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1. Име и код на стандардот на занимање
Гипсер-монтер
2. Ниво на сложеност
(II) Сложена работа
3. Стручни компетенции
Кандидатот:
Планира и организира сопствена работа
Правилно подготвува простор, материјал, алат и машини за работа
Обработува плочи и профили
Монтира спуштени тавани
Монтира сувомонтажни sидови
Изведува облоги
Обработува споеви
Врши завршна обработка на површините
Комуницира со соработниците
Применува стандарди на квалитет и оптимизира сопствен труд и
ресурси
11. Применува мерки за заштита при работа и заштита на околина
12. Ја користи современа информациско – комуникациска технологија
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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4. Опис на стандардот на занимањето
Подрачје на
работа

Клучни работи

Анализа,
планирање и
организирање на
работата

Ја организира
својата и
работата на
групата

Вештини и знаења







Подготовка на
Го подготвува
работата и на
работното место
работното место



Бира соодветен алат и прибор за
безбедна работа
ги утврдува транспортните рути и
утврдува други карактеристики на
работниот простор
го организира и го изведува
хоризонталниот и вертикалниот
транспорт на материјалите
поставува едноставни работни и
заштитни скелиња
ги познава градежните материјали
ги познава видовите и основните
карактеристики за сувомонтажната
градба
ја познава компатибилноста на
градежните материјали
ја познава употребата и заштитата
на материјалите за сува градба
ја знае улогата, положбата во
објектот и начинот на изведување
на одделен градежен елемент
ги знае техниките и правилата за
мерење
ги знае основите на пресметувањето







Обележува и сече плочи
рамни и засекува ивици кај плочите
прави отвори во плочите
ги прицврстува плочите со шрафови
знае да мери и обележува
















Оперативни
работи

Обработува
плочи

Ги толкува информациите
(прегледи, упатства за работа)
ги утврдува техничките и
технолошките барања
ја организира својата работа
ги знае основните правила за
организација на работата и на
претпријатието
ја познава организацијата на
градилиштето
ја познава улогата на сувата градба
и нејзините карактеристики
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Подрачје на
работа

Клучни работи

Вештини и знаења




Обработува
профили












Монтира
спуштени тавани













ги познава различните видови на
плочи
го знае редоследот на обработка на
плочите
знае кои шрафови и на кое
растојание да употреби
Мери и обележува профили
сече профили
штанца профили
нивелира и израмнува профили
поставува профили во потребна
позиција
користи соодветни спојки за врски
меѓу профилите
знае да мери и обележува
знае да сече профили
ги познава различните видови
профили
го познава монтажниот прибор за
врски меѓу профилите
Монтира елементи за
прицврстување на таванските
облоги и спуштениот таван за
носивата меѓукатна конструкција или
кровна конструкција
монтира метална или дрвена
подконструкција за спуштен таван
нивелира подконструкција за
спуштен таван
поставува топлотна изолација и
парна брана
монтира облога од соодветен вид на
плочи
знае да го прицврсти спуштениот
таван во меѓукатната конструкција
знае кои профили ја формираат
потребната подконструкција
ги познава помошните елементи за
спојуванје и нивната употреба
знае да ги прицврсти плочите во
соодветен правец
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Подрачје на
работа

Клучни работи
Монтира
сувомонтажни
sидови

Вештини и знаења











Изведува sидни
облоги












Обработува
споеви и завршни
површини







Ја обележува местоположбата на
sидот
поставува соодветна метална
подконструкција и истата ја
прицврстува
го обложува sидот со соодветна
облога
поставува соодветна топлотна и
звучна изолација
знае да мери и обележува
ги знае правилата за поставување
на профилите
ги познава правилата за обработка и
прицврстување на плочите
ги знае различните видови на
сувомонтажни sидови и соодветната
постапка за нивното изведување
Подготвува смеси за лепење на
плочите
лепи плочи
монтира подконструкција од
соодветни метални профили
вградува термо и звучна изолација
монтира гипсени облоги или облоги
од друг материјал
знае кои средства се применуваат
за лепење на плочите
знае да ги подготви смесите за
лепење
ги познава правилата за
поставување на профилите од
соодветната подконструкција
знае да порамнува и нивелира
знае правила за обработка и
прицврстување на плочите
Подготвува смеса за обработка на
споеви според препораките на
производителот
ги исполнува споевите со соодветно
средство
поставува бандажна лента
монтира заштитни аголни профили
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Подрачје на
работа

