем; 
– Редослед операција при изради 
профила при праволинијском и 
криволинијском профилисању; 
– Профилисање уз шаблон и прстен, 
копирно глодање, профилисање 
спољних и унутрашњих контура; 
– Специјализоване машине за 
криволинијско профилисање: стоне 
глодалице са два померљива 
вретена, карусел глодалице; 
– Надстоне глодалице са унакрсно 
померљивим радним столом; 
– ЦНЦ глодалице; 
– Пантограф глодалице; 
– Мере безбедности и заштите 
здравља на раду. 
Вежбе: 
– Израда профила на ученичким 
производима 
елаборат: 
ЗАДАТАК 1: стона глодалица скица и 
кинематска шема 

Облици наставе 
Теме се реализују кроз следеће облике наставе: 
– теоријска настава (66 часова) 
– вежбе (66 часова) 
Подела одељења на групе 
– Одељење се дели на 2 групе приликом реализације 
вежби. 
Место реализације наставе 
– учионица, или кабинет школска радионица и по 
могућству производни погони, сајмови и изложбе 
машина 
– Ради олакшане организације реализовања часова 
вежби у школској радионици или предузећима пожељно 
је да се у распореду часова вежбе предвиде као блок од 
два спојена часа који се налази на почетку или крају 
наставног дана 
Препоруке за реализацију наставе 
– На почетку реализације тема ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 



ЗАДАТАК 2: надстона глодалица 
скица и кинематска шема 

   ЗАДАТАК 3: цртежи или фотографије 
глодала са отвором и глодала са 
дршком, учвршћивање алата. 
ЗАДАТАК 4: режим обраде код 
глодања, графикон одређивања 
брзине помера у зависности од 
карактеристика алата и дубине 
обраде 
ЗАДАТАК 5: графички приказ типова 
профилисања (праволинијско целом 
дужином са делимичном обрадом по 
висини, праволинијско целом 
дужином са потпуном обрадом по 
висини, делимично профилисање по 
дужини, криволинијско 
профилисање, обрада уз шаблон и 
прстен, копирно глодање 
унутрашњих контура) 

Израда елемената 
везе – чепови и 
зупци 

– Стицање знања о 
операцијама израде 
елемената везе – 
чепова и зубаца; 
– Стицање знања о 
коришћењу и припреми 
машина и радних алата 
за операције израде 
елемената везе – 
чепова и зубаца; 
– Стицање знања о 
мерама и уређајима 
заштите на раду при 
изради елемената везе 
– чепова и зубаца; 

– објасне које су, како и по ком 
редоследу се обављају 
операције потребне за израду 
елемената везе,- (чепова и 
зубаца) почевши од кројења 
резане грађе до израде чепова 
и зубаца; 
– објасне на којим машинама и 
којим алатима се врши израда 
чепова и зубаца; 
– објасне конструкцију и начин 
употребе машина и уређаја за 
наведене операције 
– објасне утицаје режима 
обраде на квалитет површине 
при примени свих врста 
машина и алата за наведене 
операције; 
– објасне начин примене и 
одржавања радних алата за 
наведене операције; 
– одговоре које су и да објасне 
и примене мере и уређаје за 
заштиту на раду за наведене 
операције; 

– Облици чепова и отвора у дрвним 
конструкцијама; 
– Израда призматичних чепова; 
– Израда овалних чепова ; 
– Израда зупчасте везе (прави и коси 
зупци, ластин реп); 
При реализацији свих наведених 
садржаја треба обрадити: редослед 
операција, конструкцију и типове 
машина, припрему и одржавање 
алата и мере безбедности и заштите 
здравља на раду. 
Вежбе: 
– Израда елемената везе на 
ученичким производима 
елаборат: 
ЗАДАТАК 6: Цртежи облика чепова и 
жљебова. 
Цртежи или фотографије са 
означеним деловима: 
ЗАДАТАК 7: лака и тешка чепарица 
за призматичне чепове 
ЗАДАТАК 8: алати за израду 
призматичних чепова 
ЗАДАТАК 9: чепарица за израду 

