
Регионален стандард на занимање  

Целосен формат на стандард со предложени групи на задачи/функции од: Албанија, Босна и 

Херцеговина, Косово*, Црна Гора, Република Северна Македонија и Србија 

Стандард на занимање:  Молер 

Занимање: Молер 

Сектор: Градежништво  

Ниво според ISCO: II  

Опис на занимањето 

Во неговото/нејзиното секојдневно работење, молерот ја планира и организира работата и активностите 

неопходни за извршување на секојдневното работење. Го подготвува работното место и простор каде треба 

да се изведуваат работите. Го подготвува и обработува просторот кој треба да се молерисува, ја поставува 

основата пред да се премине на молерисување и ги молерисува површините согласно техничките барања и 

желби на корисниците. Може да постави облоги од заштитни и врзивни материјали. Врши декоративни 

работи како и лепење тапети со примена на различни техники и методи зависно од желбите на корисниците 

или дизајнот. 

Воедно, молерот извршува административни и комерцијални задачи согласно нивото неопходно за 

извршување на неговата/нејзината професија. Професионално и согласно бонтонот комуницира со 

претпоставени, надворешни и внатрешни соработници. Го координира своето работење со други групи на 

различни инфраструктурни инсталации, комуницира и соработува со колегите и претпоставените на етички 

и професионален начин и ги почитува начелата на еднаквост во однос на пол, попреченост, раса, 

националност, култура, религија, итн. При општењето со останатите добива и дава инструкции во однос на 

изведбата на работите, применува техники и стандарди согласно регулативите и законите кои се во сила, 

прави пресметки во однос на обемот на работа и трошоци за материјали за изведените работи. 

За време на изведувањето на работите, посветува значително внимание на заштитата на животната 

средина, рационалното користење на електричната енергија и работните материјали, како и безбедноста 

при работа. Молерот работи во отворен и затворен простор.  

Работна околина и работни услови: Молерот може да работи во отворен, полуотворен и затворен простор 

на градежни и структурни конструкции. Молерот може да е и самовработен. Тој може да работи на 

станбени (индивидуални и колективни станбени објекти), комерцијални, институционални и индустриски 

објекти. Професијата молер изискува општа телесна психофизичка способност, креативност, инспирација, 

иновативност, прецизност и точност. Работата се изведува во простор кој честопати е под влијание на 

различни климатски фактори, прашина, слаба вентилација и други фактори. Професијата молер вклучува 

физички активна работа и работење на висина. Често наложува и теренско работење и подолго работно 

време. Молерот може да дојде во контакт со опасни супстанци како што се изоцијанати, слободен силициум 

диоксид, олово, испарливи органски соединенија (VОСs). 

Односи со други професии: 

Занимањето молер е тесно поврзано со занимањата (тие имаат заеднички – генерички професионални 

надлежности): монтер за сува градба, гипсар и монтер за изолација.  



Занимањето молер е исто така во корелација со следниве занимања: Техничар за простор и декорација на 

настани, архитектонски техничар и техничар за внатрешно уредување, ѕидар, плочкар, столар, подополагач 

(поставувач на подови и плочки), лакер за дрво, автолакер, архитект, градежен инженер, градежен техничар 

и други занимања од секторот градежништво. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стандард на занимање: Молер 

ГРУПИ НА ЗАДАЧИ/ 

ФУНКЦИИ 
КЛУЧНИ ЗАДАЧИ АКТИВНОСТИ 

I АНАЛИЗА, 

ПЛАНИРАЊЕ И 

ОРГАНИЗИРАЊЕ НА 

РАБОТАТА 

1.1 Анализа, 

планирање и 

организирање на 

молерисување  

1.1.1 Ја чита техничката документација која е неопходна за изведување на работните задачи  

1.1.2 Подготвува временски распоред за завршување на работите во целост или по фази во согласност 

со работните задачи и соработува со претпоставените/ инженерите/ лиценцираните стручњаци 

кога тоа е неопходно  

1.1.3 Ги планира неопходните ресурси/ динамички план (материјали, опрема, работни задачи, бројка 

