
Назив на СЗ Монтер за сува градба 

Код на СЗ 

 

 

Сектор ГРАДЕЖНИШТВО И ГЕОДЕЗИЈА 

Ниво на 

сложеност на 

работни 

задачи 

 

III (Трето) 

Опис на 

занимањето 

Занимањето Монтер за сува градба подразбира планирање и 

организирање активности во рамките на делокругот на неговото/нејзиното 

работење и подготвување на неопходните ресурси и простор за 

извршување на сувомонтажни градежни работи. Врши мерење и ги 

обележува точните позиции согласно проектната документација, 

подготвува и инсталира конструкции и подконструкции за предвиденото 

од сувомонтажните работи. Ги обработува и вградува завршните 

сувомонтажни облоги и поставува изолациски слоеви на претходно 

подготвените работи. Подготвува и вградува декоративни елементи и 

завршни суви подлоги на претходно подготвените работи. Води работна 

документација, извршува административни и комерцијални задачи во 

рамките на неговиот/нејзиниот делокруг на работење. Комуницира со 

претпоставени, соработници и клиенти при што ги почитува правилата на 

деловна комуникација и бонтон. Го координира работењето со други 

групи како и со колеги при што комуницира на етички и професионален 

начин и применува начела на еднаквост во однос на пол, раса, 

националност, култура, религија, итн. во општењето со останатите.  

Применува и се грижи за стандардите и квалитетот во текот на 

работењето и спроведува процедури и мерки за безбедност и заштита 

при работа и заштита на животната средина. За време на извршувањето 

на работите, посветува значително влијание на заштитата на животната 

средина и безбедноста при работа. Работи во отворен и затворен 

простор. 

 

 

Бр. Функции на 

занимањето 

Задачи за 

занимањето  

Компетенции на занимањето  

1.  Планирање и 

организирање 

работни 

активности 

Анализира, 

планира и 

организира 

сувомонтажни 

градежни 

активности 

1. Чита техничка документација неопходна за 

изведување на работните задачи  

2. Подготвува временски распоред за 

завршување на работите во целост или по 

фази во согласност со работните задачи и 

соработува со 

претпоставените/инженерите кога тоа е 

неопходно  

3. Планира неопходни ресурси/ динамички 

план (материјали, опрема, работни 

задачи, број на изведувачи, работна 
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Бр. Функции на 

занимањето 

Задачи за 

занимањето  

Компетенции на занимањето  

сила/човечки ресурси, простор по 

m2/единица мерка…)  

4. Проверува усогласеност на техничката 

документација со градежните теренски 

услови 

5. Врши организирање на групата која 

работи/ подизведувачите кои се 

задолжени за изведувањето на системи 

изведени од сувомонтажни елементи 

6. Координира сопствени активности со оние 

на соработниците и деловните партнери 

2.  Подготовка за 

работа  

Подготвува 

ресурси и работно 

место за 

изведување на 

сувомонтажни 

градежни работи 

 

1. Утврдува вид на подготвителна работа 

пред да почне со финална обработка на 

површината 

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 

3. Проверува и се грижи за техничката 

состојба на работниот алат и опрема 

согласно прирачникот за употреба и 

техничките правила за безбедност 

4. Утврдува и подготвува вид и количина 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 

5. Проверува и претставува конкретни 

карактеристики на работното место, 

техничката документација, временскиот 

распоред, мерките за заштита и методот 

на извршување на сувомонтажните работи 

на релевантните работници задолжени за 

работните задачи 

6. Учествува во процесот на монтирање и 

подигање на скелето кое е неопходно за 

обработка на ѕидни, тавански и други 

површини 

7. Доколку е неопходно монтира подвижно 

скеле 

8. Утврдува транспортни рути за економичен 
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Бр. Функции на 

занимањето 

Задачи за 

занимањето  

Компетенции на занимањето  

хоризонтален и вертикален транспорт на 

материјали 

3.  Оперативни 

активности 

Мери и 

обележува точни 

позиции врз 

основа на 

техничката 

документација 

1. Споредува проектна документација со 

ситуацијата директно на терен  

2. Проверува усогласеност со претходно 

изведените ставки од работите 

(квалитетот на материјалите, цврстината и 

носивоста)  

