
НАЦРТ ОБРАСЦА  

ИНИЦИЈАЛНИ ПРЕДЛОГ   
СТАНДАРДА КВАЛИФИКАЦИЈЕ  

 

ПРЕДЛОГ НАЗИВА  
КВАЛИФИКАЦИЈЕ:

  
Молер 

ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ  
ПРЕДЛОГ НИВОА 
КВАЛИФИКАЦИЈЕ

  
НОКС 3 

ВРСТА 
КВАЛИФИКАЦИЈЕ Стручна 

ПОДРУЧЈЕ РАДА /  
ПОЉЕ 
ОБРАЗОВАЊА  

Грађевинарство 

ТРАЈАЊЕ 
ПРОГРАМА  
ОБРАЗОВАЊА  
/ОБУЧАВАЊА  

3 године 

ОБИМ ПРОГРАМА  
ИЗРАЖЕН У 
КРЕДИТНИМ  
БОДОВИМА  

/ 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА  
СТИЦАЊЕ  
КВАЛИФИКАЦИЈЕ

  

НОКС 1 

ОБЛИЦИ УЧЕЊА

  Формално, ЈПОА, ППУ 

РЕЛЕВАНТНОСТ КВАЛИФИКАЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И НАСТАВАК ОБРАЗОВАЊА 

ЗАНИМАЊЕ/A: 

7131.01 Молер  
7131.02 Молер – фарбар  
7132.10 Фарбар 
7132.04 Грађевински фарбар 

ОПИС РАДА  

Дужности  Задаци  

Припрема 
површина за 
извођење 

− Одабир врсте, количине материјала и алата 
потребног за рад 

− Израда спецификације потребног материјала и 
алата 

− Обележавање позиција у складу са техничким 
цртежом 

− Уклањање постојећих слојева са површина 



НАЦРТ ОБРАСЦА  

− Отклањање недостатака/поправка на 
површинама на којима се изводе радови  

− Справљање и наношење одговарајуће масе за 
изравнавање површина 

− Обрада различитих специфичних детаља на 
површинама 

  

Бојење, 
лакирање  и 
извођење 
декоративних 
радова на 
различитим 
површинама  

− Справљање боја/лакова за бојење зидних, 
плафонских или других површина 

− Наношење основних премаза на припремљене 
површине 

− Наношење  боја и лакова на припремљену 

површину  

− Извођење декоративних радова различитим 

техникама 

− Припрема и уградња лајсни и украсних елемената  
− Чишћење места рада, сортирање преосталих 

материјала и њихово одлагање 

 

Постављање 
тапета и других 
материјала на 
површинама 

− Мерење површина и обележавања места 
постављања тапета  

− Кројење тапета према утврђеним мерама 
− Припремање  и наношење одговарајућих везивних 

средства  
− Постављање и украјање тапета и других 

материјала на површинама 

ЕКСТРЕМНИ 
УСЛОВИ   
ПОД КОЈИМА СЕ   
ОБАВЉАЈУ 
ДУЖНОСТИ   

- екстремни температурни услови 
- рад на висини;  
- загађеност ваздуха (прашина, испарења ...); 

 

ИЗЛОЖЕНОСТ   
РИЗИЦИМА ПРИ   
ОБАВЉАЊУ 
ДУЖНОСТИ   

- механичке повреде; 
- ризик од тровања испарењима 
- ризик од пожара при високој концентрацији испарења 
- ризик од пада 

 

 ПРЕДЛОГ ИСХОДА УЧЕЊА   

ОПШТИ ОПИС 
КВАЛИФИКАЦИЈЕ  

Циљ стручног образовања за квалификацију МОЛЕР је 
оспособљавање лица за припрему, бојење, декорисање и 
постављање тапета на различите врсте површина у складу са 
техничким захтевима и жељама клијената.  
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ЗНАЊА   

− наведе врсте алата, средстава, боја и премаза према задатој 

позицији радова  

− објасни начин израде спецификације потребног материјала 

− објасни поступак справљања боја и премаза према позицији радова  

− наведе врсте материјала за заштиту површина које се не обрађују, 

као и начине њиховог постављања и причвршћивања 

− објасни поступак и начине за уклањање постојећих слојева са 

одређених површина,  поправку одређених недостатака на 

површинама на којима се изводе радови и наведе врсте алата и 

средстава  

− објасни поступак размеравања и обележавања позиција складу са 

техничким цртежом 

− објасни начин справљања боја за бојење зидних, плафонских или 
других површина  

− објасни начин наношења основних, потом и завршних премаза за 
конкретну припремљену површину, као и врсте алата који се 
користе 

− наведе технике за бојење и декорисање зидних, плафонских и 
других површина 

− објасни одабир и примену шаблона за осликавање различитих 
мотива на површинама 

− објасни начин уградње лајсни и украсних елемената 
− објасни начин наношења справљених декоративних материјала и 

мотива на задате површине 
− објасни начин припреме и наношења одговарајућих везивних 

средства за лепљење тапета 
− наведе начине постављања и украјања тапета и других материјала 

на задатим површинама  
− објасни начин сортирања, одлагања и складиштења преосталих 

материјала, као и начин одржавања коришћеног алата и прибора 
− неведе врсту опреме за рад на висини и безбедне методе за 

коришћење  опреме за рад на висини 
− наведе врсте ХТЗ опреме која се користи на радном месту 
− наведе могуће узроке за избијање пожара и објасни методе и 

процедуре за спречавање пожара 
− наведе могуће узроке тровања испарењима и објасни методе и 

процедуре за њихово спречавање 

ВЕШТИНЕ   

− припреми материјал и одговарајући алат за извођење молерских 

радова 

− изради потребну спецификацију материјала према позицији 

радова 

− уклони постојеће слојеве са површина датих пројектом 
− отклони недостатке на површинама на којима се изводе радови 
− нанесе масу за изравнавање површина и изврши њихово брушење 
− изврши справљање боја за бојење зидних, плафонских или других 

површина 
− нанесе основни, потом и завршни премаз на припремљене 

површине 
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− искроји тапет према задатом нацрту или измереној површини 
− припреми  и нанесе одговарајућа везивна средства за постављање 

тапета или других материјала 
− постави тапет или други материјал на површине 
− припреми место за одлагање и сортирање преосталих материјала, 

очисти место рада  и употребљавани алат 
− идентификује повреде, болести и опасне појаве које треба да се 

пријаве према Пропису о извештавању о повредама, болестима и 
опасним појавама 

− идентификује различите ознаке и безбедоносна упутства која се 
користе на радном месту 

− користи опрему за рад на висини 
− користи опрему за личну заштиту (ХТЗ)  

СПОСОБНОСТИ И 
СТАВОВИ   

− савесно, одговорно, уредно и прецизно обавља поверене послове; 
− ефикасно планира и организује време; 

− испољи позитиван однос према значају спровођења прописа и  

важећих стандарда у архитектури, урбанизму и грађевинарству; 

− испољи позитиван однос према функционалности и техничкој 

исправности опреме и уређаја које користи при обављању посла; 

− испољи љубазност, комуникативност, флексибилност у односу 

према сарадницима; 

− ради у тиму; 

− решава проблеме и прилагоди се променама у раду; 

− испољи самокритичност и објективност при обављању посла; 

− испољи позитиван однос према професионално-етичким нормама 

и вредностима. 

− води рачуна о животној средини и уштеди енергије 

− испољи аналитичност, самокритичност и објективност при 

пословању   
   