на изведувачи, работна сила/човечки ресурси, простор по m2/единица мерка…)  

1.1.4 Ја проверува усогласеноста на техничката документација со градежните теренски услови 

1.1.5 Ја организира групата која работи/ подизведувачите кои се задолжени за изведувањето на 

молерските работи  

1.1.6 Ги координира сопствените активности со оние на соработниците и деловните партнери  

II ПОДГОТОВКА НА 

РАБОТНОТО МЕСТО 

2.1 Подготовка на 

ресурсите и работното 

место за изведување 

на молерските работи 

2.1.1 Го утврдува видот на подготвителна работа пред да почне со финална обработка на површината  

2.1.2 Прави проценка на работните услови во рамките на областа (температура, ниво на атмосферска 

влажност, присуство на вода, ветер, хигиена, опасности во објектот, итн.) кои влијаат на 

соодветното изведување на системите  

2.1.3 Ја проверува и се грижи за техничката состојба на работниот алат и опрема согласно прирачникот 

за употреба и техничките правила за безбедност  

2.1.4 Го утврдува и подготвува видот и количината на материјали во согласност со нормите за 

потрошувачка на материјали во градежни работи, а во согласност со дизајнот или барањата на 

корисникот и работните стандарди и политики за одржливост 

2.1.5 Ги проверува и претставува конкретните карактеристики на работното место, техничката 

документација, временскиот распоред, мерките за заштита и методот на извршување на 

молерските работи на релевантните работници задолжени за работните задачи 

2.1.6 Учествува во процесот на монтирање и подигање на скелето кое е неопходно за обработка на 

ѕидни, тавански и други површини 

2.1.7 Доколку е неопходно монтира подвижно скеле  

III РАБОТНИ ЗАДАЧИ 

 

3.1 Подготовка на 

површините за 

молерисување на 

ѕидни, тавански и 

други површини 

заради изведување на 

3.1.1 Врши проценка на квалитетот на површините каде треба да се изведат работите  

3.1.2 Го заштитува мебелот, внатрешната и надворешна столарија, подовите и останатите елементи со 

користење на соодветни материјали (заштитна фолија, трака, итн.) на местото каде се изведуваат 

молерските работи 

3.1.3 Го покрива внатрешниот мебел, подовите, вратите и прозорите со соодветни материјали за 

заштита 



молерските работи  3.1.4 Ги отстранува постоечките слоеви (стара боја, тапет, лак, стар завршен слој, маснотии, 

нечистотии, итн.) од површините со користење на соодветен алат  

3.1.5 Ги подготвува материјалите согласно претходно утврдените рецептури/ техничката 

спецификација 

3.1.6  Врши поправки на површините со користење на соодветни материјали 

3.1.7 Изведува соодветна изолација кај спојките на ѕидовите со вратите и прозорците  

3.1.8 Онаму каде е соодветно, ја струга и чисти китираната површина 

3.1.9  Ги отстранува недостатоците на работните површини со примена на соодветни материјали и 

процедури 

3.1.10 Ја обложува површината со соодветни премази 

3.1.11 Ги избира материјалите согласно видот на површината која се обработува 

3.1.12 Ги означува позициите во работната област во согласност со техничкиот цртеж и ги решава 

отстапките со одговорните лица  

3.2 Обработка на 

ѕидните, тавански и 

други површини пред 

изведувањето на 

молерските работи  

3.2.1 Рачно или машински подготвува соодветни смеси (завршен слој, лепило, кит, итн.) за 
израмнување на површини со користење на соодветен алат и прибор 

3.2.2 Рачно или машински нанесува смеса за израмнување на таванските, ѕидни и други површини со 
користење на соодветен алат и прибор  

3.2.3 Извршува специфични завршни работи на различни површински детали (рабови, ќошиња, 
отвори) со користење на соодветен алат и прибор   

3.2.4 Рачно или машински ги струга претходно подготвените површини со користење на соодветен 
алат и прибор 

3.3 Молерисување и 

лакирање на 

површините  

 

