СПЕЦИЈАЛИСТИШКО ОБРАЗОВАЊЕ У
ЈЕДНОГОДИШЊЕМ ТРАЈАЊУ:
1. Мајстори
 зидар мајстор;
 тесар мајстор;
 армирач мајстор;
 молеро-фарбар мајсто;
 каменорезац мајстор;
 бетонирац мајстор;
 изолатер мајстор;
 подополагач мајстор;
 грађевински керамичар мајстор;
 монтер стаклених елемената мајстор;
 мајстор за кућне инсталације водовода и
канализације;
 мајстор за грађевинску механизацију;
 електроенергетичар за електричне нсталације.

2. Грађевинске пословође

УСЛОВИ УПИСА ЗА РЕДОВНЕ УЧЕНИКЕ
У први разред у редовном статусу, могу се
уписати кандидати са завршеним основним
образовањем, а да у време уписа нису старији
од 17 година, са одговарајућим лекарским
уверењем.

ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА
Београд, Светог Николе 39
тел: 011/2418-895, 2417-680,
2403-525, 2401-733, 2418-052
е-mail: gradjevinska@sbb.rs
www.gradjevinska.edu.rs

Школа ванредно образује све профиле у
трогодишњем и четворогодишњем трајању.

 пословођа за високоградњу;
 пословођа за нискоградњу;
 пословођа за грађевинску механизацију;
 пословођа за грађевинска постројења.

Желиш ли да:
 Добијеш квалитетну практичну наставу
у складу са новим технолигијама?
 Добијеш занимање признато у домаћим и
светским компанијама?
 Добијеш могућност да будеш „сам свој
газда“?
 Добро живиш од своје плате?
 Градиш квалитетну будућност?

МИ СМО ШКОЛА ЗА ТЕБЕ!

УСЛОВИ УПИСА
 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 са завршеним средњим образовањем
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.

Уз савремене технологије, алате, машине и
материјале, грађевински посао је:
 креативан;
 перспективан;
 безбедан;
 добро плаћен;
 признат у земљи и свету.
Школа врши:
 доквалификацију и преквалификацију за све
образовне профиле;
 оспособљавање
за
нове
технологије
у
грађевинарству;
 оспособљавање за рад на новим машинама или
на машинама где су потребни посебни услови и
овлашћења
(дизалице,
аутодизалице,
компресори, црпна постројења).

Грађевинска школа обезбеђује:





упис у једно од 16 занимања;
стипендију;
смештај у дому;
сигурно запошљавање.

Добродошли!

ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА
ИСТОРИЈАТ
Школа је основана давне 1902. године, као трећа у
Европи у грађевинској струци. Из клупа наше
школе изашло је преко 35000 најпотребнијих
занатлија у области грађевинарства. Наши ученици,
касније школовани и цењени стручњаци, градили су
и граде у земљи, региону и свету.
ОСОБЕНОСТИ
Позитивна атмосфера – учење без страха и нервозе.
Активна позиција ученика у наставном процесу.
Оспособљавање ученика за самосталан рад.
Остваривање ученика кроз креативне програме у
области практичне и редовне наставе - секције ,
спортски
турнири,
такмичења.
Поштовање
различитости и особености ученика. Усмеравајући
подстицај за будућу професију.
КАПАЦИТЕТИ
Школа располаже лепо уређеним простором,
пространим и светлим учионицама, кабинетима,
опремљеним кабинетима за извођење практичне
наставе,
богатом
библиотеком,
уређеним
двориштем. Школа уписује 1000 редовних и 250
ванредних ученика за 13 образовних профила у
трогодишњем и
3
образовна
профила
у
четворогодишњем образовању. Једина смо школа у
Србији у којој се школују ученици за све образовне
профиле у трогодишњем трајању за подручје рада
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО.
НАСТАВНИ КАДАР
Кадар у Грађевинској школи, осим велике
стручности, поседује и широку општу културу и
образовање , отвореност и разумевање у раду са
децом.
БЕЗБЕДНОСТ
О безбедности ученика брину дежурни професори,
техничко особље и школски полицајац.
ПЕРСПЕКТИВА
Једна смо од ретких школа која обезбеђује
стипендије за ученике и посао по завршетку школе
код оних који су новац уложили у стварање
стручног и траженог кадра. Након завршеног
трогодишњег или четворогодишњег образовања у
Грађевинској школи, ученици могу наставити
школовање кроз специјализацију у струци или на
високим школама и факултетима.

ТРОГОДИШЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
Трогодишњим образовањем оспособљавају се ученици за
самостално обављање одговарајућих послова и задатака у
изградњи и на одржавању објеката.
ТЕСАР: Израда оплате за
темеље, зидове, стубове, греде,
плоче, израда скела, кровних
конструкција...

ПОДОПОЛАГАЧ:
Постављање и обрада
свих врста паркета и
подних облога.
СТАКЛОРЕЗАЦ:
Постављање,
учвршћивање и обрада
свих врста стакла и
огледала. Уграђивање
стаклених призми,
врата и купола.

АРМИРАЧ – БЕТОНИРАЦ:
Израда и монтажа арматуре,
бетонирање армиранобетонских елемената...

ЗИДАР – ФАСАДЕР:
Зидање, малтерисање,
обрада фасаде,
постављање изолације.

КЕРАМИЧАРТЕРАЦЕР-ПЕЋАР:
Облагање
керамичким
плочицама базена
тргова.., постављање
камених подова,
облагање зидова,
зидање камина и
каљевих пећи...

МОНТЕР СУВЕ ГРАДЊЕ:
Облагање бетонских елемената
гипс картонским плочама.
Монтажа преградних зиова,
спуштених плафона и подова.

ХИДРОГРАЂЕВИНАР
(ВОДОИНСТАЛАТЕР):
Одржавање, поправка и извођење
кућних инсталација (водовод и
канализација). Уградња свих
врста санитарија...
ЧЕТ ВОР ОГ О ДИ ШЊЕ О БР АЗО В А ЊЕ
Образујемо стручњаке, у три образовна профила, за
организацију и обављање више врста радова, као и за
наставак школовања.

КРОВОПОКРИВАЧ:
ГРАЂЕВИНСКИ
Покривање крова црепом,
ЛАБОРАНТ: Рад у
лимом, теголом и другим
лабораторијама на
савременим покривним
испитивању квалитета
материјалима. Израда
грађевинских материјала
дрвених кровних
и обради и резултата
конструкција и кровне
испитивања.
изолације...
ДЕКОРАТЕР
ЗИДНИХ
ПОВРШИНА
(МОЛЕР):
Припрема и извођење молерско-фарбарских, тапетарских
и украсних гипсарских радова (орнаментика).
РУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ:
Руковање
багерима,
утоваривачима,
грејдерима,
финишерима, дизалицама, крановима...
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР:
Одржавање, поправка и
извођење енергетских
електричних инсталација и
инсталација јаке струје у
свим врстама објекта.

ТЕХНИЧАР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА-ОГЛЕД:
(ПРОФИЛ
У
СКЛАДУ
СА
ЕВРОПСКИМ
СТАНДАРДИМА)
Законом о планирању и изградњи , као и Законом о
одржавању стамбених зграда, утврђена је обавеза
одржавања како стамбених , тако и јавних зграда. Ови
стручњаци без којих у савременом свету не може да
функционише ниједна стамбена, односно јавна грађевина,
по завршетку четворогодишњег школовања, способни су
да уочавају оштећења , односно кварове на објекту,
организују отклањање истих, остварују контакте са
сервисним службама у вези са инсталацијама, чувају,
читају и тумаче пројектну документацију, воде
евиденције о радовима, израђују пратећу документацију и
врше комплетну бригу о објекту. Планирано саградити,
саграђено одржавати.
ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКА
ИСПИТИВАЊА: Испитивање својстава грађевинских
материјала (посебно бетона и асфалта) и геомеханичка
испитивања тла.
ИЗВОЂАЧ
ИНСТАЛАТЕРСКИХ
И
ЗАВРШНИХ
ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА: Припрема, организација и
извођење свих врста завршних радова (молерских,
керамичарских, паркетарских...) у грађевинарству.

