
Регионален стандард на занимањe 

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: Поставувач на плочки 

Занимање: Поставувач на плочки 

Сектор: Градежништво  

Ниво според ISCO: II  

Опис на занимањето: Поставувачот на плочки врши анализа, ги планира и организира активностите во 

рамките на својот делокруг на работење и ги подготвува неопходните ресурси и простор за изведување на 

поставувачките работи. Тоа/таа врши завршни работи на различни објекти (обложување на внатрешни и 

надворешни ѕидови, столбови, подови и други површини) со користење на различни видови на материјали 

(керамика, камен, стакло, порцелан, цигли, бетонски коцки, терацо и други коцки). Тој/таа врши 

израмнување и подготовка на подлогата, врши сечење на плочките, го подготвува врзивниот материјал и го 

нанесува на подлогата/ плочките. Поставувачот на плочки ги поставува/ нанесува плочките на подлогата и ги 

пополнува фугите со користење на фуга маса. Тој/таа врши мерења и сечења со користење на соодветни 

инструменти и опрема. Тој/таа го координира работењето на останатите изведувачи  и комуницира со нив 

на етички и професионален начин во согласност со начелата на еднаквост во однос на род, раса, 

националност, култура, религија, итн.  

Тој/таа ги применува и почитува стандардите за квалитет во текот на своето работење и применува 

процедури и мерки за безбедност и здравје при работа и за заштита на животната средина, како и мерки за 

противпожарна заштита.  

Работна средина и работни услови: Поставувачот на плочки работи во затворен, полуотворен и отворен 

простор во згради и други објекти од нискоградба и високоградба. Работата му наложува работење во 

простор кој честопати е под влијание на неповолни фактори (климатски фактори, прашина, бучава, итн.) 

и/или на ризик од изложеност на опасни супстанци. Активностите на поставувачот на плочки наложуваат 

физички активна работа која се изведува во различни позиции (клекнување, чучнување, седење). 

Поставувачите на плочки се честопати изложени на екстремни работни услови (бучава која ја попречува 

нормалната кумуникација, работење во тесен простор, лошо осветлување, прашина, ...), како и ризик од 

пад, механички повреди, итн.  Активностите на поставувачот на плочки наложуваат фантазија и креативност, 

при декоративните работи, како и прецизност и точност. Тој/таа вообичаено работи прекувремено во 

зависнoст оо организацијата на работата, но во согласност со актуелното законодавство. 

Односи со други професии: Професијата Поставувач на плочки е во тесна корелација со следниве 

занимања: подополагач, градежен техничар, градежен надзорник, монтер за поплочување со камен, 

поставувач на дрвени подови, гипсар, архитект, градежен инженер и други занимања во секторот 

градежништво, монтер за изолација и монтер за терацо производи. 

 

 



Стандард на занимање: Поставувач на плочки 

ГРУПА НА 

ЗАДАЧИ/ФУНКЦИИ 
КЛУЧНИ ЗАДАЧИ АКТИВНОСТИ 

I I АНАЛИЗА, 

ПЛАНИРАЊЕ И 

ОРГАНИЗИРАЊЕ НА 

РАБОТАТА 

1.1 Анализирање, 

планирање и 

организација на 

активностите на 

поставувачот на 

плочки  

1.1.1 Ја чита техничката документација која е неопходна за да се изведе работната задача  

1.1.2 Подготвува временски распоред за изведување на работите во целост и по фази во согласност со 

работните задачи и кога е неопходно во соработка со претпоставените/ инженерите/ 

лиценцираните стручни лица  

1.1.3 Ги планира неопходните ресурси/ динамичкиот план (материјали, опрема  и човечки ресурси)  

1.1.4 Ја проверува усогласеноста помеѓу техничката документација и условите на градилиштето со 

фокус на еколошките практики и регулативи 

1.1.5 Ја организира работната група/изведувачите кои се задолжени за изведување на системи 

составени од работи на поставувачот на плочки 

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

II ПОДГОТОВКА НА 

РАБОТНИОТ 

ПРОСТОР 

2.1 Подготовка на 

ресурсите и 

работното место за 

изведување на 

работите на 

поставувачот на 

плочки  

2.1.1. Го утврдува видот на подготвителна работа пред отпочнувањето на завршната обработка на 

површината 

2.1.2. Ги проценува работните услови во областа (температура, ниво на атмосферска влажност, 

