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Неформално практично образовање (обука) одраслих у дрвном и 
металном сектору - стварање новог стручног кадра за потребе 

малих и средњих предузећа

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО 
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
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Услуге  центра WMTA - Србац:
- Израда прототипова помоћу CNC технологије
- Пројектовање намјештаја и ентеријера
- Пројектовање машинских дјелова и конструкција
- Услуга лакирања
- Услуга тапацирања
- Услуга заваривања
- Консултантске услуге у дрвном и металном сектору
- Писање пројеката, бизнис планова, студија изводљивости и сл.
- Пословно повезивање

Центар за стручно образовање одраслих - WMTA Србац је 
центар за неформално практично образовање одраслих у 
дрвном и металном сектору на подручју шире регије општине
Србац, као и осталих општина из Републике Српске и Босне и 
Херцеговине.
Пројекат се фокусира на практичну и верификовану обуку 
постојећих, незапослених и будућих радника у дрвном и 
металном сектору.
Сви програми су развијени и прилагођени потребама и
захтјевима за дефицитарним кадром у дрвном и металном 
сектору на подручју Републике Српске и Босне и Херцеговине.

  

Уз подршку пројекта “Прилика Плус” (који проводи РАРС - 
Републичка развојна агенција Републике Српске, а који је 
финансиран од стране Швицарске развојне агенције SDC) 
израђени су модули за обуку кадрова према DACUM 
методологији, а који трају од 3 - 6 мјесеци.
Модули за обуку кадрова су:
1. CNC оператер - за дрвни сектор
2. CNC оператер - за метални сектор
3. Пројектант намјештаја - Corpus Software
4. Пројектант металних дјелова - Inventor Software
5. Лакирер - за дрвни сектор
6. Тапацирер - за дрвни сектор
7. CNC програмер - за дрвни сектор
8. CNC програмер - за метални сектор
9. Заваривач

Отворен је конкурс за
пријем нових полазника у

центру WМТА Србац.
За пријаве и више

информација обратите се
у пријемну канцеларију

WМТА Србац
сваким радним даном

од 10-13 часова, или на
наведене контакте.

О ПРОЈЕКТУ WMTA СРБАЦ

ПРОГРАМ ОБУКА

УСЛУГЕ ЦЕНТРА WMTA СРБАЦ