– При излагању теоријских садржаја тема треба 
користити визуелна средства, фолију, презентације 
пројектором, а по могућству и машине у школској 
радионици, за ученике припремити наставне материјале; 
– Тражити од ученика да цртежима илуструју основне 
делове машина, и да се при усменом излагању у 
објашњавању што више користе цртежима; 
– На часовима вежби у школској радионици, ученици, уз 
контролу наставника и помоћних наставника, настављају 
рад на изради ученичког производа који су отпочели у 
првом разреду. 
– При реализацији вежби имати у виду да непосредно 
извођење појединих операција од стране ученика треба 
да има исходе предвиђене програмом финалне обраде 
дрвета. Вежбе немају сврху стицања вештина већ 
систематизације и утврђивања теоријских знања и 
њихово повезивање са садржајима практичне наставе. 
Сваком заинтересованом ученику омогућити да изведе 
што више операција самостално. 
– Ученици воде свеску (елаборат) на теоријским 
часовима са белешкама и наставним материјалима по 
темама теоријске наставе, а на часовима вежби израђују 
задатке и решавају проблеме везане за исходе по теми. 
– Ову свеску – елаборат треба редовно прегледати, а 
њен квалитет (по садржају, тачности и уредности) треба 
да буде један од елемената оцењивања. Елаборат чини 
целину са елаборатом из претходног разреда. 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. усмено излагање, 
2. тестове знања, 
3. активност на часу, 
4. свеску- елаборат. 
НАПОМЕНА: у даљем тексту, 
скраћеница ФОДподразумева „финална обрада дрвета” 
Препоручени број часова за реализацију по темама 
1. Израда профила – машине и алати за глодање 
– теоријска настава (14 часова) 
– вежбе (14 часова) 
2. Израда елемената везе – чепови и зупци 
– теоријска настава (8 часова) 
– вежбе (8 часова) 
3. Израда отвора – машине и алати за дубљење и 



овалних чепова, са планетоидним 
кретањем алата, алат планетоидне 
чепарице 
ЗАДАТАК 10: машине и алати за 
израду правих и косих зубаца и 
ластиног репа 

Израда отвора и 
машине и алати за 
дубљење и бушење 

– стицање знања о 
операцијама израде 
отвора; 
– стицање знања о 
коришћењу и припреми 
машина и радних алата 
за операције израде 
отвора; 
– стицање знања о 
мерама и уређајима 
заштите на раду при 
изради жљебова и 
отвора 

– Објасни које су, како и по ком 
редоследу се обављају 
операције потребне за израду 
елемената везе- призматичних 
жљебова и отвора почевши од 
кројења резане грађе до 
израде отвора и жљеба; 
– Наведи и скицира облике 
чепова, прочепа и зубаца 
– Објасни израду призматичних 
отвора на ланчаној дубилици; 
– Објасни израду призматичних 
отвора помоћу осцилирајуће 
дубилице са једним и са три 
длета; 
– Објасни израду призматичних 
отвора помоћу бушилице са 
шупљим длетом и спиралном 
бургијом; 
– Објасни израду овалних 
отвора помоћу хоризонталне и 
осцилирајуће бушилице; 
– Објасни израду кружних 
отвора – вишевретенаста и 
хоризонталана бушилица; 
– Објасни којим алатима се 
врши израда појединих врста 
отвора; 
– Објасни и наведе мере и 
уређаје за заштиту на раду 
приликом извођења операција 
израде отвора; 

– Израда призматичних отвора и 
жљебова; 
– Израда овалних отвора и жљебова; 
– Бушење кружних отвора. 
При реализацији свих наведених 
садржаја треба обрадити: редослед 
операција, конструкцију и типове 
машина, припрему и одржавање 
алата и мере безбедности и заштите 
здравља на раду. 
Вежбе: 
– Израда жљебова и бушење 
кружних отвора на ученичким 
производима 
Елаборат: 
Цртежи или фотографије са 
означеним деловима: 
ЗАДАТАК 11: Ланчана дубилица 
(глодалица), облици отвора, делови 
ЗАДАТАК12: алат ланчане дубилице 
ЗАДАТАК 13:вибрационе дубилице и 
алат вибрационе дубилице 
ЗАДАТАК 14: дубилица са троделним 
длетом 
ЗАДАТАК 15: хоризонтална 
бушилица 
ЗАДАТАК 16: вишевертенаста 
бушилица за типлове; 
ЗАДАТАК 17: осцилирајућа бушилица 
за овалне отворе 
ЗАДАТАК 18: типови и облици 
бургија 

