
 

 
ПОЖЕЉНЕ ОСОБИНЕ 
 
 Развијена чула вида и слуха; 
 Добру процјену удаљености; 
 Координација покрета; 
 Физичка спремност; 
 Висока одговорност у раду; 
 Спремност на адекватну реакцију 
 Издржљивост; 

 
 

 
 
 
 
 
 
РАДНИ УСЛОВИ 
 
Руковалац грађевинским и претоварним 
машинама ради у кабинама у којима је ако 
нису климатизоване љети топло, а зими 
хладно. Раде у сједећем положају, а физичко 
кретање током рада је ограничено. Изложени 
су прашини, дјеловању буке и вибрацијама. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

МОЈ ИЗБОР 
 
 
 

 
ЈУ САОБРАЋАЈНА И ЕЛЕКТРО ШКОЛА  

 
ДОБОЈ 

Ул. Цара Душана бр. 18 
  

Телефони : 
Директор   053/242-275 

Педагог/психолог 053/202-920 
Секретар   053/223-872 

Рачуноводство   053/227-272 
 

Тел/факс : 053/242-275, 223- 872 
e-mail : ss42@skolers.org 

Web-site :  www.ses-doboj.tk 
  

 
 

 

 
 
 

ОБРАЗОВНО ПОДРУЧЈЕ РАДА 
САОБРАЋАЈ 

 

 
РУКОВАЛАЦ 

ГРАЂЕВИНСКИХ 
И ПРЕТОВАРНИХ 

МАШИНА 
 
 

III, трогодишња стручна школа 
 
 
 



 
 
 
У току трогодишњег образовања за занимање 
РИКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКИХ И ПРЕТОВАРНИХ 
МАШИНА, ученик се оспособи за правилно 
обављање послова и задатака из ових области уз 
практичан рад на тим пословима током 
школовања. 
 
 
Стручне квалификације 
 
 
 Познаје основне карактеристике саобраћајних 

средстава; 
 Познаје основне начине заштите на раду; 
 Познаје погонске моторе са свим склоповима на 

саобраћајним средствима. 
 Уочава грађевинске кварове на грађевинским и 

претоварним машинама и самостално их отклања; 
 Познаје основне прописе у друмском саобраћају и 

саобраћајну културу; 
 Посједује основна знања из интегралног транспорта; 
 Познаје основне захтјеве превоза и методе 

ускладиштења робе; 
 Обавља вођење потребне документације; 
 Правилно искориштава грађевинске и претоварне 

машине уз вођење евиденције; 
 Посједује основна знања о роби  тј. врсти терета с 

којим ради; 
 
 
 

   
 

 
 
Гдје се могу запослити руковаоци 
грађевинских и претоварних машина?? 
 
Руковаоци грађевинских и претоварних машина раде 
у грађевинским, водопривредним и рударским 
предузећима те у предузећима која постављају 
подземне инсталације, као што су струја, вода, 
телефон и плин. 

 Могућности запошљавања релативно су добре.. 

 

 
 
 

 
 
 
ОПИС ПОСЛОВА 
 
Руковаоци грађевинских и претоварних  машина изводе 
земљане радове на градилиштима у нискоградњи. 

 
Руковаоци грађевинских и претоварних машина служе се 
машинама различитих намјена. 
Они управљају различитим врстама дизалица, покретном 
траком и елеваторима.  

 
Руковаоци грађевинских у претоварних машина 
управљају виљушкарима у различитим условима 

 
Они воде рачуна о стању уља, воде и горива. На почетку 
рада провјеравају исправност уређаја за кочење, 
хидраулике, освјетљења и сигналних уређаја. 