Клучни работи

Вештини и знаења










Административни Чува потребна
работи
документација




Комерцијални
работи

Користи
елементи на
понудата

Обезбедување и Го контролира
осигурување на квалитетот на
квалитет
својата работа










изработува соодветни дупки за
монтажа на светла, звучници и др.
го отстранува вишокот материјал
разликува челни и фабрички споеви
кај плочите и начинот на нивно
исполнуванје
знае како се обработуваат споевите
со масивен sид, споеви со под или
таван
ги познава средствата кои се
употребуваат за обработка на
споевите и нивните карактеристики
знае да подготвува смеси во
соодветни размери
разликува бандажни ленти
знае со кои средства мора да се
користи бандажна лента, а кога
истата се изостава
Пополнува формулар за извршена
работа
знае содржина на формулар за
извршена работа
Користи градежни норми за работа и
градежен материјал
знае градежни норми за работа и
градежен материјал
Ги употребува работните средства и
материјали во согласност со
упатставата од производителот
го проверува квалитетот на
материјалот пред вградувањето
ја проверува прецизноста и точноста
на измереното како и назнаките
пред почетокот на работата
знае кои се условите за складирање
на материјалите
знае да израмнува и нивелира
го знае значенјето на квалитетно
изработениот производ и негова
рекламна важност
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Подрачје на
работа

Клучни работи

Одржување и
поправка

Редовно ги
одржува
средствата за
работа

Вештини и знаења






Комуникација

Комуницира со
соработници









Заштита на
работата,
здравјето и
околината

Применува мерки
за лична заштита,
заштита на
работното место
и заштита на
околината












Ги чисти и прегледува работните и
заштитните средства
изведува ситни поправки на личниот
прибор и работните средства
редовно ги праќа на сервисирање
ги знае основните правила за
одржување на машини и уреди
знае да процени кога некој алат
треба да се замени
Ги прима и разбира упатствата за
текот на работата
прима и разбира упатства за
безбедност при работа
употребува стручна терминологија
постапува согласно деловниот
бонтон
ја познава усната комуникација
ја познава стручната терминологија
го познава деловниот бонтон
Се придржува до правилникот за
заштита при работа
употребува лични заштитни
средства за заштита при работа
почитува колективни заштитни
мерки
ги почитува правилата за движење
на градилишта
го сортира и соодветно го одложува
градежниот шут
свесен е за значењето на
рационалното користење на
природните материјали и енергија
од аспект на заштита на околината
ги познава колективните заштитни
мерки
знае кои средства за лична заштита
треба да ги користи при одредена
работа
ги знае можните повреди поради
несоодветно користење на алатот и
машините
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5. Датум, носител и состав на работната група за изработка на
стандардот на занимање
5.1. Датум на изработка: 2012
5.2. Институција-носител на изработката: Центар за стручно образование
и обука - Скопје
5.3. Состав на работната група:
1. Бранко Алексовски, дипл. зем. инж., раководител, Центар за стручно
образование и обука - Скопје
2. Благоја Златевски, „Кнауф дооел Скопје” – Скопје
3. Блажен Зотовски, „Кнауф дооел Скопје” – Скопје
4. Ѓоко Василев, ЈУБ д.о.о.е.л - Скопје
5. Урим Мејзини, дипл. град. инж., СГГУГС „Здравко Цветковски” –
Скопје
6. Соња Стефановска, дипл. град. инж., СГГУГС „Здравко Цветковски” –
Скопје
7. Жанета Димитриевска, дипл. град. инж., СГГУГС „Здравко
Цветковски” – Скопје
8. Kоординатор, Бранко Алексовски, дипл. зем. инж., Центар за
стручно образование и обука - Скопје
9. Координатор: м-р Барбара Велков Розман, ЦПИ Љубљана

6. Надлежна институција за донесување на Стандардот на занимање
Стандардот на занимање Гипсер-монтер го донесе Министерството за
труд и социјална политика со решение бр. 08-422/2 од 16.01.2015 година.
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