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.Обућар – занатлија  / особа која се бави обућарством. 

Обућарство је занат прављења и поправке обуће. Обућар је особа која се бави обућарством   
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 постоје две врсте обућара: 

 обућар који израђује – прави нове ципеле „по последњој моди“ или класични модел ципеле / 

женске, мушке, дечије /  

 обућар који се баи поправкама, или крпеењем“ ципела 

 

 

1.1. Опис и историја заната 

 

И овај занат је еволуирао временом и није исти као пре 50. или 100. година. Користе се и другачији алати 

и материјали и није као некада. Некада се користио само шило и лепкови који су били на бази белог 

лука, брашна и других ставри које се данас не користе. Самим тим набравка репроматеријала временом 

је поскупела јер се данас ради са хемијом. Фабрике које су се бавиле хемијском и гумарскм индустријом 

престале су да раде па морамо набављати материјале из иностранства. Самим тиме они имају и већу 

цену, а економски тренутак овде и окружењу није такав. Ризик обућара је и када прима свакакву обућу 

на поправку, тј. као човека коме људи требају да верују, с разлогом јер мора да се види ефекат тог рада. 

 

 

                               
 

 Лутка с ликом традиционалног обућара у Етнографском музеју у граду Церво у Италији. 

 

 

 

 

1.2.  АЛАТ ОБУЋАРА / машине - и материјал за обуку 

 

Које су основне машине у обућарском раду. 

Шта је то што је потребно за поправку и израду обуће? 

 

За поправку обуће поред ситног алата као што је: нож, брус, камен за оштрење ножева, клешта, маказе 

разни укивачи, зумбе, чекић потребне су и машина за шивење са посебним вратом која је намењена за 

https://sh.wikipedia.org/wiki/Cervo
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поравку обуће. Поред ње имамо машине за брушење и полирање, калуп за развлачење ципела, и пресу за 

лепљење обуће.  

  

       
Данас све виша има вештачких материјала па мора више врста лепкова да се користи него некада. 

      
 

Преса за лепљење служи за лепљење гуме на 

ђон јер су данас већином заступљени 

полиуретански и ТР ђонови. Припреми се 

површина на ципели која се претходно обруси 

на машини за брушење затим се извади мустра 

по којој се исече гума и припреми парче које се 

мења. Наношењем лепка после неког времена 

ципела се стави под пресу која врши притисак и 

остави се неко време да се залепи. Касније иде 

обрађивање, брушење или полирање воском и 

бојадише се разним фарбама зa ивице. 

 

Машина за шивење : она служи за поправку 

која је махом ослоњена на импровизацију. Ако 

је неки део коже пукао или мора да се замени, 

искројиће се део и стањити ивице. Онда следи 

лепљење и прошивање на машини. Битно је да 

ципелаима исту функцију и естетику као и на 

почетку тако и да после поправке служи 

муштерији. Машина за брушење бруси 

површине које се намењене за лепљење, скида 

нечистоће, као и да равња и касније финишира и 

скида ивице на обући. 

 

Материјали – фронтални део, обод 

Кожа 

Најчешће коришћени природни материјал је 

идеалан за производњу обуће. Користи се – 

кравља, свињска, козја,коњска, и кожа рептила. 

Кожа дише, мека је, абсорбљива, прилагодљива 

стопалима. Типови коже:  

Глатка кожа – углађена површина, мањих пора, 

мат и сјајна 

 

Патентирана/емајлирана кожа – глатка, високог 

сјаја, одржава се наношењем воска. Површина 

је осетљива на механичка оштећења, хемијске 

корозивне супстанце, влагу и мраз. 

Нубуцк – преврнута кожа која има плишани 

изглед. Буфф нубуцк – посебна категорија, која 

је нарочито осетљива на додир, лако се 

оштећује, одржава се четкањем. 

Антилоп – брушена кожа са стране, мање 

издржљивости од нубуцк, са израженом длаком  
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Пенџетирана кожа – тип кравље коже од које се 

израђују ђонови. Веома осетљива на влажност и 

неравне површине.  

Обложена кожа – кожа обложена танким слојем 

других материјала, као што је полируетан. 

Обезбеђује јој издржљивост и лакше одржавање 

и користи се на спортској обући.  

