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УВОД 

 
Модернизација друштва и усмереност ка економском и технолошком развоју 

подразумевају иновирање како општих, тако и специфичних циљева стручног образовања. У 
том смислу стручно образовање у Србији се, пре свега, мора усмеравати ка стицању 
стручних знања неопходних за успешан рад, даље учење и постизање веће флексибилности 
у савладавању променљивих захтева света рада и друштва у целини и већу мобилност 
радне снаге.  

 
Завод за унапређивање образовања и васпитања – Центар за стручно образовање и 

образовање одраслих (у даљем тексту: Центар), у сарадњи са тимом наставника, припремио 
је Приручник о полагању завршног испита (у даљем тексту: Приручник) за образовни профил 
монтер суве градње. Упутства из овог приручника су важна како би се осигурало да се 
испит спроводи на исти начин у свакој школи и да га сви ученици полажу под једнаким 
условима. 

Приручник за полагање завршног испита који је пред Вама је јавни документ намењен 
ученицима и наставницима средњих стручних школа у којима се спроводи наставни план и 
програм образовног профила монтер суве градње, социјалним партнерима и свим другим 
институцијама и појединцима заинтересованим за ову област.  

Овај документ ће у наредном периоду бити унапређиван и прошириван у складу са 
захтевима и потребама трогодишњих образовних профила, школа и социјалних партнера. 

 

КОНЦЕПТ ЗАВРШНОГ ИСПИТА 

Завршни испит је један од елемената система обезбеђивања квалитета стручног 
образовања.  

Завршним испитом се проверава да ли је ученик, по успешно завршеном 
трогодишњем образовању, стекао прописана знања, вештине, ставове и способности, за 
занимање(а) за које се школовао у оквиру образовног профила.  

Поред дипломе, школа издаје уверење о положеним испитима у оквиру савладаног 
програма за образовни профил. 

 
Концепт завршног испита који се примењује у свим одељењима истог образовног 

профила заснован је на принципима:  
– уједначавање квалитета завршног испита на националном нивоу, и 
– унапређивање квалитета процеса оцењивања.  

 
Уједначавање квалитета завршног испита на националном нивоу подразумева 

спровођење испита по једнаким захтевима и под једнаким условима у свим школама и за 
сваког ученика. Увођење механизама осигурања квалитета дефинисаних кроз процедуре и 
упутства за реализацију, важан су аспект квалитетног спровођења испита на националном 
нивоу. На тај начин се доприноси уједначавању квалитета образовања на националном 
нивоу за сваки образовни профил.  

Квалитет оцењивања посебно у домену поузданости и објективности, остварује се и 
увођењем делимично екстерног оцењивања. Шкoлску испитну кoмисиjу чинe: двa нaстaвникa 
стручних прeдмeтa зa oбрaзoвни прoфил, oд кojих je jeдaн прeдсeдник кoмисиje, и 
прeдстaвник пoслoдaвaцa, стручњaк у oблaсти, нa кojу сe oднoси рaдни зaдaтaк. 

Резултати завршног испита користе се у процесу самовредновања квалитета рада 
школе, али и вредновања образовног процеса у датом образовном профилу, на 
националном нивоу. Они су истовремено и смерница за унапређивање образовног процеса 
на оба нивоа.  
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Приручник о полагању завршног испита садржи:  
– Програм завршног испита; 
– Радне задатке - Анекс 1;  
– Техничку документацију за задатке - Анекс 2; 
– Обрасце за оцењивање радних задатака - Анекс 3. 
 

ПРОГРАМ ЗАВРШНОГ ИСПИТА 

ЦИЉ 

Завршним испитом проверава се да ли је ученик, по успешно завршеном трогодишњем 
стручном образовању за образовни профил монтер суве градње стекао знања, умења и 
вештина у складу са наставним планом и програмом. 

 
 

СТРУКТУРА 

Завршни испит који полажу ученици, након завршетка три разреда средњег стручног 
образовања, има сертификациони карактер. 

Реализује се кроз практични испит који се састоји из једног стандардизованог задатка 
којим се проверавају стечена знања, умења и вештина у складу са наставним планом и 
програмом. 

 

ОЦЕЊИВАЊЕ СТРУЧНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА 

 
Оцењивање стечених знања, вештина и ставова врши се током реализације - 

извођења практичних радних задатака. Радни задаци формирани су превасходно на основу 
наставног плана и програма и омогућавају проверу оспособљености ученика за примену 
знања, демонстрацију вештина и професионалних ставова у радном контексту.  

