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1. Име и код на стандардот за занимање  

     Монтер за сува градба 

2. Ниво на сложеност 

    (III) Сложена работа 

3. Стручни компетенции 

Кандидатот: 

1. Ја планира и организира сопствената работа 
2. Ги почитува мерките за рационално користење на струјата, 

материјалот и времето 
3. Го чува здравјето и околината 
4. Комуницира со стручни служби и странки 
5. Развива претприемачки особини, вештини и знаења 
6. Монтира тавански облоги и спуштени тавани 

7. Монтира сувомонтажни sидови 

8. Обложува sидани, бетонски и други површини, со плочи на метална 

подконструкција, или со лепење 

9. Обложува  подкровје 

10. Монтира подни системи 

11. Врши завршна обработка на површините на сувомонтажните 

елементи 

12. Врши санација 

13. Применува стандарди на висок квалитет и оптимизира труд и ресурси  

14. Применува мерки за заштита при работа и заштита на околина 

15. Ја користи современата информациско – комуникациска технологија 

16. Води и чува работна документација 
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4. Опис на стандардот за занимањето 
 

Подрачје на 
работа 

Клучни работи Вештини и знаења 

Анализа, 
планирање и 
организирање на 
работата  

Ја организира 
својата и 
работата на 
групата 

 

 Собира и самостојно ги толкува 
информациите (прегледите, 
упатствата за работа, техничката и 
проектната документација) 

 ги утврдува техничките и 
технолошките барања  

 соработува при составување на 
тимот  

 ја организира својата работа и 
работата на помалите групи  

 ги знае основните правила за 
организација на работата и на 
претпријатието 

 ја познава организацијата на 
градилиштето  

 ја познава суштината на  
градежништвото како стопанска 
гранка 

 ја познава улогата на сувата градба 
и нејзините карактеристики 

 знае да ја употребува современата  
ИКТ технологија 

Подготовка на 
работата и на 
работното место 

Го подготвува 
работното место 

 Бира соодветен алат и прибор за 
безбедна работа 

 го одредува видот и количината на 
материјалите согласно нормативите  

 ги утврдува транспортните рути и 
утврдува други карактеристики на 
работниот простор  

 го организира и го изведува 
хоризонталниот и вертикалниот 
транспорт на материјалите  

 поставува едноставни работни и 
заштитни скелиња  

 ги утврдува критериумите за звучна, 
топлинска и противпожарна заштита  

 ја разбира техничката и технолошка 
документација  

 бира соодветна технолошка 
постапка според дадена ситуација 
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Подрачје на 
работа 

Клучни работи Вештини и знаења 

 ги познава градежните материјали  
 ги познава видовите и основните 

карактеристики за сувомонтажната 
градба  

 ја познава компатибилноста на 
градежните материјали  

 ја познава употребата и заштитата 
на материјалите за сува градба  

 ја знае улогата, положбата во 
објектот и начинот на изведување 
на одделен градежен елемент  

 ги знае техниките и правилата за 
мерење и обележување 

 ги знае основните закони за 
дизајнирање и изведба на 
сувомонтажните  елементи  

 знае да употреби техничка и 
технолошка документација 

 ги знае основите на пресметувањето 
 ги знае основите на техниката за 

цртање 

Оперативни 
работи 

Чита план и 
проект 

 Чита изведувачки цртежи, скици, 
планови и проект 

 разработува детали од план 

 прилагодува план според дадена 
ситуација 

 изведува детали според проект 

 ги знае основните техники на 
исцртување 

 знае да прикажува елементи во три 
проекции 

 знае да чита висински и други коти 

 знае што претставува размер 

Подготвува и 
прицврстува на 
основните 
елементи во 
системите на 
сува градба 

 Обележува и сече плочи 

 рамни и засекува ивици кај плочите 

 прави отвори во плочите 

 крои и монтира подконстрикција 

 ги прицврстува плочите со шрафови 
или со лепење 

 планира  инсталациски водови 

 знае да мери и обележува 
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Подрачје на 
работа 