 

 
 

Остали материјали 

 Синтетика - ПВЦ, ПУ, гума, пластика, 

еко кожа – изглед ових материјала врло 

често подсећа на кожу, али његове 

карактеристике попут пропустљивости, 

абсорпције, прилагодљивости је много 

лошија од природне коже. Врло често 

се комбинују. Нове могућности по 

питању боја, облика, послужиле су као 

инспирација за нове линије 

младалачких модела. Ови материјали су 

изузетно јефтини.  

 Текстил – вуна, платно – користи се за 

лепршавију летњу обућу за шетњу. 

Последња генерација текстилних 

материјала је растегљива, пружа 

конфор. Текстил је пропустљив, лако се 

одржава. 

 Еко кожа – синтетичка кожа, чије су 

карактеристике и изглед налик 

природном материјалу. Лака за 

одржавање.  

 Гума – сличних карактеристика као 

пластични материјали, користи се за 

посебну заштитну и радну обућу. 

 Комбиновани материјали – посебно се 

користи у спортској обући. 

 Непромочиве мембране – посебан 

материјал који спречава промочивост и 

пропустљивост. Најчешће се користи у 

изради спортске обуће. 

Ђонови 

Ђонови су доњи део сваке ципеле, који долази у 

контакт са подлогом. Они штите од хладноће, 

топлоте, неравних површина, оштрих објеката и 

др. Типови ђонова:  
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 Кожни ђонови – потамњују у контакту 

са сунцем. Користе се за плесну обућу. 

Хабају се услед честе употребе, 

захтевају поправке. Често се 

пенџетирају гуменим додацима.  

 Гумени ђонови – флексибилни, 

водоотпорни, лаки за одржавање.  

 Синтетички ђонови – флексибилни, 

лаки за одржавање, клизави 

Начини израде 

Начин израде који се користи за повезивање 

горњег дела и ђона ципела утиче на 

функционалност и одржавање.  

 Лепљена обућа – Најчешћа технологија 

јесте лепљење горњег дела за ђон. На 

такву обућу негативно утиче влажност, 

зној и може доћи до механичког 

развдајања. 

 Флексибилна обућа –веома удобна, 

лагана, флексибилна обућа, са 

атрактивним ободима. Флексибилност 

дугује томе што је горњи део директно 

ушивен за ђон, без улошка. Често се 

користи за индоор/дрy обућу. 

 ресована обућа – Ђон је пресован, 

инкорпориран или стопљен са горњим 

делом обуће. Најчешће се користи у 

изради спортске обуће. 
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 Ковач је занатлија специјализован за обраду 

гвоздених металних предмета као  што су капије 

од кованог гвожђа, разне решетке, намештај, 

 скулптуре, оружје, украсни и сакрални 

предмети, кухињски прибор и алат.  Уопштено 

говорећи, ковачи се не баве обрадом метала који 

нису гвожђе, као што  су калај, бронза, бакар и 

слично. Њиховом обрадом се баве само уско 

 специјализоване занатлије. У почетку, ковачи 

готово да нису правили декоративне  предмете 

(због релативно брзог рђања гвожђа). 

Проналаском нерђајућег челика то  се веома 

изменило. 

 

      
 

 

 

1.1. Опис и историја заната 

Ковачки занат  

 

Ковачки занат је некада био један од најцењенијих заната. Без њега је живот на селу био готово 

незамислив. Занат је био најактивнији на прелазу из XИX у XX век, а након тога опада. Дуже 

се одржао на селу. Данас је ситуација другачија, све је мање ковача и ковачког посла али 

постојање појединих ковачких радионица показује да поменути занат није заборављен. 

 

  

Ковачки занат развио се још у гвозденом добу (око 1.000 год.п.н.е.) када се знање о топљењу гвожђа 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE_%D0%B3%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D1%92%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/Alat
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80
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проширило Блиским Истоком и Старом Грчком. У Српској средњовековној држави су постојала читава 

села у којима се становништво бавило овим занатом, нарочито ако су она била у близини манастира. 

Ковачи су највише израђивали пољопривредне алатке: плугове, раонике, дрљаче, мотике, лопате, ашове, 

српове, косе, грабуље, затим делове за кола, секире, опрему за огњиште, али и амајлије, поткивање коња 

и крава, поткивање точкова кола, израду плугова и поправљање разних алата. 

Ковачки алат подразумева: разне врсте чекића, модерна и ковачка клешта (каква су се некада у 

ковачницама израђивала), затим наковањ од специјалног гвожђа, савремену пећ за разлику од некадашње 

пећи од цигле, машину за заваривање, радни сто, ковачки шкрипац и остали радни прибор. 