присуство на вода, ветер, хигиена, опасности по безбедноста во објектот кои може да влијаат на 

личната безбедност и на еколошките регулативи, како и на регулативите за безбедност и здравје 

при работа, итн.) кои влијаат на правилното изведување на системите 

2.1.3. Ги бира и се грижи за техничката состојба на работниот алат и на опремата согласно прирачникот 

за користење и техничките безбедносни правила 

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

материјали за градежни работи и согласно техничката документација или барањата на 

корисникот и стандардите и политиките за одржливо работење 

2.1.5 Ги проверува и изнесува специфичните карактеристики на работното место, техничката 

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

работите на поставувачот на плочки пред односните работници 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   

III РАБОТНИ ЗАДАЧИ  

3.1 Подготовка на 

површините за 

изведување на 

работите за 

3.1.1. Врши проценка на состојбата и квалитетот на површините каде треба да се изведуваат 

работите  

3.1.2. Ја заштитува внатрешната и надворешна столарија, подните површини и останатите елементи 

со користење на соодветни (трајни) материјали (заштитна фолија, трака, итн.) на местото каде 



поставување на 

плочките 

 

треба да се изведуваат работите за поставување на плочките  

3.1.3. Врши поправки на дефектите/недостатоците на оштетените ѕидни, подни и други површини, 

доколку тоа е неопходно 

3.1.4. Ги отстранува постоечките слоеви од релевантните површини  

3.1.5. Нанесува соодветна подлога на површините каде се изведуваат работите за поставување на 

плочки 

3.1.6. Подготвува и вградува изолациски материјали (хидро, термички и акутични) во согласност со 

техничката документација или барањето 

3.2 Обработка на 

претходно 

подготвените 

површини пред 

изведувањето на 

работите за 

поставување на 

плочките  

3.2.1. Нанесува издигнувачки нивоа и врши израмнување со користење на соодветни алати согласно 

техничката документација или барањето 

3.2.2. Нанесува основен премаз (импрегнирање, подлога, темелен премаз, итн.) на површините 

зависно од видот на површината  

3.2.3. Рачно и/или машински подготвува соодветни смеси (лепило, цементен малтер, естрих, итн.) за 

површините согласно техничката документација или барањето 

3.2.4. Рачно и/или машински нанесува смеса за израмнување  (подлога) на ѕидни, подни и други 

површини согласно техничката документација или барањето 

3.3 Вградување на 

завршни обложни 

елементи на 

претходно 

подготвени 

површини    

 

3.3.1 Врши мерења на површината согласно техничката документацијата или барањето 

3.3.2 Врши мерење, обликување, обработка и сечење на обложните елементи (плочки, камен, итн.) 

согласно наведените мерки и релевантниот проект   

3.3.3 Ги подготвува и нанесува основните врзивни средства на претходно подготвените површини и 

плочки  

3.3.4 Вградува и поставува различни обложни елементи и нестандардни елементи во согласност со 

проектната документација или согласно барањето 

3.3.5 Подготвува и нанесува терацо/кулир смеса на претходно подготвената подлога и изведува 

завршни работи (брусење, полирање и измивање)  

3.4 Завршни работи 

 

3.4.1 Врши пополнување на фугите со користење на соодветни материјали 
3.4.2 Врши сушење, измивање и чистење на претходно обработените површини и облоги 
3.4.3 Нанесува завршни слоеви на одредени видови на облоги (камен, заштитни облоги,  

декоративни облоги, итн.)  
3.4.4 Го чисти и складира алатот и го расчистува работното место  
3.4.5 Го подредува преостанатиот материјал и го складира  
3.4.6 Доколку е неопходно врши демонтажа на градежното скеле/ платформата  
3.4.7 Врши проверка на квалитетот на изведените работи и доколку е неопходно врши санирање  



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/го следи водењето на информации за набавки, залихи и 

потрошувачка на основни материјали, други предмети и работен алат 

4.1.3 Рачно или електронски води записи/ премери за изведените работи во книгата со мерки 

4.1.4 Рачно или електронски води и пополнува распоред за работното време на работникот во 

согласност со законодавството 

4.1.5 Рачно или електронски пополнува градежна книга и градежен дневник   

4.1.6 Подготвува извештаи за реализираните активности во соодветен формулар  

4.1.7 Рачно или електронски ја чува документацијата согласно актуелното законодавство  