Клучни работи Вештини и знаења 

 ги познава различните видови на 
плочи 

 го знае редоследот на обработка на 
плочите 

 знае кои шрафови и на кое 
растојание да употреби 

 ги познава различните видови 
профили 

 ги познава различните видови 
профили и начинот на нивно 
прицврствување 

 го познава начинот на водење на 
инсталациите 

Монтира тавански 
облоги и 
спуштени тавани  

 Избира соодветен тавански систем 
 го обележува спуштениот таван 
 монтира елементи за 

прицврстување на таванските 
облоги и спуштениот таван за 
носивата меѓукатна конструкција или 
кровна конструкција 

 монтира метална или дрвена 
подконструкција за спуштен таван  

  нивелира подконструкција за 
спуштен таван 

 поставува топлотна изолација и 
парна брана 

 монтира облога од соодветен вид на 
плочи 

 монтира и вградува контролни 
отвори и други елементи во 
таванските облоги 

 изработува соодветна дилатација 
 изработува дизајнирани тавани со 

заоблени и каскадни површини 

 ги познава различните видови 
тавански системи 

  знае да ја обележи висината на 
спуштање 

 знае како треба да се прицврсти 
спуштениот таван во меѓукатната 
конструкција 

 знае од кои профили/летви се 
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Подрачје на 
работа 

Клучни работи Вештини и знаења 

оформува металната/дрвената 
подконструкција 

 ги знае правилата за прицврстување 
на облогата 

 знае на кој начин да оформи 
контролен отвор 

 знае да вгради елементи во 
таванската облога 

 ги познава прописите за изведба на 
дилатациони фуги 

 знае да изведе дилатациона фуга 

Монтира 
сувомонтажни 
sидови  

 Препорачува соодветен вид на 
преграден sид 

 ја  обележува местоположбата на 
sидот  

 поставува соодветна  метална 
подконструкција и истата ја 
прицврстува 

 го обложува sидот со соодветна 
облога  

 поставува соодветна топлотна и 
звучна изолација 

 поставува инсталациски цевки (по 
потреба)  

 изведува заоблени сувомонтажни 
sидови 

 препорачува и изработува потребни  
дилатации кај сувомонтажните 
sидови 

 ги знае различните видови на 
сувомонтажни sидови и соодветната 
постапка за нивното изведување 

 знае да мери и обележува  

 ги знае правилата за поставување 
на профилите 

 почитува правила за обработка и 
прицврстување на плочите 

 знае каде, зошто и како се 
изведуваат дилатациони фуги 

 ја познава постапката за свивање на 
плочите со одреден радиус (сува и 
влажна постапка) 
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Подрачје на 
работа 

Клучни работи Вештини и знаења 

 знае да монтира потконструкција со 
потребната закривеност 

Изведува облоги 

на sидови, 

столбови и други 

позиции 

 

 Ги обележува облогите  
 избира постапка на суво 

малтерисување (лепење на 
плочите) во зависност од подлогата 

 подготвува смеси за лепење на 
плочите 

 лепи плочи 
 монтира подконструкција од 

соодветни метални профили  
 вградува термо и звучна изолација 
 монтира гипсени облоги или облоги 

од друг материјал 

 ги познава карактеристиките на 
подлогата која треба да се обложи 

 ги знае различните постапки на 
лепење  

 знае кои средства се применуваат 
за лепење на плочите 

 ги познава правилата за 
поставување на профилите од 
соодветната подконструкција 

 знае да порамнува и нивелира 

 знае правила за обработка и 
прицврстување на плочите 

Обложува 
подкровје 

 Поставува термоизолација меѓу 
рогови 

 изведува парна брана 
 бира соодветно решение за 

прицврстување на 
металната/дрвената 
подконструкција во носивите греди 

 поставува метална или дрвена 
подконструкција   

 обложува косини, парапети, калкани 
и тавански површини со соодветен 
вид на плочи 

 ги познава материјалите за топлотна 
заштита 

 знае како се поставува 
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Подрачје на 
работа 

Клучни работи Вештини и знаења 

термоизолацијата 

 разликува вентилирана и 
невентилирана изведба 

 знае кој монтажен прибор е 
најсоодветен за прицврстување 

 знае на кое растојание се врши 
прицврстување 

 знае на кое растојание се 
поставуваат профилите од 
подконструкцијата 

Монтира подни 
системи 

 Ја подготвува подлогата за 
полагање на подниот систем 

 положува топлотна изолација 
 избира смеса за израмнување 
 израмнува и нивелира  
 препорачува и изведува подна 