бушење 
– теоријска настава 8 часова) 
– вежбе (8 часова) 
4. Израда ротационих и сложених облика – машине и 
алати за токарење 
– теоријска настава (4 часа) 
– вежбе (4 часа) 
5. Савијање дрвета 
– теоријска настава (2 часа) 
– вежбе (2 часа) 

Израда ротационих и 
сложених облика и 
машине и алати за 
токарење 

– Стицање знања о 
операцијама израде 
ротационих и сложених 
облика; 
– Стицање знања о 
коришћењу и припреми 
машина и радних алата 

– објасне како и по ком 
редоследу се обављају 
операције израде сложених 
облика и ротационих тела 
– објасне конструкцију и начин 
употребе машина, уређаја и 
алатима за токарење и копирно 

– Облици и форме добијене 
токарењем; 
– Токарење стругањем; 
– Уздужно и чеоно стругање, 
редослед операција; 
– Алати за токарење; 
– Аутоматски – копирни струг; 

6. Операције брушења, брусна средства и брусилице 
– теоријска настава (8 часова) 
– вежбе (8 часова) 
7. Састављање и слепљивање обрадака од масива по 
дужини и по ширини (израда пуних дрвних плоча) 
– теоријска настава (3 часа) 
– вежбе (3 часа) 



за наведене операције; 
– Стицање знања о 
мерама и уређајима 
заштите на раду за 
наведене операције; 

глодање 
– објасне утицаје режима 
обраде на квалитет израде при 
примени машина и алата за 
наведене операције; 
– објасне начин примене и 
одржавања радних алата за 
наведене операције; 
– објасне, одговоре и примене 
мере и уређаје за заштиту на 
раду за наведене операције; 

– Токарење глодањем; 
– Алати за токарење глодањем; 
– Мере безбедности и заштите на 
раду при токарењу; 
При реализацији свих наведених 
садржаја треба обрадити: редослед 
операција, конструкцију и типове 
машина, припрему и одржавање 
алата и мере безбедности и заштите 
здравља на раду 
Вежбе: 
– Израда токареног обрадка 
уздужним стругањем. 
Елаборат: 
ЗАДАТАК 19: Скица и кинематска 
шема токарског струга; 
ЗАДАТАК 20: Облици токарења 

Савијање дрвета – Стицање знања о 
операцијама савијања 
дрвета; 
– Стицање знања о 
коришћењу уређаја и 
машина и припреми 
материјала за операције 
савијања дрвета; 
– Стицање знања о 
мерама и уређајима 
заштите на раду при 
савијању; 

– објасне које су, како и по ком 
редоследу се обављају 
операције савијања дрвета; 
– објасне конструкцију и начин 
употребе уређаја и помагала за 
савијање дрвета ; 
– наведу и објасне начине 
хидротермичке припреме за 
савијање дрвета; 
– наведу, објасне и примене 
мере и уређаје за заштиту на 
раду за наведене операције; 

– Теорија савијања, избор и својства 
дрвета за савијање; 
– Савијање Тонетовим поступком, 
шаблони и стезне металне траке; 
– Припрема обрадака за савијање, 
хидротермичка припрема и сабијање; 
– Материјали на бази дрвета посебно 
припремљени за савијање; 
Вежбе: 
– Демонстрација или презентација 
поступка савијања 
Елаборат: 
ЗАДАТАК 21: Скица савијања 
Тонетовим поступком; 
ЗАДАТАК 22: Машине за савијање и 
уређаји за хидротермичку припрему – 
скица или фотографије а 
обележеним деловима. 

Операције брушења, 
брусна средства и 
брусилице 

– Стицање знања о 
операцијама брушења; 
– Стицање знања о 
коришћењу машина и 
брусних средстава 
наведене операције; 
– Стицање знања о 
мерама и уређајима 
заштите на раду при 
наведеним 

– објасне врсте примене 
обраде дрвета брушењем 
– објасне које су, како и по ком 
редоследу се обављају 
операције брушења; 
– објасне конструкцију и начин 
употребе машина за брушење; 
– наведу брусна средства која 
се примењују у обради дрвета 
и објасне структуру брусног 

– Облици обраде дрвета брушењем 
(обликовање брушењем, 
димензионисање брушењем и 
површинска обрада пре бојења и 
лакирања); 
– Технолошка примена и редослед 
операција код појединих облика 
брушења; 
– Структура и обележавање и област 
примене брусних средстава; 