4.1.8 Внесува податоци за фактури издадени на клиенти во соодветни записи  

V КОМЕРЦИЈАЛНИ 

ЗАДАЧИ 

5.1 Набавка на 

потрените средства, 

подготовка на понуди 

и промотивни услуги  

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

средства за работа 

5.1.2 Врши избор,  набавка и контрола врз неопходните материјали, алати и соодветната опрема, 

притоа почитувајќи ги начелата на одржлива животна средина  

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

5.1.4 Ја пресметува единечната цена за поединечните работни позиции врз основа на анализа на цени 

(трошоци за материјалите и чињење во време по единица мерка) 

5.1.5 Подготвува/ учествува во подготовката на понуда за изведување на задачите на поставувачот на 

плочки  

5.1.6 Ги промовира понудите и услугите на начин на кој тие би биле прилагодени за различни целни 

групи (саеми, презентации,  дигитален маркетинг, итн.) 

VI КОМУНИКАЦИЈА И 

СОРАБОТКА СО 

ОСТАНАТИТЕ 

6.1 Комуникација со 

претпоставени, 

соработници, 

клиенти и со 

релевантните 

институции 

6.1.1 Бара информации и појаснувања од неговиот/нејзиниот претпоставен кои се неопходни за 

изведувањето на работната задача  

6.1.2 На соработниците им дава упатства за изведувањето на работната задача со користење на јасна 

и стручна терминологија  

6.1.3 Воспоставува транспарентна и високо квалитетна комуникација со претпоставените, 

соработниците и клиентите, како и со релевантните институции следејќи ги начелата на деловна 

комуникација и тимско работење  

6.1.4 Комуницира со клиентите, претпоставените и со институциите со примена на современа 

информациско-комуникациска и помошна технологија 

6.1.5 Користи соодветна стручна терминологија која доколку е неопходно е преведена на разбирлив 

начин за корисниците  

6.1.6 Решава спорови и недоразбирања со клиентите и соработниците со примена на соодветни 

техники за решавање на спорови  

6.1.7 Го известува претпоставениот и клиентите за изведените работни задачи со користење на јасна и 

стручна терминологија  



6.1.8 Постапува во согласност со начелата за еднаквост во однос на пол, раса, националност, култура, 

религија, итн. при комуникацијата и во односите со клиентите, надворешните соработници и 

другите лица  

VII ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

НА КВАЛИТЕТ 

7.1 Обезбедување на 

квалитет и поправни 

мерки 

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

изведувањето на работните задачи  

7.1.2. Се грижи за правилното користење, чување и одржување на алатот, опремата, материјалите и 

уредите по нивната употреба, притоа целосно почитувајќи ги упатствата на производителот и 

заштитните еко-стандарди  

7.1.3. Работи на својот професионален развој и ги следи трендовите поврзани со развојот на 

технологијата, материјалите, алатот и опремата за градежни работи  

7.1.4. Врши проверка по фази и конечна проверка на временскиот распоред и квалитетот во однос на 

изведувањето на работните задачи, а во согласност со својата компетентност 

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

7.1.6. Го оценува сопственото работење и работењето на соработниците со цел да го подобри 

квалитетот на работењето  

VIII ЗАШТИТА НА 

РАБОТНОТО МЕСТО 

И ЗАШТИТА НА 

ЖИВОТНАТА 

СРЕДИНА 

8.1 Примена на 

процедури и мерки за 

безбедност и заштита 

при работа 

8.1.1. Користи заштитна опрема во работниот процес во согласност со релевантните стандарди и 

упатствата на производителот  

8.1.2. Ги утврдува и известува соработниците за потенцијалните опасности во работната средина и при 

користење на опрема, алат и материјали 

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

работа и пред, за време на и по работата  

8.1.4. Применува правни и внатрешни регулативи за управување со вонредни ситуации  

8.1.5. Ја користи и редовно ја проверува опремата и уредите согласно стандардите на производителот 

и упатствата за безбедност при работа  

8.1.6. Применува превентивни мерки со цел да го зачува сопственото 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 одлага, чува и подредува материјалите и докумените на начин кој не е штетен за животната 

средина  

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

регулативи  

8.2.4. Ги изведува работните задачи со користење на електричната енергија и материјалите во 

согласност со начелата на одржлив развој, зачувување на ресурсите и заштита на животната 

средина 

 