Критеријуми оцењивања чине Оквир за оцењивање (у даљем тексту: Оквир). Оквир 
садржи критеријуме процене, дате у две категорије: елементи вредновања (аспекти) и 
очекивани резултати (индикатори) процене. Инструменти за оцењивање - обрасци који се 
користе на завршном испиту формирани су у складу са Оквиром. 
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Оквир за оцењивање  
 
 
 

Табела за задатак/компетенцију:  Организовање и припремање радова 

Елементи вредновања 
(аспекти) 

Очекивани резултати (индикатори) Број 
бодова 1 2 3 4 

Планирање ресурса Утврђен опис позиција 
Израђен предмер 

радова 
Израђен предрачун 

радова 

Израђена калкулација 
цене радова (утрошак 
материјала и времена) 

4 

Организовање радног 
места и процеса 

Извршено 
рашчишћавање 

простора 

Потребни материјали 
распоређени на 
радном месту 

Припремљен и 
распоређен алат и 

опрема 
- 3 

Примена мера 
безбедности и заштите 

Користи средства 
личне заштите 

Рукује алатима и 
опремом на безбедан 

начин 

Оржава уредност 
радног места током 

извођења и по 
завршетку радова 

Сортиран отпадни 
материјал 

7 

Однос према раду 
Остварује 

економичност утрошка 
материјала 

Показује прецизност и 
уредност у раду 

Води рачуна о алату 
Издаје јасне 

инструкције помоћнику 
6 

Укупан број бодова 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Завод за унапређивање образовања и васпитања 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих 

6 

 

 

 

 

Табела за задатак/компетенцију: Израда потконструкције 

Елементи вредновања 
(аспекти) 

Очекивани резултати (индикатори) Број 
бодова 1 2 3 4 

Припема подлоге 
Очишћене и дорађене 
површине за монтажу 

потконструкције 

Пренети правци 
потконструкције на 
подлогу у складу са 

пројектом 

Пренете димензије 
потконструкције са 
пројекта на подлогу 

- 3 

Израда елемената 
потконструкције  

Одабрани одговарајући 
профили за 

потконструкцију 

Формирани  елементи 
потконструције према 

захтеваним 
димензијама 

Обрађене ивице 
елемената и извршена 

дорада за монтажу 

Препознате 
одговарајуће звучно – 

изолационе траке 
7 

Монтажа 
потконструкције 

Исечене и залепљене 
звучно-изолационе 

траке 

Елементи 
потконструкције 

спојени са подлогом 

Међусобно спојени сви 
елементи 

потконструкције 
- 15 

Квалитет 
потконструкције 

Остварен пројектовани 
положај, вертикалност 

/хоризонталност 
потконструкције 

Остварене 
пројектоване димензије 

потконструкције 

Достигнута стабилност 
потконструкције 

- 15 

Укупан број бодова 40 
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Табела за задатак/компетенцију: Монтирање гипс-картонских плоча и орнаментике 

Елементи вредновања 
(аспекти) 

Очекивани резултати (индикатори) Број 
бодова 1 2 3 4 

Обрадa гипс-
картонских (ГК) плоча 

Пренете мере са 
пројекта и  

потконструкције на ГК 
плоче 

ГК плоче исечене 
према захтеваним 

димензијама и облику 

Обрађене ивице ГК 
плоча 

- 5 

Фиксирање ГК плоча за 
потконструкцију 

Одабрани одговарајући 
вијци/материјал за 
причвршћивање ГК 

плоча 

Вијци уграђени на 
прописаном растојању 

Вијци уграђени у 
прописаном правцу и 

дубини 

Плоча фиксирана у 
захтеваном положају 

10 

Постављање 
изолационих 
материјала 

Користи захтевани 
изолациони материјал 

Исечен и обликован 
изолациони материјал 

Изолациони материјал 
уграђен у складу са 
правилима уградње 

- 6 

Обрада спојева и 
дорада плоча 

Исечени додатни 
отвори у плочама 

према пројекту 

Изабрани материјали 
за обраду различитих 

спојева 

Спојеви изведени у 
складу са 

стандардизованим 
квалитетом обраде 

Обрађени додатни 
отвори и места 
уградње вијака 

9 

Израда и уградња 
гипсане орнаментике 

Формиран и 
припремљен калуп за 
израду једноставне 

орнаментике 
(праволинијске и 

кружне) 