3. Зема мерки и врши обележување за 

позиционирање на подконструкцијата 

согласно техничката документација  

4. Утврдува носивост на подконструкцијата и 

ги означува елементите кои треба да се 

заменат 

Подготвува и 

поставува 

подконструкција 

1. Подготвува и поставува подконструкција и 

конструкциски елементи на работното 

место 

2. Врши обработка, обликување и сечење на 

подконструкциските елементи согласно 

елементите од сувомонтажните работи  

3. Врши дупчење и поставување на 

избраните носачи  и евентуални 

соодветни појачувања на позициите во 

согласност со техничката документација   

4. Поставува заптивни изолациски ленти или 

китови 

5. Отстранува оштетени и поставува нови 

елементи 

Изведува работи 

при поставување 

на облогата на 

изведената 

подконструкција 

1. Врши мерење и сечење на обложните 

материјали согласно техничката 

документација со користење на соодветен 

алат 

2. Поставува обложни елементи со 

соодветни врзивни материјали 

(штрафење, лепење и др) и алат  

3. Поставува изолациски материјал за 

термичка/звучна изолација согласно 

цртежот 

4. Подготвува и нанесува материјали 

(лепило, кит, силиконска маса, итн.) за 

пополнување на спојките кај облогите 

согласно технолошката процедура 

5. Врши мерење, сечење и обработка на 

отворите заради инфраструктурни 
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Бр. Функции на 

занимањето 

Задачи за 

занимањето  

Компетенции на занимањето  

инсталации 

6. Вградува соодветни заштитни елементи 

на рабовите на облогата со користење на 

соодветен материјал 

7. Вгрдува ревизиски отвори врз основа на 

техничката документација 

Изработува и 

вградува 

декоративни 

елементи со 

користење на гипс 

и други 

материјали 

1. Вградува соодветна заштита на рабовите 

на облогата со користење на соодветен 

материјал и алат 

2. Подготвува декоративни елементи 

согласно идејното решение (мерење, 

сечење, обликување, итн.) 

3. Исцртува/обележува позиции на 

декоративни елементи согласно 

проектната документација со користење 

на соодветен прибор и алат (обоени 

нишки, алуминиумски прачки, либела, 

ласерски мерач, итн.) 

4. Вградува и обработува декоративни 

елементи 

Изведува 

завршни работи 

1. Врши завршна проверка на работите 

согласно листата за проверка  

2. Демонтира подвижно скеле 

3. Чисти и складира алат 

4. Расчистува работно место 

5. Подредува и складира преостанат 

материјал 

4. Комерцијални 

активности 

Набавува 

потребни 

средства,  

подготвува  

понуди и 

промовира услуги 

1. Анализира пазар, достапност и цени на 

материјали, алат, опрема и други средства 

за работа 

2. Врши избор, набавка и проверка на 

неопходни материјали, алат, соодветна 

опрема притоа почитувајќи ги начелата на 

одржлива животна средина 

3. Врши пред-мерење и пресметка за 

работите (доколку нема предмер и 

пресметка во документацијата) 

4. Пресметува единечна цена на поединечни 

работни ставки врз основа на анализа на 

цени (трошоци за материјали и трошок за 

време по единица мерка) 