8. Израда рамова од масива – рамовске пресе, 
брусилице и форматизери 
– теоријска настава (2 часа) 
– вежбе (2 часа) 
9. Операције са фурнирима- машине за кројење и 
састављање фурнира 
– теоријска настава (2 часа) 
– вежбе (2 часа) 
10. Фурнирање плоча, израда слојевитих обрадака и 
дупло обложених рамова – наносачице лепка и пресе 
– теоријска настава (8 часова) 
– вежбе (8 часова) 
11. Обрада састава плоча и рамова – форматизери и 
машине за облагање ивица 
– теоријска настава (4 часа) 
– вежбе (4 часа) 
12. Операције окивања, монтаже и склапања 
– теоријска настава (3 часа) 
– вежбе (3 часа) 



операцијама; средства; 
– објасне утицаје режима 
обраде на квалитет израде при 
примени машина и брусних 
средстава; 
– објасне и примене мере и 
уређаје за заштиту на раду за 
наведене операције; 

– Облици контактних површина и 
област примене брусилица, 
– Брусилице за обликовање и 
димензионисање (тањирасте, 
вертикалне трачне, цилиндричне, 
широкотрачне са контактним 
ваљком); 
– Мере безбедности и заштите 
здравља при коришћењу брусилица 
и при брушењу; 
Вежбе: 
– Демонстрација примене брусних 
средстава различите гранулације; 
– Поступци завршне обраде, 
прочишћавање и брушење и 
постављање типлова и припрема 
елемената ученичког производа за 
склапање; 
Елаборат: 
ЗАДАТАК 23: Скица или фотографија 
са обележеним деловима тањирасте 
и вертикалне трачне брусилице; 
ЗАДАТАК 24: Цртеж облика 
контактних површина при брушењу; 
ЗАДАТАК 25: Скица или фотографија 
са обележеним деловима 
цилиндричне, широкотрачне 
брусилице са контактним ваљком и 
вертикалне рамовске трачне 
брусилице; 

Састављање и 
слепљивање 
обрадака од масива 
по дужини и по 
ширини (израда 
пуних дрвних плоча) 

– Стицање знања о 
операцијама 
састављања масива по 
дужини и ширини; 
– Стицање знања о 
коришћењу и припреми 
машина и радних алата 
за наведене операције; 
– Стицање знања о 
врстама лепка који се 
користе за слепљивање 
обрадака 
– Стицање знања о 
мерама и уређајима 
заштите на раду при 

– објасне које су и како и по 
ком редоследу се обављају 
операције дужинског 
састављања масива; 
– објасне и наведу која су 
примењена лепила, машине и 
уређаји за дужинско 
састављање масива; 
– објасне и наведу које су и 
како и по ком редоследу се 
обављају операције ширинског 
састављања масива; 
– објасне и наведу која су 
примењена лепила, машине и 
уређаји за ширинско 

– Редослед операција код дужинског 
настављања; 
– Структура машинске линије за 
дужинско настављање; 
– Врсте и начин припреме лепка за 
дужинско и ширинско настављање; 
– Редослед операција при 
ширинском слепљивању; 
– Структура машинске линије за 
ширинско спајање; 
– Израда пуних дрвних плоча; 
– Мере заштите здравља и 
безбедности на раду. 
Вежбе: 
– демонстрација слепљивања 

 



наведеним 
операцијама; 

састављање масива. обрадака по дужини и по ширини. 
Елаборат: 
ЗАДАТАК 26: Скица структуре 
машинске линије за дужинско 
настављање; 
ЗАДАТАК 27: Скица структуре 
машинске линије за ширинско 
настављање; 
ЗАДАТАК 28: Својства и примена 
колоидних – полимеризационих 
лепила (ПВА лепила) 

Израда рамова од 
масива – рамовске 
пресе, брусилице и 
форматизери 

– Стицање знања о 
операцијама 
састављања обрадака 
од масива у рамове; 
– Стицање знања о 
коришћењу машина и 
радних алата и 
припреми материјала за 
наведене операције; 
– Стицање знања о 
мерама и уређајима 
заштите на раду при 
наведеним 
операцијама; 