Справљена гипсана 
смеса одговарајуће 

густине 

Остварена жељена 
профилација 
орнаментике 

Орнаменти стабилно 
уграђени према 

пројекту 
10 

Укупан број бодова 40 
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ПРЕДУСЛОВИ ЗА ПОЛАГАЊЕ И УСЛОВИ СПРОВОЂЕЊА 

 
Ученик полаже завршни испит у складу са Законом о основама система 

образовања и вапситања, Законом о средњој школи, Правилником о Програму стручне 
матуре и завршног испита, Стручним упутством за спровођење зaвршнoг испитa срeдњeг 
стручнoг oбрaзoвaњa и васпитања и Програмом завршног испита за образовни профил 
монтер суве градње. 
 
Посебни предуслови за полагање и спровођење завршног испита дати су у следећој 

табели. 

 

Ученик 
– одговарајућа радна и заштитна одећа и обућа;  

– писана припрема. 

Школа 

За припрему и спровођење завршног испита неопходно је да школа самостално или у 
договору са социјалним партнерима обезбеди потребне услове:  
– време и термине спровођења радних задатака, ако се спроводе на градилиштима; 
– простор и радна места;  
– успостављене мере безбедности и здравља на раду; 
– опрему, уређаје, алате и прибор; 
– потребан грађевински материјал за израду предвиђених радних задатака; 
– листу радних задатака за дати испитни рок; 
– пратећи цртеж са свим неопходним котама за сваки радни задатак; 
– одговарајући број примерака норматива и ценовника за позиције предвиђене радним 

задацима; 
– одговарајући број примерака образца за оцењивање радних задатака на завршном 

испиту; 
– чланове комисија обучене за оцењивање засновано на компетенцијама. 

 
Током реализације испита није дозвољена употреба мобилних телефона. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ИСПИТА 

 
Организација завршног испита спроводи се у складу са Правилником којим је 

прописан програм завршног испита за образовни профил монтер суве градње.  
Школа благовремено планира и припрема људске и техничке ресурсе за 

реализацију испита и израђује распоред полагања. 
Завршни испит спроводи се у школској радионици или на градилиштима, у 

условима за које се ученик образовао у току свог школовања. 
Стручно веће наставника стручних предмета школе бира радне задатке са листе 

радних задатака из овог Приручника (Анекс 2) и формира школску листу која ће се 
користити у датом испитном року. За сваки задатак користи се пратећи цртеж са свим 
неопходним котама, чиме се у потпуности дефинише захтев за израду радног задатка. 
Број понуђених радних задатака, за ученике једног одељења који полажу завршни испит, 
мора бити најмање 10% већи од броја ученика. 

У периоду припреме школа организује обуку чланова комисије за оцењивање на 
завршном испиту уз подршку стручних сарадника школе.  

Будући да задатак на завршном испиту ученик извршава уз асистирање 
помоћника, школа утврђује начин формирања парова ученика за спровођење завршног 
испита. 

Завршни испит за ученика може да траје највише један дан. 
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Ученик извлачи радни задатак непосредно пред полагање завршног испита, без 
права замене. 

Ради ефикаснијег спровођења испита за ученике који полажу испит у истом дану и 
пред утврђеном комисијом, може се организовати извлачење радних задатака, након 
чега сви ученици приступају изради писаног дела задатка, у трајању од 45 минута, а 
потом се спроводи практична израда задатка за појединачне ученике у трајању 
дефинисаном самим радним задатком. 

 

Припрема ученика за полагање 

За сваког ученика директор школе именује ментора. Ментор је наставник стручних 

предмета који је обучавао ученика у току школовања. Он помаже ученику у припремама 

за полагање завршног испита. У оквиру три недеље планиране наставним планом за 

припрему и полагање завршног испита, школа организује консултације, информише 

кандидате о критеријумима оцењивања и обезбеђује услове (време, простор, опрема) за 

припрему ученика за све задатке предвиђене завршним испитом.  

Школска матурска комисија  

Шкoлскa мaтурскa кoмисиja je непосредно зaдужeнa зa спрoвoђeњe мaтурe и 
зaвршнoг испитa у истoj шкoли. Њен састав и задаци дефинисани су Стручним 
упутством за спровођење зaвршнoг испитa срeдњeг стручнoг oбрaзoвaњa и 
вaспитaњa. 