5. Подготвува/ учествува во подготовката на 

понуда за изведување на сувомонтажни 

работи  
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Бр. Функции на 

занимањето 

Задачи за 

занимањето  

Компетенции на занимањето  

6. Учествува во промовирање на  понуди и 

услуги  за различни целни групи, 

применувајќи дигитален маркетинг 

5. Административни 

активности 

Води работна 

документација 

1. Пополнува работен налог во согласност со 

работната задача  

2. Рачно и/или електронски води/ ја следи 

евиденција со информации за набавки, 

залихи и потрошувачка на основни 

материјали, други предмети и работен 

алат 

3. Рачно или електронски пополнува 

градежна книга и градежен дневник 

4. Рачно или електронски подготвува и 

пополнува распоред со работно време на 

вработениот  

5. Рачно или електронски подготвува 

извештаи за реализирани активности во 

соодветна форма  

6. Рачно или електронски чува 

документација согласно применливото 

законодавство 

7. Внесува податоци за фактури издадени на 

клиенти во соодветни записи 

6. Активности за 

обезбедување 

квалитет  

Обезбедува 

квалитет и 

корективни мерки 

1. Применува технички регулативи и 

стандарди за квалитет, како и внатрешни 

процедури при извршувањето на 

работните задачи 

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  

3. Работи на својот професионален развој и 

ги следи трендовите во однос на развојот 

на технологијата, материјалите, алатот и 

опремата која се користи за сувомонтажни 

4. Проверува временски распоред и квалитет 

на изведувањето на работната задача во 

согласност со неговата надлежност  

5. Отстранува можни недостатоци со цел 

обезбедување квалитет на изведените 

работи 
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Бр. Функции на 

занимањето 

Задачи за 

занимањето  

Компетенции на занимањето  

7. Одржување и 

поправање 

опрема 

Одржува и 

поправа алат и се 

грижи за 

исправност на 

опремата 

1. Врши редовна контрола и одржжување на 

алатот и машините за работа 

2. Редовно ја контролира исправноста на 

приборот и алатот за работа 

3. Врши ситни поправки 

4. Повикува сервисер за да изврши поправка 

на алатот и опремата на лице место 

доколку може, доколку не се носи во 

овластен сервис 

8. Комуникација Комуницира со 

претпоставени, 

соработници, 

клиенти и со 

релевантни 

институции 

1. Бара информации и појаснувања  од 

претпоставениот потребни за извршување 

на работната задача  

2. Дава упатства на соработниците во однос 

на извршувањето на работната задача со 

користење на јасна и стручна 

терминологија  

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 

4. Комуницира со клиентите, 

претпоставените и со институциите притоа 

користејќи ИКТ 

5. Користи соодветна стручна терминологија,  

прилагодена за корисниците  

6. Решава рекламации и недоразбирања од 

корисници со примена на соодветни 

техники за разрешување на конфликти 

7. Врши информирање на претпоставениот и 

клиентите за завршената работа со 

користење на јасна и стручна 

терминологија  

8. Постапува во согласност со принципите на 

родова, расна, национална, културна, 

религиозна и друга еднаквост при 

комуникацијата  со вработените во 

објектот 

9. 

 

 

 

Здравје, 

безбедност и 

заштита на 

работата и на 

Применува 

процедури и 

мерки за 

безбедност и 

1. Информира соработници за 

потенцијалните опасности во работната 

средина и при користењето на опремата и 

алатот 
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Бр. Функции на 

занимањето 

Задачи за 

занимањето  

Компетенции на занимањето  

 животната 

средина 

заштита при 

работа 

2. Применува хигиенско-санитарни-технички 

мерки за безбедност при работа пред, за 

време на и по работата  

3. Применува законски и интерни регулативи 

за справување со вонредни ситуации  

4. Користи и редовно ја проверува опремата 

и уредите согласно стандардите и 

упатствата од производителот во однос на 

безбедноста при работа  

5. Применува превентивни мерки за заштита 

на своето здравје и здравјето на 

соработниците 

Применува  

процедури и 

мерки за заштита 

на животната 

средина 

1. Применува правила за заштита на 

животната средина и еко стандарди  

2. Одложува, складира и подредува 

материјали и документи на начин кој не 

претставува закана по животната средина  

3. Подредува и одлага отпадни материјали 

од работниот процес во согласност со 

регулативите за животната средина  

4. Изведува работни задачи со користење на 

електрична енергија и материјали и во 

согласност со начелата за одржлив развој 

и за заштита на животната средина 

 

 

 

Знаење за занимањето / Вештини за занимањето: 

 

Знаење за занимањето: 

 

• Поседува теоретски и систематски усвоени стручни знаења за технологии и 

организација на монтирање на сувомонтажни елементи  

• Познава машини и алати за монтирање на сувомонтажни елементи 

• Опишува постапка на мерење и обележување по зададен цртеж  

• Мери и обележува по зададен цртеж  

• Пресметува потребен материјал за изведување на сите сувомонтажни системи 

според дадени димензии  

• Дефинира типови на профили за изведба на подконструкција  

• Објаснува правила за прицврстување на гипскартонски плочи за профилите со 

штрафови   

• Набројува  типови на материјал  за топлотна и звучна изолација  

• Одбира потребен прибор и алат за изведба на сувомонтажни системи  
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• Разликува видови системи на спуштени тавани  