– објасне које су и како и по 
ком редоследу се обављају 
операције склапања рамова; 
– наведу примењене уређаје за 
стезање и објасне њихове 
карактеристике; 
– објасне која се лепила 
користе при састављању 
рамова и наведу њихове 
особине; 

– Редослед операција при изради 
рамова; 
– Врста лепка и начин припреме и 
примене лепка при састављању 
рамова; 
– Рамовске пресе; 
– Поступак егализирања дебљине 
рама – цилиндричне, широкотрачне и 
вертикалне трачне брусилице; 
– Поступак форматизовања рамова – 
форматизери; 
Вежбе: 
– демонстрација слепљивања и 
форматизовања рама 
Елаборат: 
ЗАДАТАК 29: Скица или фотографије 
са означеним деловима рамовске 
пресе; 
ЗАДАТАК 30: Скица или фотографија 
вертикалне и хоризонталне 
брусилице за егализирање дебљине 
рама ; 

Операције са 
фурнирима – 
машине за кројење и 
састављање 
фурнира 

– Стицање знања о 
операцијама кројења и 
састављања фурнира; 
– Стицање знања о 
коришћењу машина и 
радних алата и 
припреми материјала за 
операције кројења 
фурнира и састављања 
фурнирских плаштева 
– Стицање знања о 
мерама и уређајима 

– одговоре које су, како и по 
ком редоследу се обављају 
операције кројења фурнира и 
састављања фурнирских 
плаштева; 
– објасне врсте и начин 
примене лепила и осталих 
материјала који се користе за 
спајање фурнирских плаштева; 
– објасне конструкцију и начин 
употребе фурнирских маказа и 
машина за састављање 

– Редослед операција при кројењу и 
састављању фурнира; 
– Кројење фурнира (паковање 
фурнира, пакетене маказе- 
конструкција и примена, мере 
заштите на раду); 
– Спајање фурнира у фурнирске 
плаштеве ( спајање са папирном 
траком, спајање синтетичким концем, 
конструкција спајачица фурнира); 
– Мере безбедности и заштите 
здравља на раду код операција 

Од ове области у реализацију вежби се уводи други 
ученички производ – фурнирана плоча. Ова плоча 
треба да се фурнира у другом, а да се површински 
обради и излакира у трећем разреду. 
Димензије плоче треба да су 210х 297 mm, треба да је 
фурнирана са обе стране, да има избушене рупе за 
увезивање у елаборат. 
Овај ученички производ треба да је осмишљен тако да 
се током његове израде на часовима вежби ФОД обаве 
поступци: 
– кројења плоче; 
– кројења фурнира; 



заштите на раду при 
наведеним 
операцијама; 

фурнирских плаштева; 
– објасне који је начин примене 
и одржавања радних алата за 
наведене операције; 
– објасне и примене мере и 
уређаје за заштиту на раду за 
наведене операције; 

кројења и спајања фурнира 
Вежбе: 
– кројење плоче за ученички 
производ (лесонит или МДФ плоча 
дебљине до 4 mm); 
– кројење фурнира фурнирсеком или 
ручним маказама за фурнир, а по 
могућству и пакетним маказама; 
– састављање фурнира у плашт 
перфорираном траком или по 
могућству синтетичким концем; 
Елаборат: 
ЗАДАТАК 31: Скица или фотографије 
са означеним деловима пакетних 
маказа; 
ЗАДАТАК 32: Скица или фотографија 
са означеним деловима и описом 
принципа рада спајачице са концем; 

– спајања фурнира у фурнирски плашт; 
– фурнирања; 
– форматизовања; 
– бушења; 
– брушења; 
– бајцовања дела површине воденим бајцом; 
– транспарентног бојења дела површине грундом; 
– бељења дела површине и 
– лакирања плоче транспарентним лаком. 

