
1 

 

Стандард на квалификација                                                              

 
1. Назив на 

квалификацијата 
Молер 

 
2. Код на 

квалификацијата 
 

 
3. Тип на 

квалификацијата 

Квалификација на образовно ниво - Образовна 
квалификација 

 
4. Ниво на 

квалификацијата 
III 

 
5. Сектор на 

квалификацијата1 
Градежништво и геодезија 

 
6. Стандард(и) на 

занимањена кои се 
базира 
квалификацијата 2 

Мoлер 

 
7. Опис на 

квалификацијата со 
образложение 

Квалификацијата молер овозможува планирање, 

организирање и извршување на активности за 

молерисување на дрвени, ѕидани, гипсени, бетонски, 

синтетички, малтерисани, метални и др. површини. 

Со стекнување на оваа квлификација се стекнвуаат 

компетенции за: избирање и пресметување на 

потребен материјал, користење и одржување на 

опрема, машини, апарати и алати, применување 

техники за подготовка на различни видови површини, 

нанесување на боја, лак и различни материјали на ѕид, 

изведување завршна обработка, обработка на 

споевите со ѕидови, споеви на монтажен ѕид со под и 

плафон и поставување на завршни аголни лајсни. 

Покрај тоа, молерот е оспособен за примена на 

техники за вградување на украсни и декоративни 

лајсни и други мотиви на ѕидни, тавански и други 

површини, нанесување тапети и останати материјали. 

Применува прописи и друга регулатива од областа на 

здравје и безбедност при работа и заштита на 

 
1 За високообразовните квалификации се наведува научното поле согласно Frascati класификацијата 
2 Доколку станува збор за образовна квалификација стекната во стручното образование и за стручна 

квалификација 
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животната средина, води работна документација и 

комуницира со релевантни чинители.  

По завршувањето на средното образование за 

занимања, со квалификцијата молер се овозможува 

самовработување или работа на станбени, 

комерцијални, институционални и индустриски објекти.  

 
8. Клучни компетенции 

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 и 

електронска комуникација со колеги, клиенти, 

добавувачи, корисници на услугите за молерски 

работи. Способен е да користи различни видови 

техничка документација, да пребарува, собира и 

обработува информации 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 го надградува 

сопственото знаење и вештини во сферата на 

стручната терминологија. 

 
Математички компетенции и основни компетенции 

во областа на науката и технологијата  

Точно мери, ракува со техничката опрема, го разбира 

составот на материјалите, ги пресметува трошоците за 

материјали и работна рака. Се надградува во областа 

на соодветни математички области, во зависност од 

видот на барањата на клиентите.  

 

 

Дигитални компетенции 

Во тек е со глобалните трендови. Користи  ИТ-

технологија и софтвер за да комуницира, пребарува, 

собира и обработува дигитални информации и ги 
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користи за потреби поврзани со работните задачи на 

молерот.  

 

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 

покажува толерантност, да изразува и разбира 

различни гледишта, да создава доверба, да  покажува 

флексибилност и адаптибилност за новонастанати 

ситуации и да е мотивиран за работа во сопствената 

област. Негува позитивен однос кон професионалните 

етички норми и вредности. 

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 кои што 

се вклучени во рамките на занимањето. 

 
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 и ефективноста во нивното работење. 
 

 
9. Обем (вкупно кредити 

и времетраење) 

Вкупно: 180 кредити  

Времетраење:  3 (три) години 
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10. Критериуми за влез 

или упис 

Образовната програма за молер може да ја следат 

канидати со завршено: 

- основно образование или I ниво од Националната 

рамка на квалификации. 

- двегодишно образование од II ниво од 

Националната рамка на квалификации, со полагање 

на  диференцијални испити. 