• Објаснува постапка за изведба на подконструкција кај спушен таван  

• Црта распоред на профили на зададена шема за спуштен таван  

• Опишува начин на прицврстување на спуштен таван на меѓукатна конструкција  

• Ги познава процесите за монтирање на тавански облоги и спуштени тавани 

• Поседува стручни знаења за монтирање на сувомонтажни sидови  

• Ги познава принципите и мерките кои се превземаат при обложување на sидани, 

бетонски и други површини, со плочи на метална подконструкција или со лепење 

• Поседува стручни знаења за материјалите кои се користат при монтирање на сува 

градба 

• Набројува елементи за спојување на профили и опишува постапка за обработка на 

споеви  

• Опишува постапка за обработка на споевите со ѕидови од различен материјал  

• Опишува обработка на споеви на монтажен ѕид со под и плафон  

• Дефинира типови на бандажни елементи и во зависнодт од видот на работата 

одредува завршни аголни профили  

• Објаснува правила за обработка и прицврстувања на плочи  

• Поседува стручни знаења за стандардите и методите за контрола на квалитет 

• Ги познава основните правила за одржување на средствата за работа и барањата за 

користење на објекти, опрема, машини, апарати и алати  

• Ги познава прописите за заштита на здравјето и животна средина, последиците од 

несоодветна и ненавремена заштита, стандарди за безбедно ракување со опремата, 

постапки за ракување, складирање и отстранување на материи штетни за околината и 

постапки за укажување на прва помош 

 

 

Вештини за занимањето: 

• Подготвува простор и материјали за работа 

• Информира за квалитетот на материјалите кои се вградуваат во сувомонтажните 

елементи 

• Демонстрира и објаснува постапка за вградување на материјалите 

• Поседува практични и креативни вештини за утврдување на дневни работни обврски и 

работни задачи при монтирање на сувомонтажни елементи 

• Извршува работни задачи во монтирање на тавански облоги и спуштени тавани, 

монтирање на сувомонтажни sидови, монтирање на подни системи 

• Работи според дадени упатства за работа 

• Одбира алат за нивелирање на подконструкција  

• Одбира, поставува и ги поврзува профилите за изведба на подконструкција  

• Поставува топлотна и звуцна изолација според упатства на производителит или 

консултант за енергетска или звучна ефикасност 

• Изработува преграден монтажен ѕид (еднослојно, двослојно и трослојно обложување) 

зададени димензии според  

• Изведува ситни поправки на работниот алат  

• Пријавува неисправност на работниот алат  

• Правилно складира материјал за работа и одложува градежен отпад при работа  
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• Одбира алат за изработка на спуштени тавани  

• Избира материјал за спуштен таван  според зададени димензии и техничка 

документација 

• Изработува спуштени тавани  

• Зашрафува ( прицврстува) спуштен таван во меѓукатна конструкција  

• Одбира алат за нивелирање на подконструкција  

• Спојува профили со помошни елементи  

• Правилно обработува гипскартонски плочи   

• Прицврстува гк плочи за спуштени тавани  

• Одбира алат за обработка на споеви  

• Обработува челни и фабрички споеви кај плочите  

• Обработува споеви на ѕидови со различен материјал   

• Обработува споеви на спуштен таван со бочен ѕид   

• Обработува споеви на монтажен ѕид со под и таван  

• Поставува бандажни елементи  

• Поставува заштитни аголни профили на преграден ѕид и спуштен таван  

• Подготвува објект за технички прием со соодветна документација ( градежна книга, 

градежен дневник ) 

• Применува стандарди, норми и правилници во градежништвото за изведување на 

работи за монтирање на сувомонтажни елементи 

• Редовно ја контролира исправноста,  врши корекција, помали поправки, замена на 

оштетени делови и одржување на опремата, апарати и алати кои се користат при 

монтирање на сувомонтажни елементи 

• Контролира квалитет на извршената работа во сите фази и гарантира за истиот 

 

Клучни 

компетенции 

(да се прегледаат 

клучните 

компетенции и да 

се прилагодат на 

занимањето 

Монтер за сува 

градба) 

Комуникација на мајчин јазик 

Способен е да споделува и толкува концепти, размислувања, налози, 

факти, барања и ставови, во усна и во писмена форма, да остварува 

јазична интеракција со колеги, клиенти, добавувачи, корисници на 

производите од областа на градежништвото и сувата градба. 

Способен е да користи различни видови документација што се 

однесува на дизајнот на системот и функционалните процеси, да 

пребарува, собира и обработува информации и документација и да ги 

формулира и изразува сопствените усни и писмени аргументи на 

убедлив начин соодветен на контекстот. 