Фурнирање плоча, 
израда слојевитих 
обрадака и дупло 
обложених рамова –
наносачице лепка и 
пресе 

– Стицање знања о 
операцијама 
фурнирања, израде 
слојевитих обрадака и 
дупло обложених 
рамова; 
– Стицање знања о 
коришћењу машина и 
радних алата и 
припреми материјала за 
наведене операције; 
– Стицање знања о 
мерама и уређајима 
заштите на раду при 
наведеним 
операцијама; 

– објасне по ком редоследу се 
обављају операције 
фурнирања, 
– објасне по ком редоследу се 
обављају операције израде 
дуплообложених рамова 
(„шперовање”), 
– објасне по ком редоследу се 
обављају операције израде 
слојевитих обрадака, 
– објасне и наведу врсте 
лепила која се користе при 
фурнирању, шперовању и 
изради слојевитих обрадака, 
наведу њихова технолошка 
својства и начин припреме; 
– објасне конструкцију и 
употребу машина и уређаја за 
припрему и наношење лепила; 
– објасне конструкцију и начин 
примене хидрауличних преса и 
осталих уређаја за стезање при 
фурнирању и шперовању; 
– објасне конструкцију и 
употребу преса калупа за 
израду слојевитих обрадака; 
– објасне начин заштите 

– поступак фурнирања, редослед 
операција; 
– поступак израде дуплообложеног 
рама, редослед операција; 
– поступак израде слојевитих 
обрадака, редослед операција; 
– Састав, својства и технолошке 
особине синтетичких лепила: 
− карбамид-формалдехидна лепила, 
− фенол- резорцин-формалдехидна 
лепила; 
– Припрема лепила за наношење и 
уређаји за припрему лепила; 
– Наношење и потрошња лепила; 
– Уређаји за стезање – стварање 
притиска и загревање: 
− хидрауличне пресе: вишеетажне, 
једноетажне, тактне пресе, линије за 
фурнирање и шперовање; 
− мембранске пресе; 
− пресе са пнеуматским стезањем; 
− пресе са калупима и матрицама; 
– Режими загревања и притиска код 
фурнирања, шперовања и израде 
слојевитих обрадака; 
– мере безбедности на раду током 
припреме, неношења лепка и 

 



здравља и мере безбедности 
на раду током припреме, 
наношења лепка и процеса 
пресовања; 

процеса пресовања. 
Вежбе: 
– наставак састављања фурнира у 
плашт перфорираном траком или по 
могућству синтетичким концем ; 
– фурнирање плоче ученичког 
производа израђеним плаштевима 
Елаборат: 
ЗАДАТАК 33: Подела, својства и 
област примене лепила у обради 
дрвета 
ЗАДАТАК 34: Скица или фотографија 
са означеним деловима хидрауличне 
пресе, мембранске пресе и пресе за 
израду слојевитих обрадака са 
калупом; 
ЗАДАТАК 35: Графички приказ 
утицаја дебљине Фурнира и 
темепературе на потребно време 
стезања и графички приказ везе 
између површине која се стеже у 
преси и потребног радног притиска 
пресе (за пресу на којој ученици 
врше фурнирање своје плоче). 

Обрада састава 
плоча и рамова – 
форматизери и 
машине за облагање 
ивица 

– Стицање знања о 
операцијама обраде 
састава плочастих и 
рамовских конструкција 
– Стицање знања о 
операцијама облагања 
ивица фурнираних 
плоча; 
– Стицање знања о 
коришћењу машина и 
радних алата и 
припреми материјала за 
наведене операције; 
– Стицање знања о 
мерама и уређајима 
заштите на раду при 
наведеним 
операцијама; 

– наведу редослед операција 
код обраде састава 
дуплообложеног рама; 
– наведу редослед операција 
код обраде састава фурниране 
плоче; 
– наведу машине и алате који 
се користе за израду тачних 
димензија састава рамова и 
фурнираних плоча и објасне 
њихову конструкцију; 
– наведу редослед операција 
при фурнирању ивица 
фурниране плоче; 
– наведу врсте лепила која се 
користе при фурнирању ивица, 
њихова технолошка својства, 
припрему; 
– објасне конструкцију и начин 
рада машина и уређаје за 
фурнирање ивица; 

– редослед операција обраде 
састава дуплообложеног рама; 
– редослед операција обраде 
састава фурниране плоче; 
– форматизери; 
– машине за фурнирање ивица -”кант 
машине” 
– топљиво лепило, технолошке 
особине и начин примене; 
– машине и пресе за облагање ивица 
плоча рубним летвицама; 
– мере безбедности на раду током 
форматизовања и обраде и 
фурнирања ивица.. 
Вежбе: 
– форматизовање плоче ученичког 
производа на тачну меру 210 х 297 
mm; 
– демонстрација фурнирања ивица 
на „кант” машини; 
Елаборат: 



– примене мере и уређаје за 
заштиту на раду при извођењу 
форматизовања и фурнирања 
ивица; 