Како вонреден ученик може да се запише лице кое 

исполнува еден од следниве услови:  

- да е постар од 17 години 

- да е на боледување подолг период 

- да му е изречена педагошка мерка отстранување 

од училиштето 

- да е во работен однос 

- во други случаи утврдени со статутот на средното 

училиште 

 
11. Листа на 

задолжителни модули 
за квалификации или 
предмети 

Код        Назив Часов
и 

Кредити 

 Општообразовен 
модул 

1800 72 

 Градежни 
материјали и 
конструкции 

200 8 

 Молерска опрема и 
заштита при работа 

150 6 

 Техника на 
молерски и 
декоративни 
работи 

300 12 

 Нормирање, 
планирање и 
квалитет на 
молерски работи 

250 10 

 Практична настава 1800 72 

 
12. Вкупен број на часови 

и кредити (11) 

 
4500/180 

 
13. Листа на изборни 

модули за 
квалификации или 
предмети 

Код Назив Часови Кредити 

/ / / / 

/ / / / 

/ / / / 

 
14. Вкупен број на часови 

и кредити (13) 
4500/180 
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15. Резултати од учењето 

Ученикот е способен да: 

 

1. Избира и пресметува количини на компоненти за 

потребен материјал за обработка на различни 

површини 

2. Користи и одржува опрема, машини, апарати и 

алати за молерски работи и завршна обработка на 

површини 

3. Применува техники за подготовка на различни 

видови површини за молерисување, лакирање и 

декорирање 

4. Применува  техники за нанесување на боја, лак и 

различни материјали на површини 

5. Изведува завршна обработка (обработка на 

споеви со ѕидови, споеви на монтажен ѕид со под 

и плафон и поставување на завршни аголни лајсни 

и др.) 

6. Применува техники за вградување на украсни и 

декоративни лајсни и други мотиви на ѕидни, 

тавански и други површини 

7. Нанесува тапети и помошни материјали на 

површини 

8. Применува технички регулативи и стандарди за 

квалитет 

9. Проценува квалитет и естетски изглед на извршена 

работа и отстранува можни недостатоци 

10. Применува прописи и друга регулатива од областа 

на здравје и безбедност при работа и заштита на 

животната средина 

11. Води работна документација: работен налог, 

градежна книга и градежен дневник 

12. Набавува потребни средства, подготвува понуди и 

промовира услуги 

13. Комуницира со претпоставени, соработници, 

клиенти, релевантни институции и користи стручна 

литература 
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16. Начин на проверка и 

критериуми за 
проверка на 
резултатите од 
учењето 

1.1. Разликува видови на материјали за обработка на 

различни површини 

1.2. Опишува својства и карактеристики на 

материјали за обработка на различни површини 

1.3. Разликува видови бои, тапети и друг материјал 

за декорација на  ѕидот 

1.4. Определува потребен материјал, дефинира 

потребни компоненти и пресметува количини на 

компоненти според дадени параметри 

 
2.1. Опишува опрема, машини, апарати и алати за 

подготовка, молерисување, декорирање и 

изведување на завршна обработка 

2.2. Објаснува начини за користење и одржување 

опрема, машини, апарати и алати 

2.3. Одбира соодветна опрема, машини, апарати и 

алати според видот на површината (малтер, 

гипсена плоча, бетон, дрво, метал, вештачки 

материјали...) 

2.4. Извршува молерски работи со соодветно 

користење на опрема, машини, апарати и алати 

 

3.1. Разликува видови површини (малтер, гипсена 

плоча, бетон, дрво, метал, вештачки 

материјали...) 

3.2. Објаснува правила за подготовка и обработка на 

различни површини 

3.3. Проценува квалитет на површините каде треба 

да се изведат работите 

3.4. Демонстрира обработка на различни површини 

во фаза на подготовка 

 

4.1. Објаснува различни  техники за нанесување на 

боја, лак и различни материјали 

4.2. Демонстира подготовка на боја за 

молерисување, согласно упатствата на 

производителот и стандардите  

4.3. Демонстрира нанесување на основен слој 

(импрегнирање, основен премаз, темелен 

премаз, итн.) на претходно подготвени површини 

4.4. Демонстрира нанесување на боја/лак на 

внатрешните ѕидни, тавански и други површини, 

во согласност со проектната документација 
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5.1. Објаснува постапки за завршна обработка на 