 

Школска испитна комисија 

Шкoлску испитну кoмисиjу имeнуje шкoлскa мaтурскa кoмисиja зa пeриoд јунског и 
августовског испитнoг рoкa нajкaсниje дo 1. априлa текуће школске године. Њен начин 
именовања, састав и задаци дефинисани су Стручним упутством за спровођење 
зaвршнoг испитa срeдњeг стручнoг oбрaзoвaњa и вaспитaњa. 

 

 

 

ОЦЕЊИВАЊЕ НА ИСПИТУ 

 

Испитни задаци 

Зaвршни испит oцeњуje сe у склaду сa упутствoм кoje изрaђуje рaднa групa и које 
је саставни део овог Приручника (Анекс 3). 

Oцeњивaњe спрoвoди шкoлскa испитнa кoмисиja нa oснoву критeриjумa 
дeфинисaних у приручницимa. 

Свaки члaн шкoлскe испитнe кoмисиje прати извођење радног задатака и у свoм 
oбрaсцу зa oцeњивaњe утврђуje укупaн брoj бoдoвa кojи кaндидaт oствaруje извршeњeм 
испитнoг зaдaткa. 

Брoj бoдoвa зa пojeднинaчнe рaднe зaдaткe кao и oднoс пojeдинaчних дeловa 
испитa у прoцeнтимa дeфинисaни су овим Приручником. Нa oснoву пojeдинaчнoг 
бoдoвaњa свих члaнoвa кoмисиje утврђуje сe прoсeчaн брoj бoдoвa зa рaдни зaдaтaк. 

 
Ученик извршава један радни задатак, који садржи писани део и практично 

извођење. У оквиру радног задатка, а након практичног извођења са учеником се води 
стручни разговор, који се не оцењује.  

Сваком ученику се обезбеђују једнаки услови за обављањe радног задатка. 
Припрема услова за одговарајуће задатке мора бити благовремена како се не би 
реметио ток и регуларност реализације испита.  
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Оцењивање радног задатка 

 
Oцeњивaњe спрoвoди шкoлскa испитнa кoмисиja нa oснoву дeфинисaних 

критeриjумa. 
Оцењивање радног задатка врши индивидуално, сваки члан школске испитне 

комисије.  
Сваки члан испитне комисије пре испита добија свој образац за оцењивање радног 

задатка, а председник комисије води и Записник о полагању завршног испита. 
Након прегледа и вредновања писаног дела чланови комисије техником 

посматрања оцењују практично извођење.  
По завршетку радног задатка кaндидaт мoжe дa прeврeмeнo нaпусти радно место 

на ком се спроводи завршни испит. 
Прeдсeдник шкoлскe испитнe кoмисиje у Зaписник o полагању зaвршнoг испитa 

упишe врeмe зaвршeткa испитa. 
Кaдa je истeклo врeмe прeдвиђeнo зa полагање, прeдсeдник шкoлскe испитнe 

кoмисиje обавештава кaндидaта дa прeстaне сa пoлaгaњeм испитa. 
  
Време израде радног задатка контролишу сви чланови комисије. Уколико ученик 

није реализовао радни задатак у оквиру предвиђеног времена, прекида се извођење и 
комисија оцењује оно што је до тог тренутка урађено. 
 Сваки члан школске испитне комисије индивидуално оцењује рад ученика, 
вреднујући појединачне очекиване резултате (индикаторе) у свом обрасцу за оцењивање 
радног задатка. 
 Радни задатак може се оценити са највише 100 бодова. 

Нa oснoву пojeдинaчнoг бoдoвaњa свих члaнoвa кoмисиje утврђуje сe прoсeчaн брoj 
бoдoвa зa рaдни зaдaтaк. Свaки члaн шкoлскe испитнe кoмисиje у свoм oбрaсцу зa 
oцeњивaњe рaднoг зaдaткa утврђуje укупaн брoj бoдoвa кojи кaндидaт oствaруje 
извршeњeм испитнoг зaдaткa. Нa oснoву пojeдинaчнoг бoдoвaњa свих члaнoвa кoмисиje 
утврђуje сe прoсeчaн брoj бoдoвa зa рaдни зaдaтaк.  

Када кандидат извршењем радног задатка оствари 50 и више бодова, сматра 
се да је показао компетентност.  

Уколико је просечан број бодова на радном задатку мањи од 50, сматра се да 
кандидат није показао компетентност. У овом случају оцена успеха на завршном 
испиту је недовољан (1). 