дилатација  
 монтира сув под  

 ги познава карактеристиките на 
подлогата 

 ги познава и препорачува смесите 
за порамнување 

 знае да одреди висина на 
порамнителен слој 

 ги познава различните видови на 
подни системи 

 ги знае правилата за поставување  
на различни видови подни системи 

 ги познава алатките за изведување 
на сув под 

Монтира 
инсталациски 
sидови 

 ги обележува  инсталациските  
sидови 

 поставува соодветна метална 
подконструкција  

 монтира носачи, траверзи за 
закачување на санитарните уреди, 
елементи и инсталациони водови 

 поставува изолација (звучна, 
противпожарна и хидроизолација) 

 ги обложува инсталациските  sидови  
 формира и вградува ревизиони 

отвори 
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Подрачје на 
работа 

Клучни работи Вештини и знаења 

 ги познава санитарните уреди и 
елементи кои треба да се монтираат 
на инсталацискиот sид 

 знае на кое растојание се поставува 
двојната метална подконструкција 

 знае како се врши укрутување на 
двојната подконструкција 

 ги познава носачите на санитарните 
елементи 

 знае кои плочи се користат за 
обложување на инсталационите 
sидови 

 ги познава правилата за 
прицврстување на двојната облога 

 ја познава звучната, термичката и 
противпожарната заштита 

 ги познава импригнираните завршни 
материјали 

Обработува 
споеви и завршни 
површини 

 Избира соодветен материјал за 
обработка на споеви 

 избира начин за обработка според 
барањата за квалитет 

 ги исполнува споевите со соодветно 
средство и на соодветен начин  

 поставува соодветна бандажна 
лента 

 монтира заштитни аголни профили 
 изработува соодветни дупки за 

монтажа на светла, звучници и др. 
 прицврстува однапред изработени 

гипсани или други украсни елементи 
на sидовите или таванот 

 го отстранува вишокот материјал  

 познава различни нивои на завршна 
обработка 

 ги познава средствата кои се 
употребуваат за обработка на 
споевите и нивните карактеристики 

 знае да разликува различни целни и 
фабрички споеви кај плочите и 
начинот на нивно исполнување 

 знае  како се обработуваат споевите 
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Подрачје на 
работа 

Клучни работи Вештини и знаења 

со масивен sид, споеви со под или 
таван 

 знае да подготвува смеси во 
соодветни размери 

 разликува бандажни ленти 

 знае со кои средства мора да се 
користи бандажна лента, а кога 
истата се изостава 

Изведува 
санациски работи 

 Ја прегледува техничката 
документација за сувомонтажна 
градба 

 ги прегледува сувомонтажните 
елементи   

 го оценува опсегот на работата и 
потребниот материјал  

 ги обележува елементите за замена  
 ги отстранува и заменува 

елементите кои се оштетени  
 врши финални сувомонтажни 

работи  

 ги познава градежните материјали и 
нивните карактеристики 

 знае на кои начини можат да се 
поврзат елементите од сувата 
градба со постоечките кои се 
санираат 

 го познава технолошкиот процес на 
сувата градба за сите системи 

Административни 
работи 

Води и чува 
потребна 
документација 

 Води градежна книга 

 пополнува работен  налог 

 пополнува формулар за извршена 
работа  

 подготвува фактура за извршена 
работа 

 пополнува и потпишува документ за 
прием и испорака на материјал и 
средства за работа 

 води евиденција за остварени 
работни часови 

 знае содржина на градежна книга и 
работен налог 

 знае да скицира изведени елементи  
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Подрачје на 
работа 

Клучни работи Вештини и знаења 

 знае да пополнува фактура за 
извршена работа 

 знае да пополнува документи за 
прием и испорака 

 знае да пополнува формулар за 
остварени работни часови 

Комерцијални 
работи  

Ги приготвува 
елементите на 
понудата 

 Темелно го чита барањето за  
понудба  

 ги проценува можните трошоци за 
работа  

 пресметува потребни количини 
материјал 

 користи градежни норми за работа и 
потрошувачка на градежен 
материјал  

 подготвува сеопфатна понуда  

 ги знае  основните  пресметувачки 
операции 

 знае да чита градежни норми 

 знае да пресметува потребно време 
за завршување одреден систем 

 ги знае елементите на понудата 

Обезбедување и 
осигурување на 
квалитет 

Го контролира 
квалитетот  и 
квантитетот на 
работа согласно 
со нормативите и 
другите 
регулативи 