гипскартонски, бетонски, ѕидани, дрвени и 

челични површини и обработка на споеви на 

ѕидови со различен материјал 

5.2. Одбира видови системи за завршна обработка 

5.3. Разликува специфични завршни работи на 

различни површински детали (рабови, ќошиња, 

отвори) 

5.4. Демонстрира обработка на споеви на таван со 

бочен ѕид, споеви на монтажен ѕид со под и 

таван и санирање на бандажни слоеви 

5.5. Демонстрира поставување на заштитни аголни 

лајсни и водилки 

 

6.1. Објаснува различни  техники за вградување на 

украсни и декоративни лајсни и други мотиви на 

ѕидни, тавански и други површини 

6.2. Избира и подготвува декоративни материјали/ 

техники за молерисување и декорирање на 

ѕидни, тавански и други површини 

6.3. Избира и подготвува шаблони за цртање на 

различни мотиви на ѕидни, тавански и други 

површини 

6.4. Демонстрира техники на поставување на готови 

декоративни материјали и мотиви на ѕидни, 

тавански и други површини 

 

7.1. Одбира тапети и соодветно потребни материјали 

согласно техничка документација 

7.2. Изработува скица на тапетот и  сече и крои 

согласно скицата  

7.3. Демонстрира подготовка и нанесување на 

соодветни врзива (лепило, силикон, итн.) за 

нанесување на избраните материјали  

7.4. Демонстира нанесувње тапет и останати 

материјали на површината 

 
8.1. Почитува стандарди, норми и правилници кои се 

однесуваат на молерски и декоративни работи 

8.2. Споредува извршени молерски и декоративни 

работи со и без примена на соодветни 

стандарди, норми и правилници 
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9.1. Наведува критериуми за квалитет 

9.2. Наведува можни причини за отстапување од 

критериумите за квалитет и естетски изглед 

9.3. Предлага отстранување на воочени недостатоци 

на изведените работи 

 

10.1. Објаснува прописи за заштита на здравјето и 

животната средина, складирање и отстранување 

на материи штетни за околината 

10.2. Укажува на последиците од несоодветна и 

ненавремена заштита и примена на стандарди за 

безбедно ракување со опремата 

11.1. Чита техничка и работна документација за 

дадена работна задача 

11.2. Пополнува работен налог, градежна книга и 

градежен дневник во согласност со зададена 

работна задача  

 
12.1. Анализира пазар, достапност и цени на 

материјали, алат, опрема и други средства за 

зададена работа 

12.2. Предлага избор, набавка и проверка на 

неопходните материјали, алат и соодветната 

опрема за зададена задача 

12.3. Пресметува цена на поединечните работни 

ставки врз основа на зададена задача 

Подготвува понуда за зададена молерска работа  

12.4. Промовира понуди и услуги за зададена целна 

група 

 

13.1. Демонстрира правилна комуникација со 

претпоставени, соработници, клиенти и 

институции, користејќи современи информации и 

комуникација, како и помошни технологии 

13.2. Користи соодветна стручна терминологија, 

разбирлива за даден корисник 

13.3. Дава предлог за решавање на зададени 

рекламации и недоразбирања од корисници со 

примена на соодветни техники за разрешување 

на конфликти 

 
17. Вид на завршна јавна 

исправа 
Диплома 
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18. Институција која ја 
издава јавната 
исправа 3 

Верифицирана установа за стручно образование и 
обука 

 
19. Проодност 

- Хоризонтална проодност во сродни квалификации 

од исто ниво 

- Вертикална проодност, односно да напредува во 

сродна квалификација од повисоко ниво 

- Вработување во градежно- геодетски сектор како 

молер 

 
20. Датум на донесување 

на стандардот на 
квалификација 

 

 
21. Датум на последна 

ревизија 

 

 

 
3 (ОУ, СУ, ВОУ, ПУ, ОВ) 