Бoдoви сe нa oснoву oдгoвaрajућих критeриjумa нaвeдeних у Приручнику прeтвaрajу 
у брojчaнe oцeнe oд 1 дo 5.  

Скaлa oцeњивaњa je пeтoстeпeнa и oбухвaтa брojчaнe oцeнe: нeдoвoљaн (1), 
дoвoљaн (2), дoбaр (3), врлo дoбaр (4) и oдличaн (5). Свe oцeнe oсим нeдoвoљaн (1) су 
прeлaзнe. 

Скала успешности је приказана је у следећој табели. 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА УСПЕХ 

0 - 49 недовољан  (1) 

50 - 63 довољан  (2) 

64 - 75 добар  (3) 

76 - 88 врло добар  (4) 

89 - 100 одличан  (5) 
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ЕВИДЕНТИРАЊЕ УСПЕХА И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 
Током завршног испита за сваког ученика појединачно, води се Записник о 

полагању завршног испита. У оквиру записника прилажу се:  
 

• писани део задатака; 

• обрасци за оцењивање радног задатака свих чланова комисије. 
 

Након реализације завршног испита комисија утврђује и евидентира успех ученика 
у Записнику о полагању завршног испита и ти резултати се објављују, као незванични, на 
огласној табли школе најкасније 24 сата након испита. Aкo су сe у пoлaгaњу зaвршнoг 
испитa прeкршилe oдрeдбe Прaвилникa и Стручног упутства, a кoje сe oднoсe нa прoцeс 
спрoвoђeњa, дoзвoљeн je пригoвoр шкoлскoj мaтурскoj кoмисиjи у року од 24 сата од 
пoлaгaњa зaвршнoг испитa, у складу са Упутством за подношење приговора. 

 
 Шкoлскa мaтурскa кoмисиja oдлучуje o пригoвoру у рoку oд 24 сата oд 

приjeмa пригoвoрa. Aкo сe утврди дa je пригoвoр oпрaвдaн, могу се мењати бодови 
на основу документације или се имeнује нова школска испитна кoмисиjа кoja 
нajкaсниje у рoку oд три дaнa пoнoвo oцeњуje знање кандидата. 

 
На основу резултата испита, Школска испитна комисија утврђује успех ученика на 

завршном испиту. Школска матурска комисија разматра успех ученика на завршном 

испиту, на огласној табли школе објављују се званични резултати ученика на завршном 

испиту. 

 На захтев, школа је у обавези да резултате испита достави Центру, ради праћења и 
анализе завршног испита. У ту сврху Центар благовремено прослеђује школи 
одговарајуће обрасце и инструменте за праћење. 
 
 

ДИПЛОМА И УВЕРЕЊЕ 

 
Ученику који је положио завршни испит издаје се Диплома о стеченом средњем 

образовању за образовни профил монтер суве градње. 
Уз Диплому школа ученику издаје Уверење о положеним испитима у оквиру 

савладаног програма за образовни профил монтер суве градње. 
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АНЕКС 1 - РАДНИ ЗАДАЦИ 
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По завршеном образовању за образовни профил монтер суве градње ученик 

стиче стручне компетенције које се проверавају одговарајућим радним задацима како је 
то наведено у следећој табели: 
 

ШИФРА 
ЗАДАТКА 

НАЗИВ ЗАДАТКА 

MСГ - 01 
Монтирање преградног зида од гипс-картонских плоча и орнаментике 
(CW/UW 50, мрежаста бандаж трака и гипсана лајсна) 

MСГ - 02 
Монтирање преградног зида од гипс-картонских плоча и орнаментике 
(CW/UW 50, папирна бандаж трака  и гипсана лајсна) 

MСГ - 03 
Монтирање преградног зида од гипс-картонских плоча и орнаментике 
(CW/UW 50, бандаж трака са стакленим влакнима и гипсана лајсна) 

MСГ - 04 
Монтирање преградног зида од гипс-картонских плоча и орнаментике 
(CW/UW 50, без бандаж траке, гипсана лајсна) 

MСГ - 05 
Монтирање преградног зида од гипс-картонских плоча и орнаментике 
(CW/UW 75, мрежаста бандаж трака  и гипсана лајсна) 

MСГ - 06 
Монтирање преградног зида од гипс-картонских плоча и орнаментике 
(CW/UW 75, папирна бандаж трака  и гипсана лајсна) 