3.3.1 Рачна или машинска подготовка на бојата за молерисување на ѕидни, тавански и други 
површини согласно упатствата на производителот и стандардите  

3.3.2 Рачно или машински нанесува основен слој (импрегнирање, основен премаз, темелен премаз, 
итн.) на претходно подготвени површини со користење на соодветен алат и прибор 

3.3.3 Рачно или машински нанесува боја/ лак на внатрешните ѕидни, тавански и други површини со 
користење на соодветен алат (четка, валјак, пумпа, пиштол за боја во спреј, итн.) во согласност 
со проектната документација  

3.4 Изведување на 

декоративни 

молерски работи на 

различни површини   

3.4.1 Внимателно ја проверува површината за изведба на декоративните работи 
3.4.2 Избира и подготвува декоративни материјали/ техники за молерисување и декорирање на 

ѕидни, тавански и други површини согласно проектниот план и барањата на клиентот  
3.4.3 Ги избира и подготвува шаблоните за цртање на различни мотиви на ѕидни, тавански и други 

површини 
3.4.4 Врши мерење, подготовка и поставување на тавански и ѕидни конструкции (стиропор 

конструкции, гипс конструкции, полиуретански конструкции, итн.) со користење на соодветен 
материјал (врзива), алат и прибор  

3.4.5 Користи готови декоративни материјали/ техники и мотиви на ѕидни, тавански и други 
површини, рачно или машински, со користење на соодветен алат (четка, валјак, пумпа, пиштол 
за боја во спреј, итн.)   



3.5 Нанесување тапети 

и други материјали на 

површините  

 

3.5.1 Го одбира тапетите и останатите материјали согласно проектниот план и/или на барање на 

клиентот  

3.5.2 Прави скица на рабовите на тапетот на барање на клиентот и/или проектниот план  

3.5.3 Ги мери површините кои треба да се обложат со тапет и други материјали (фолија, свила, платно, 

итн.) со користење на соодветен алат и прибор согласно проектниот план или барања на 

клиентот  

3.5.4 Го сече и крои тапетот согласно скицата  

3.5.5 Подготвува соодветни врзива (лепило, силикон, итн.) за нанесување на избраните материјали со 

користење на соодветен алат и прибор согласно упатствата на производителот  

3.5.6 Рачно или машински нанесува врзива на тапетот и на останатите материјали согласно упатствата 

на производителот  

3.5.7 Го нанесува тапетот и останатите материјали на површината во согласност со технолошкиот 

процес и со користење на соодветен алат (скалпел, ножици, линијар, итн.) 

3.6 Завршни работи 3.6.1 Го демонтира подвижното скеле 

3.6.2 Го чисти и складира алатот 

3.6.3 Го расчистува работното место 

3.6.4 Го подредува преостанатиот материјал и го складира  

IV 

АДМИНИСТРАТИВНИ 

ЗАДАЧИ 

4.1 Водење на 

работна 

документација  

4.1.1 Го пополнува работниот налог во согласност со работната задача  

4.1.2 Рачно и/или електронски води/ ја следи евиденција со информации за набавки, залихи и 

потрошувачка на основни материјали, други предмети и работен алат 

4.1.3 Рачно или електронски води евиденција (документација) за обемот на изведени работи во 

книгата со мерења 

4.1.4 Рачно или електронски подготвува и го пополнува распоредот со работното време на 

вработениот  

4.1.5 Рачно или електронски ја пополнува градежната книга и градежниот дневник  

4.1.6 Подготвува извештаи за реализирани активности во соодветна форма  

4.1.7 Рачно или електронски ја чува документацијата согласно применливото законодавство  

4.1.8 Ги внесува податоци за фактурите издадени на клиенти во соодветните записи   

V КОМЕРЦИЈАЛНИ 

ЗАДАЧИ 

5.1 Набавка на 

потребните средства, 

подготовка на понуди 

и промовирање на 

услуги  

5.1.1. Го анализира пазарот, достапноста и цените на материјалите, алатот, опремата и другите 

средства за работа 

5.1.2. Врши избор, набавка и проверка на неопходните материјали, алат, соодветната опрема притоа 