ЗАДАТАК 36: Форматизери, скица 
или фотографија са означеним 
деловима; 
ЗАДАТАК 37: „Кант машина” 
фотографија и скица са редоследом 
операција машинских агрегата и 
означеним деловима; 

Операције окивања, 
склапања и монтаже 

– Стицање знања о 
завшним операцијама 
обраде састава и 
елемената дрвних 
производа; 
– Стицање знања о 
операцијама 
постављања окова на 
елементе дрвних 
производа; 
– Стицање знања о 
поступцима склапања 
дрвних производа 
– Стицање знања о 
поступцима монтаже 
финалних производа у 
радионици и на 
објектима на којима се 
врши израда 
ентеријера; 
– Стицање знања о 
мерама и уређајима 
заштите на раду при 
извођењу ових 
операција; 

– наведу редослед операција 
склапања корпуса; 
– наведу редослед операција 
склапања прозора и врата 
(грађевинска столарија); 
– наведу и објасне конструкцију 
уређаја за склапање корпуса; 
– наведу врсте и објасне 
технолошке особина лепила 
која се користе при склапању 
корпуса; 
– наведу најчешће врсте и 
објасне поступак постављања 
окова на корпусне конструкције 
(шарке за врата, монтажно- 
демонтажни оков, штангле и 
оков за качење, бравице, ноге, 
клизачи фијока, амортизери, 
ручице за врата и фијоке, 
носачи полица) 
– наведу најчешће врсте и 
објасне поступак постављања 
окова на грађевинској 
столарији (шарке за врата, 
монтажно-демонтажни оков, 
оков за отварање, ручице за 
отварање, браве, прихватни 
„шлиц” плехови, окапнице, 
дихтунзи, стакло) 
– наведу редослед операција 
монтаже при уградњи 
грађевинске столарије; 
– наведу врсте и објасне 
технолошке особина заптивних 
и адхезивних материјала која 
се користе при монтажи 
грађевинске столарије; 
– објасне начин примене и 

– Окивање и склапање корпуса – 
корпус преса и монтажне линије; 
– Монтажа грађевинске столарије у 
радионици и на објекту; 
– Ручне машине за монтажу; 
– Лепкови и заптивни материјали при 
склапању и монтажи; 
– Мере безбедности и заштите 
здравља на раду при обављању 
поступака склапања и монтаже; 
Вежбе: 
– приказ и демнострација 
постављања окова на корпусним 
конструкцијама; 
– приказ и демнострација 
постављања окова на грађевинској 
столарији; 
Елаборат: 
ЗАДАТАК 38: Скице или фотографије 
окова за намештај; 
ЗАДАТАК 39: Скице или фотографије 
окова за грађевинску столарију; 
ЗАДАТАК 40: Корпус преса и ручне 
машине за монтажу, фотографије са 
означеним деловима. 

 



врсте машина и уређаја за све 
наведене операције; 
– објасне и примене мере и 
уређаје за заштиту на раду за 
све наведене операције; 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
1. Столарство 
2. Дрвне конструкције 
3. Својства материјала 
4. Помоћни материјали 

 











































































































































ПРОГРАМ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ СТОЛАР 
 

ЦИЉ ЗАВРШНОГ ИСПИТА 
 
Завршним испитом проверава се да ли је ученик, по успешно завршеном образовању за образовни 

профил столар, стекао стручне компетенције прописане Стандардом квалификације („Службени гласник РС – 
Просветни гласник”, број 9/14). 

 
СТРУКТУРА ЗАВРШНОГ ИСПИТА 
Завршни испит за ученике који су стицали средње образовање у трогодишњем трајању по Наставном 

плану и програму за образовни профил столар реализује се кроз практични рад. 
 
ПРИРУЧНИК О ПОЛАГАЊУ ЗАВРШНОГ ИСПИТА 
Завршни испит спроводи се у складу са овим правилником и Приручником о полагању завршног испита 

за образовни профил столар (у даљем тексту Приручник). 
Приручник израђује Завод за унапређивање образовања и васпитања – Центар за стручно образовање и 

образовање одраслих (у даљем тексту: Центар) у сарадњи са тимом наставника из школа у којима се 
реализује овај образовни профил. 