MСГ - 07 
Монтирање преградног зида од гипс-картонских плоча и орнаментике 
(CW/UW 75, бандаж трака са стакленим влакнима и гипсана лајсна) 

MСГ - 08 
Монтирање преградног зида од гипс-картонских плоча и орнаментике 
(CW/UW 75, без бандаж траке, гипсана лајсна) 

MСГ - 09 
Монтирање преградног зида од гипс-картонских плоча и орнаментике 
(CW/UW 100, мрежаста бандаж трака  и гипсана лајсна) 

MСГ - 10 
Монтирање преградног зида од гипс-картонских плоча и орнаментике 
(CW/UW 100, папирна бандаж трака  и гипсана лајсна) 

MСГ - 11 
Монтирање преградног зида од гипс-картонских плоча и орнаментике 
(CW/UW 100, бандаж трака са стакленим влакнима и гипсана лајсна) 

MСГ - 12 
Монтирање преградног зида од гипс-картонских плоча и орнаментике 
(CW/UW 100, без бандаж траке, гипсана лајсна) 

MСГ - 13 
Монтирање спуштеног плафона од гипс-картонских плоча и орнаментике 
(CD/UD, мрежаста бандаж трака, гипсана розета) 

MСГ - 14 
Монтирање спуштеног плафона од гипс-картонских плоча и орнаментике 
(CD/UD, папирна бандаж трака, гипсана розета) 

MСГ - 15 
Монтирање спуштеног плафона од гипс-картонских плоча и орнаментике 
(CD/UD, бандаж трака од стаклених влакана, гипсана розета) 

MСГ - 16 
Монтирање спуштеног плафона од гипс-картонских плоча и орнаментике 
(CD/UD, без бандаж траке, гипсана розета) 
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АНЕКС 2 -ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЗАДАТАКЕ 
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МСГ – 01 - Монтирање преградног зида од гипс-картонских плоча и орнаментике (CW/UW 

50, мрежаста бандаж трака и гипсана лајсна) 

 

Потребно је монтирати преградни зид (2,50 m2) на једнострукој металној потконструкцији 

(CW/UW 50) с једноструком облогом од гипс-картонских плоча дебљине 12,5 mm, с обрадом 

спојева плоча у квалитету Q2 и израдом, формирањем и обрадом додатних отвора и уградњом 

зидне орнаментике (лајсне до 0,50 m), према датим техничким цртежима из пројекта 

(користити скицу број 1.).  

Спојеве плоча обрадити масом за испуну спојева гипс-картонских плоча и мрежастом 

бандаж траком.  

У писаном делу задатка потребно је одредити цену коштања израде задате позиције, 

узимајући у обзир цене материјала и потребног ангажовања радне снаге у складу са 

нормативима и ценовницима који су на располагању. 

Предвиђено време за израду писаног дела задатка је 45 минута, а за монтирање 

конструкције према захтеву задатка је 90 минута. Након тог времена прекида се израда 

задатка и вреднује се урађено до тог тренутка. 

Приликом израде задатка, осим поступка рада и квалитета израђене конструкције, 

вредноваће се и професионална комуникација са сарадником, примена мера безбедности и 

здравља на раду и заштите животне средине. 

 

МСГ – 02 - Монтирање преградног зида од гипс-картонских плоча и орнаментике (CW/UW 

50, папирна бандаж трака и гипсана лајсна) 

 

Потребно је монтирати преградни зид (2,50 m2) на једнострукој металној потконструкцији 

(CW/UW 50) с једноструком облогом од гипс-картонских плоча дебљине 12,5 mm, с обрадом 

спојева плоча у квалитету Q2 и израдом, формирањем и обрадом додатних отвора и уградњом 

зидне орнаментике (лајсне до 0,50 m), према датим техничким цртежима из пројекта 

(користити скицу број 1.).  

Спојеве плоча обрадити масом за испуну спојева гипс-картонских плоча и папирном 

бандаж траком.  

У писаном делу задатка потребно је одредити цену коштања израде задате позиције, 

узимајући у обзир цене материјала и потребног ангажовања радне снаге у складу са 

нормативима и ценовницима који су на располагању. 

Предвиђено време за израду писаног дела задатка је 45 минута, а за монтирање 

конструкције према захтеву задатка је 90 минута. Након тог времена прекида се израда 

задатка и вреднује се урађено до тог тренутка. 