почитувајќи ги начелата на одржлива животна средина 

5.1.3. Врши пред-мерење за работите (опис и обем на работите) 

5.1.4. Ја пресметува единечната цена на поединечните работни ставки врз основа на анализа на цени 

(трошоци за материјали и трошок за време по единица мерка) 

5.1.5. Подготвува/ учествува во подготовката на понуда за изведување на молерски работи  



5.1.6. По пат на дигитален маркетинг ги промовира понудите и услугите на начин на кој тие би биле 

погодни за различните целни групи  

VI КОМУНИКАЦИЈА И 

СОРАБОТКА СО 

ОСТАНАТИТЕ  

6.1 Комуникација со 

претпоставени, 

соработници, клиенти 

и со релевантните 

институции  

6.1.1 Од претпоставениот бара информации и појаснувања кои се неопходни за извршување на 

работната задача  

6.1.2 Дава упатства на соработниците во однос на извршувањето на работната задача со користење на 

јасна и стручна терминологија  

6.1.3 Воспоставува квалитетна и транспарентна комуникација со претпоставените, соработниците и 

клиентите, како и со релевантните институции притоа почитувајќи ги правилата на деловна 

комуникација и начелата на тимско работење 

6.1.4 Комуницира со клиентите, претпоставените и со институциите притоа користејќи современи 

информации и комуникација, како и помошни технологии 

6.1.5 Користи соодветна стручна терминологија која доколку е неопходно е преведена за корисниците 

на начин кој е разбирлив  

6.1.6 Ги решава рекламациите од корисниците и споровите кои произлегуваат со примена на соодветни 

техники за разрешување на конфликти 

6.1.7 Го известува претпоставениот и клиентите за завршената работна задача со користење на јасна и 

стручна терминологија  

VII ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

КВАЛИТЕТ 

7.1 Обезбедување 

квалитет и 

корективни мерки 

 

7.1.1. Применува технички регулативи и стандарди за квалитет, како и внатрешни процедури при 

извршувањето на работните задачи 

7.1.2. Води сметка за правилната употреба, чување и одржување на алатот, опремата, материјалите и 

уредите по користењето притоа целосно почитувајќи ги упатствата од производителот и 

заштитните еко стандарди  

7.1.3. Работи на својот професионален развој и ги следи трендовите во однос на развојот на 

технологијата, материјалите, алатот и опремата која се користи за молерски работи 

7.1.4. Го проверува временскиот распоред и квалитетот на изведувањето на работната задача во 

согласност со неговата надлежност  

7.1.5. Ги отстранува можните недостатоци со цел обезбедување квалитет на изведените работи  

VIII ЗАШТИТА НА 

РАБОТНИОТ 

ПРОСТОР И 

ЗАШТИТА НА 

ЖИВОТНАТА 

СРЕДИНА  

8.1 Примена на 

процедури и мерки за 

безбедност и заштита 

при работа  

8.1.1. Ги утврдува и информира соработниците за потенцијалните опасности во работната средина и 

при користењето на опремата и алатот 

8.1.2. Применува/ ја проверува примената на хигиенско-санитарни-технички мерки за безбедност при 

работа пред, за време на и по работата  

8.1.3. Применува законски и интерни регулативи за справување со вонредни ситуации  

8.1.4. Ја користи и редовно ја проверува опремата и уредите согласно стандардите и упатствата од 

производителот во однос на безбедноста при работа  

8.1.5. Применува превентивни мерки за заштита на своето здравје и здравјето на соработниците  



8.2 Примена на 

процедури и мерки за 

заштита на животната 

средина  

8.2.1. Применува правила за заштита на животната средина и еко стандарди  

8.2.2. Ги одложува, складира и подредува материјалите и документите на начин кој не претставува 

закана по животната средина  

8.2.3. Ги подредува и одлага отпадните материјали од работниот процес во согласност со регулативите 

за животната средина  

8.2.4. Ги изведува работните задачи со користење на електрична енергија и материјали и во согласност 

со начелата за одржлив развој и за заштита на животната средина  

 