 

  

Како се гвожђе за време рада брзо хладило, ковач је у свом послу захтевао помоћника, осим у 

случају обраде једноставнијих предмета. Ковачки занат данас пропада, али је на срећу малобројних 

ковача још увек потребно поправљање пољопривредних машина. 

 

1.2. Материјали и материјал за обуку 

Занимљивост 

Прилив индустријских производа представљао је претњу за све занате, па и за ковачки. Ковачки еснаф се 

штитио од овакве конкуренције. Забележено је да је на еснафском скупу 1903. године донета одлука да 

''нико од мајстора не сме оправљати фабрикантске производе и да се мајстор који то чини казни са 10 

динара у корист еснафске сиротиње.'' 

 

 

                             

Ковачи уметници 

Доласком масовне производње дошло је до смањења тржишта за коваче, изузев у  Африци, Индији, 

Југоисточној Азији и Јужној Америци где су многе занатлије  наставиле да се баве традиционалним 

пословима. Велика потражња за уметничким  предметима од кованог гвожђа довела је до појаве нове 

врсте занатлија, тзв. ковача  уметника. Пионир ове врсте уметности је Филип Симонс (Philip Simmons) из 

  Чарлстона у Јужној Каролини.   

Најпознатији ковач у античкој митологији (види: грчка митолигија и римска  митологија) је био грчки бог 

Хефест, односно његов римски еквивалент   Вулкан. Као ковач богова правио је сва њихова оружја, 

посебно   муње за Зевса (тј. римског Јупитера), које је он бацао на  земљу.  

http://www.zanati.org/zanati/esnaf.html
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%81&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD_%28%D0%88%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%29
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD_%28%D0%B1%D0%BE%D0%B3%29
https://sr.wikipedia.org/wiki/Munja
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%B2%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80_%28%D0%B1%D0%BE%D0%B3%29
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Веровања 

Наћи негде ислужену потковицу која је спала 

неком коњу се сматра срећом. Таква се 

потковица прикива изнад улазних врата куће и 

сматра се да доноси срећу. 

Наковањ је имао посебан карактер култног 

предмета. Постојало је веровање да наковањ 

треба да искују девет ковача. 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%9B%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D1%9B%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%9A
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                               1. вез, кукичање-хеклање, плетење,         ДОМАЋА РАДИНОСТ  

1.1. Опис и историја заната 

1.2. Материјали и материјал за обуку 

1.3. Методе производње 

1.4. Готови производи и фотографије 

 

Вез је начин украшавања текстилне или кожне подлоге провлачењем текстилне, кожне или металне нити 

помоћу игле.. 

1.1. Опис и историја заната 

  

Историја веза сеже у дубоку прошлост и постоје његови трагови још у старој Асирији, Египту, Грчкој и 

Риму. У време византијског царства вештина веза је била веома цењена. Без свилом, као и вез златном и 

сребрном жицом тада је доведен до високог занатског нивоа, тако да су постојале професионалне 

везиље. Без је био карактеристичан за више друштвене слојеве и свештенство  
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У Српским манастирима средњег века такође је негован вез. Овом техником украшавана је црквена 

одећа и други предмети за богослужење. Поред тога вез је негован и у народу. Њиме су се бавиле жене. 

Девојке су још од ране младости обучаване у изради веза ради припреме девојачке спреме за свадбу, а у 

том послу су помагали сви женски чланови породице и заједнице. 

       

Безом је првенствено украшавана народна одећа. Без је поуздан показатељ друштвеног статуса, 

богатства, узраста, регионалних и националних припадности. Познат је богат вез на женским кошуљама 

на Косову и Метохији, затим у околини Ниша и у области око Власине. Нацрти за вез набављани су од 

трукера који су израђивали цртеже и преносили их на тканине. 
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Поред употребне функције, везени предмети су имали и украсну функцију, као на пример: постељина, 

завесе, столњаци или дозиднице (куварице) које су штитиле зид изнад шпорета у домаћинствима. 

                 

Од XIX века у градовима Србије и Бојводине се нарочито развио златовез који је нашој народној култури 

подарио изузетне предмете високих естетских особина. 

 

1.2. Материјали и материјал за обуку 
 

  Конац- игле- платно – шема за вез....                              
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1.3. Методе производње 

 

РУЧНИ РАД  - ДОМАЋА РАДИНОСТ  

1.4. Готови производи и фотографије 

 

 

 

 