Приликом израде задатка, осим поступка рада и квалитета израђене конструкције, 

вредноваће се и професионална комуникација са сарадником, примена мера безбедности и 

здравља на раду и заштите животне средине. 
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МСГ – 03 - Монтирање преградног зида од гипс-картонских плоча и орнаментике (CW/UW 

50, бандаж трака са стакленим влакнима и гипсана лајсна) 

 

Потребно је монтирати преградни зид (2,50 m2) на једнострукој металној потконструкцији 

(CW/UW 50) с једноструком облогом од гипс-картонских плоча дебљине 12,5 mm, с обрадом 

спојева плоча у квалитету Q2 и израдом, формирањем и обрадом додатних отвора и уградњом 

зидне орнаментике (лајсне до 0,50 m), према датим техничким цртежима из пројекта 

(користити скицу број 1.).  

Спојеве плоча обрадити масом за испуну спојева гипс-картонских плоча и бандаж траком 

са стакленим влакнима.  

У писаном делу задатка потребно је одредити цену коштања израде задате позиције, 

узимајући у обзир цене материјала и потребног ангажовања радне снаге у складу са 

нормативима и ценовницима који су на располагању. 

Предвиђено време за израду писаног дела задатка је 45 минута, а за монтирање 

конструкције према захтеву задатка је 90 минута. Након тог времена прекида се израда 

задатка и вреднује се урађено до тог тренутка. 

Приликом израде задатка, осим поступка рада и квалитета израђене конструкције, 

вредноваће се и професионална комуникација са сарадником, примена мера безбедности и 

здравља на раду и заштите животне средине. 

 

МСГ – 04 - Монтирање преградног зида од гипс-картонских плоча и орнаментике (CW/UW 

50, без бандаж траке, гипсана лајсна) 

 

Потребно је монтирати преградни зид (2,50 m2) на једнострукој металној потконструкцији 

(CW/UW 50) с једноструком облогом од гипс-картонских плоча дебљине 12,5 mm, с обрадом 

спојева плоча у квалитету Q2 и израдом, формирањем и обрадом додатних отвора и уградњом 

зидне орнаментике (лајсне до 0,50 m), према датим техничким цртежима из пројекта 

(користити скицу број 1.). 

Спојеве плоча обрадити масом за испуну спојева гипс-картонских плоча без бандаж 

траке.  

У писаном делу задатка потребно је одредити цену коштања израде задате позиције, 

узимајући у обзир цене материјала и потребног ангажовања радне снаге у складу са 

нормативима и ценовницима који су на располагању. 

Предвиђено време за израду писаног дела задатка је 45 минута, а за монтирање 

конструкције према захтеву задатка је 90 минута. Након тог времена прекида се израда 

задатка и вреднује се урађено до тог тренутка. 

Приликом израде задатка, осим поступка рада и квалитета израђене конструкције, 

вредноваће се и професионална комуникација са сарадником, примена мера безбедности и 

здравља на раду и заштите животне средине. 

 
МСГ – 05 - Монтирање преградног зида од гипс-картонских плоча и орнаментике (CW/UW 

75, мрежаста бандаж трака  и гипсана лајсна) 

 

Потребно је монтирати преградни зид (2,50 m2) на једнострукој металној потконструкцији 

(CW/UW 75) с једноструком облогом од гипс-картонских плоча дебљине 12,5 mm, с обрадом 

спојева плоча у квалитету Q2 и израдом, формирањем и обрадом додатних отвора и уградњом 
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зидне орнаментике (лајсне до 0,50 m), према датим техничким цртежима из пројекта 

(користити скицу број 1.). 

Спојеве плоча обрадити масом за испуну спојева гипс-картонских плоча и мрежастом 

бандаж траком.  

У писаном делу задатка потребно је одредити цену коштања израде задате позиције, 

узимајући у обзир цене материјала и потребног ангажовања радне снаге у складу са 

нормативима и ценовницима који су на располагању. 

Предвиђено време за израду писаног дела задатка је 45 минута, а за монтирање 

конструкције према захтеву задатка је 90 минута. Након тог времена прекида се израда 

задатка и вреднује се урађено до тог тренутка. 

Приликом израде задатка, осим поступка рада и квалитета израђене конструкције, 

вредноваће се и професионална комуникација са сарадником, примена мера безбедности и 

здравља на раду и заштите животне средине. 