 

Комуникација на странски јазик 

При потреба од користење странски јазик во специфичен општествен 

и културен контекст поврзан со работата, способен е да разбере, 

искажува и  толкува концепти, размислувања, факти и ставови, во 

усна и во писмена форма. Способен е да го користи странскиот јазик 

со цел компетентно да го следи напредокот во професијата и да ги 

надградува сопственото знаење. 
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Математички компетенции и основни компетенции во областа на 

науката и технологијата  

Применува математички операции и знаење во објаснување и 

решавање на  задачи за време на секојдневната работа. Користи и 

работи со компјутер и дополнителни алатки/софтвер. Се надградува 

во областа на геометријата и други математички области, во 

зависност од видот на барањта на клиентите.  

 

Дигитални компетенции 

Користи  ИТ-технологија и софтвер за да може да ги разбира 

работните задачи, комуницира, пребарува, собира и обработува 

дигитални информации и ги користи за потреби поврзани со 

работните задачи.  

 

Учење како се учи 

Способен е да пристапи, стекне, обработи и усвои ново знаење и 

вештини заради личен напредок, како и да ги примени истите за 

унапредување на работата. Способен е да управува со сопственото 

учење, кариера и работни рутини. Истраен е во автономното учење 

но и во учењето за време на работата со соработниците 

 

Социјални/општествени и граѓански компетенции  

Во секојдневното опкружување, способен е да манифестира лични, 

интерперсонални и интеркултурни компетенции за конструктивна 

комуникација со луѓе од различни профили, да покажува 

толерантност, да изразува и разбира различни гледишта, и да 

создава доверба. 

 

Чувство за иницијатива и претприемништво 

Покажува иницијатива за реализирање на важните идеи и нивно 

спроведување во дела со цел да се подобрат состојбите. Способен е 

да ги препознае можностите и да иницира  подобрување на 

состојбите во различни ситуации. Придонесува кон развојот на 

култура која ги поддржува иницијативите и иновациите и ги 

препознава различните вештини на сите во рамките на службата. 

 

Културолошка свест и културно изразување 

Го препознава и го цени креативниот израз на идеи, искуства и 

емоции и соодветно ги поврзува со членовите во тимот. Ги 

приближува сопствените креативни и експресивни ставови со 

размислувањата на другите членови во тимот и ги изразува на 

соодветен начин, со што, всушност, се подобрува ефикасноста во 

нивното работење. 
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Посебни услови 

Работни средини: 
 
Монтерот за сува градба работи во отворени, полуотворени и 

затворени градежни објекти. Работата се изведува во простор кој 

честопати е под влијание на различни климатски фактори, прашина, 

бучава и други фактори. Неговото/нејзиното работење изискува 

општа телесна психофизичка состојба, иновативност и креативност во 

однос на декоративните работи, како и прецизност и точност. 

Честопати монтерот за сува градба работи на висина и со подолго 

работно време зависно од организацијата на работата согласно 

законската рамка. Работата се изведува во простор кој честопати е 

под влијание на различни неповолни фактори (прашина, климатски 

фактори, итн.). Занимањето монтер за сува градба подразбира 

физички активно работење и работа на висина. 

Занимањето монтер за сува градба е тесно поврзано со следниве 

занимања (тие имаат заеднички – генерички професионални 

надлежности): гипсер-монтер, молер, монтер за завршни градежни 

работи, столар, водоинсталатер, електричар, архитектонски техничар, 

техничар за внатрешно уредување, архитектонски инжен ер, 

архитекти за внатрешна архитектура, градежен инженер и други 

занимања од секторот градежништво и архитектура. 

 

 

Законска 
регулатива, 
прописи и 
индустриски 
стандарди 

Соодветни индустриски стандарди и прописи за:  
 

• Закон за работни односи 

• Закон за градење 

• Закон за безбедност и здравје при работа 

• Закон за заштита на лични податоци 

• Закон за заштита на животната средина 

• Закон за управната инспекција 

• Закон за ДДВ 

• Закон за заштита на потрошувачи 

• Закон за облигациони односи 

 

Донесен од: Министерство за труд и социјална политика   

 

Датум на 
одобрување  

 
 
 
 

Датум на 
ревизија  

 

 


