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СТАНДАРД KВАЛИФИКАЦИЈЕ 

1. Назив квалификације: Оператер за израду намештаја 
 

2. Сектор - подручје рада: Обрада дрвета – Шумарство и обрада дрвета 
 
3. Ниво квалификације: III 

 
4. Начин стицања квалификације:  

Квалификација се стиче након успешно завршеног процеса средњег стручног образовања. 
 

5. Трајање:  
Програм средњeг стручног образовања за стицање квалификације траје три године. 
 

6. Начин провере: 
Достигнутост исхода програма средњег стручног образовања се проверава на завршном испиту који спроводи средња школа. 

 
7. Заснованост квалификације: 

Квалификација се заснива на опису рада, циљевима стручног образовања и исходима стручног образовања. 
 

8. Опис рада 
Дужности - стручне компетенције: 

- Припрема и организација рада; 
- Машинска обрада дрвета 
- Машинска обрада плоча на бази дрвета 
- Површинска обрада и заштита производа од дрвета 
- Кројење и шивење материјала за пресвлачење намештаја 
- Тапацирање производа 
- Склапање и монтажа столарских и тапетарских производа 
- Управљање CNC машинама у производњи намештаја 
- Примена мера заштите и безбедности на раду и заштите животне средине. 
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8.1.1 Екстремни услови под којима се обавља посао са стеченом квалификацијом:  
- загађеност ваздуха (прашина, опиљци, испарења, отровне супстанце и сл.) 
- бука која онемогућава нормалну комуникацију. 

 
8.1.2 Изложеност ризицима при обављању посла са стеченом квалификацијом: 
- ризик од механичких повреда 
- ризик од тровања. 

 
8.2 Циљеви стручног образовања 
 
Циљ стручног образовања за квалификацију ОПЕРАТЕР ЗА ИЗРАДУ НАМЕШТАЈА је оспособљавање лица за машинску и ручну 

обраду материјала од дрвета, површинску обраду и заштиту производа од дрвета, кројење и шивење материјала за тапацирање, тапаци- 
рање производа, склапање и монтажу столарских и тапетарских производа, управљање CNC машинама у производњи намештаја, приме- 
ну мера заштите и безбедности на раду и заштите животне средине.  
 Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуираног образовања, стручног 
усавршавања, развој каријере, унапређивања запошљивости, усмерава да лица буду оспособљавана за: 

- примену теоријских знања у практичном контексту; 
- примену безбедносних и здравствених мера у процесу рада; 
- примену мера заштите животне средине у процесу рада; 
- употребу информатичке технологије у: прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу и 

коришћење за израду техничке документације и програмирање рада машина; 
- преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери; 
- препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу. 

 
