 Ги употребува работните средства и 
материјали во согласност со 
упатставата од производителот  

 го проверува квалитетот на 
материјалот пред вградувањето  

 ја проверува прецизноста и точноста 
на измереното како и назнаките 
пред почетокот на работата  

 го контолира нивото на квалитет на 
работата на целиот тим 

 ги познава нормативите и 
останатите прописи 

 го знае значењето на естетскиот 
изглед и функциите на производот 

 ги знае начините и условите за 
складирање на материјалите и 
работните средства 

 го знае значењето на квалитетно 
изработениот производ и неговата 
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Подрачје на 
работа 

Клучни работи Вештини и знаења 

рекламна важност 

Одржување и 
поправка 

Редовно ги 
одржува 
средствата за 
работа 

 Ги чисти и прегледува работните и 
заштитните средства  

 изведува ситни поправки на личниот 
прибор и работните средства  

 редовно ги праќа на сервисирање 

 следи амортизација на алатки, 
машини, транспортни средства, 
уреди идр. 

 ги знае основните правила за 
одржување на машини и уреди 

 знае да процени кога некој алат 
треба да се замени 

 ги знаи  цените на потрошните 
материали и алати 

Комуникација Комуницира со 
соработници и 
клиенти 

 Ги прима, разбира и проследува 
упатствата за текот на работата  

 прима, разбира и проследува 
упатствата за безбедност при 
работа   

 применува пишана и усна 
комуникација 

 употребува стручна терминологија 
правилно и на време ги пренесува 
потребните информации  

 постапува согласно деловниот 
бонтон 

 успешно се презентира на пазарот 

 ги познаве техники на пишана и усна 
комуникација 

 познава стручна терминологија 

 го познава деловниот бонтон 

 ги познава продажните вештини 

Заштита на 
здравјето и 
околината 

Применува мерки 
за лична заштита, 
заштита на 
работното место 
и заштита на 
околината 

 Се придржува до правилникот за 
заштита при работа 

 употребува лични  заштитни 
средства за заштита при работа  

 почитува колективни заштитни 
мерки 

 ги почитува правилата за движење 
на градилишта 
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Подрачје на 
работа 

Клучни работи Вештини и знаења 

 го сортира и соодветно го одложува 
градежниот шут  

 свесен е за значењето на 
рационалното користење на 
природните материјали и енергија 
од аспект на заштита на околината 

 ги познава колективните заштитни 
мерки 

 знае  кои средства за лична заштита 
треба да ги користи при одредена 
работа 

 ги знае можните повреди поради 
несоодветно користење на алатот и 
машините 

 
 
5. Датум, носител и состав на работната група за изработка на    
    стандардот на занимање 
 
5.1. Датум на изработка: 2012 
 
5.2. Институција-носител на изработката: Центар за стручно образование 
       и обука - Скопје 
 
5.3. Состав на работната група: 
 

1. Бранко Алексовски, дипл. зем. инж., раководител, Центар за стручно 

образование и обука - Скопје  

2. Благоја Златевски, „Кнауф дооел Скопје” – Скопје  

3. Блажен Зотовски, „Кнауф дооел Скопје” – Скопје 

4. Ѓоко Василев, ЈУБ д.о.о.е.л  - Скопје 

5. Урим Мејзини, дипл. град. инж., СГГУГС „Здравко Цветковски” – 

Скопје 

6. Соња Стефановска, дипл. град. инж., СГГУГС „Здравко Цветковски” – 

Скопје 

7. Жанета Димитриевска, дипл. град. инж., СГГУГС „Здравко 

Цветковски” – Скопје 

8. Kоординатор, Бранко Алексовски, дипл. зем. инж., Центар за 

стручно образование и обука - Скопје  

9. Координатор: м-р Барбара Велков Розман, ЦПИ Љубљана 
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6. Надлежна институција за донесување на Стандардот на занимање 
 
Стандардот на занимање Монтер за сува градба го донесе 

Министерството за труд и социјална политика  со решение бр. 08-422/1 од 

16.01.2015 година.  

 