Приручник садржи посебне услове за полагање завршног испита, оквир са критеријумима за оцењивање 
компетенција, стандардизоване радне задатке за практични рад и обрасце за оцењивање. 

Центар доставља Приручник свакој школи која остварује Наставни план и програм за образовни профил 
столар. 

Приручник се може допуњавати сваке школске године. 
 
УСЛОВИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА 
Ученик полаже завршни испит у складу са Законом. Завршни испит може да полаже ученик који је 

завршио трећи разред средњег образовања у трогодишњем трајању по Наставном плану и програму за 
образовни профил столар. 

У Приручнику су утврђени посебни предуслови за полагање завршног испита у складу са Наставним 
планом и програмом. 

 
ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАВРШНОГ ИСПИТА 
Завршни испит се спроводи у школским кабинетима, школским радионицама или у другим просторима 

где се налазе радна места и услови за које се ученик образовао у току свог школовања. Завршни испит за 
ученика се реализује у највише два дана. 

За сваког ученика директор школе именује ментора. Ментор је наставник стручних предмета који је 
обучавао ученика у току школовања. Ментор помаже ученику у припремама за полагање завршног испита у 
периоду предвиђеном Наставним планом и програмом. 

Директор именује стручну испитну комисију коју чине три члана, као и њихове заменике. Испитна 
комисија даје оцену о стечености прописаних компетенција. Комисију чине два наставника стручних предмета 
за образовни профил (од којих је један председник комисије) и представник послодаваца – стручњак у датој 
области. 

Сагласност на чланство представника послодаваца у комисији, на предлог школа, даје Унија 
послодаваца Србије односно Привредна комора Србије у сарадњи са Центром. Базу података о члановима 
испитних комисија, представницима послодаваца, води Центар. 

Ученик који је завршио трећи разред и који је пријавио полагање завршног испита, стиче право да 
приступи полагању завршног испита. У оквиру периода планираног Наставним планом и програмом за 
припрему и полагање завршног испита, школа организује консултације и додатну припрему ученика за све 
радне задатке, обезбеђујући потребне услове у погледу простора, опреме и временског распореда. 

 
РАДНИ ЗАДАЦИ 
У оквиру завршног испита ученик извршава два радна задатка којим се проверавају прописане стручне 

компетенције. 
За проверу прописаних стручних компетенција утврђује се листа стандардизованих радних задатака. Од 

стандардизованих радних задатака сачињава се одговарајући број комбинација радних задатака за завршни 
испит. Листе стандардизованих радних задатака, комбинације, критеријуми и обрасци за оцењивање 
саставни су део Приручника. 

На основу листе комбинација из Приручника, школа формира школску листу комбинација у сваком 
испитном року. Број комбинација у школској листи мора бити најмање за 10% већи од броја ученика једног 
одељења који полажу завршни испит. Ученик извлачи комбинацију радних задатака непосредно пред 
полагање завршног испита. 

 
ОЦЕЊИВАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА 
Оцењивање на завршном испиту спроводи испитна комисија, на основу критеријума дефинисаних 

Приручником. Успех на завршном испиту зависи од укупног броја бодова које је ученик стекао извршавањем 
два радна задатка. 

Сваки радни задатак се може оценити са највише 100 бодова. 
Сваки члан испитне комисије у свом обрасцу за оцењивање радног задатка утврђује укупан број бодова 

по задатку. На основу појединачног бодовања свих чланова комисије утврђује се просечан број бодова за 
сваки радни задатак и уноси у Записник о полагању завршног испита. 

Када кандидат извршењем радног задатка оствари просечних 50 и више бодова, по сваком задатку, 
сматра се да је показао компетентност. Уколико је просечан број бодова на једном радном задатку мањи од 
50, сматра се да кандидат није показао компетентност. У овом случају оцена успеха на завршном испиту је 
недовољан (1). 

 



Бодови се преводе у успех према следећој скали: 
Укупан број бодова УСПЕХ 
100–125 довољан (2) 
126–150 добар (3) 
151–175 врло добар (4) 
176– 200 одличан (5) 

ДИПЛОМА И УВЕРЕЊЕ 
Ученик који је положио завршни испит стиче право на издавање Дипломе о стеченом средњем 

образовању. 
Уз Диплому о стеченом средњем образовању школа ученику издаје Уверење о положеним испитима у 

оквиру савладаног програма за образовни профил. 
 