 

МСГ – 06 - Монтирање преградног зида од гипс-картонских плоча и орнаментике (CW/UW 

75, папирна бандаж трака  и гипсана лајсна) 

 

Потребно је монтирати преградни зид (2,50 m2) на једнострукој металној потконструкцији 

(CW/UW 75) с једноструком облогом од гипс-картонских плоча дебљине 12,5 mm, с обрадом 

спојева плоча у квалитету Q2 и израдом, формирањем и обрадом додатних отвора и уградњом 

зидне орнаментике (лајсне до 0,50 m), према датим техничким цртежима из пројекта 

(користити скицу број 1.). 

Спојеве плоча обрадити масом за испуну спојева гипс-картонских плоча и папирном 

бандаж траком.  

У писаном делу задатка потребно је одредити цену коштања израде задате позиције, 

узимајући у обзир цене материјала и потребног ангажовања радне снаге у складу са 

нормативима и ценовницима који су на располагању. 

Предвиђено време за израду писаног дела задатка је 45 минута, а за монтирање 

конструкције према захтеву задатка је 90 минута. Након тог времена прекида се израда 

задатка и вреднује се урађено до тог тренутка. 

Приликом израде задатка, осим поступка рада и квалитета израђене конструкције, 

вредноваће се и професионална комуникација са сарадником, примена мера безбедности и 

здравља на раду и заштите животне средине. 

 

МСГ – 07 - Монтирање преградног зида од гипс-картонских плоча и орнаментике (CW/UW 

75, бандаж трака са стакленим влакнима и гипсана лајсна) 

 

Потребно је монтирати преградни зид (2,50 m2) на једнострукој металној потконструкцији 

(CW/UW 75) с једноструком облогом од гипс-картонских плоча дебљине 12,5 mm, с обрадом 

спојева плоча у квалитету Q2 и израдом, формирањем и обрадом додатних отвора и уградњом 

зидне орнаментике (лајсне до 0,50 m), према датим техничким цртежима из пројекта 

(користити скицу број 1.). 

Спојеве плоча обрадити масом за испуну спојева гипс-картонских плоча и бандаж траком 

са стакленим влакнима.  
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У писаном делу задатка потребно је одредити цену коштања израде задате позиције, 

узимајући у обзир цене материјала и потребног ангажовања радне снаге у складу са 

нормативима и ценовницима који су на располагању. 

Предвиђено време за израду писаног дела задатка је 45 минута, а за монтирање 

конструкције према захтеву задатка је 90 минута. Након тог времена прекида се израда 

задатка и вреднује се урађено до тог тренутка. 

Приликом израде задатка, осим поступка рада и квалитета израђене конструкције, 

вредноваће се и професионална комуникација са сарадником, примена мера безбедности и 

здравља на раду и заштите животне средине. 

 

 

МСГ – 08 - Монтирање преградног зида од гипс-картонских плоча и орнаментике (CW/UW 

75, без бандаж траке, гипсана лајсна) 

 

Потребно је монтирати преградни зид (2,50 m2) на једнострукој металној потконструкцији 

(CW/UW 75) с једноструком облогом од гипс-картонских плоча дебљине 12,5 mm, с обрадом 

спојева плоча у квалитету Q2 и израдом, формирањем и обрадом додатних отвора и уградњом 

зидне орнаментике (лајсне до 0,50 m), према датим техничким цртежима из пројекта 

(користити скицу број 1.). 

Спојеве плоча обрадити масом за испуну спојева гипс-картонских плоча без бандаж 

траке.  

У писаном делу задатка потребно је одредити цену коштања израде задате позиције, 

узимајући у обзир цене материјала и потребног ангажовања радне снаге у складу са 

нормативима и ценовницима који су на располагању. 

Предвиђено време за израду писаног дела задатка је 45 минута, а за монтирање 

конструкције према захтеву задатка је 90 минута. Након тог времена прекида се израда 

задатка и вреднује се урађено до тог тренутка. 

Приликом израде задатка, осим поступка рада и квалитета израђене конструкције, 

вредноваће се и професионална комуникација са сарадником, примена мера безбедности и 

здравља на раду и заштите животне средине. 

 
 
МСГ – 09 - Монтирање преградног зида од гипс-картонских плоча и орнаментике (CW/UW 

100, мрежаста бандаж трака  и гипсана лајсна) 

 

Потребно је монтирати преградни зид (2,50 m2) на једнострукој металној потконструкцији 

(CW/UW 100) с једноструком облогом од гипс-картонских плоча дебљине 12,5 mm, с обрадом 

спојева плоча у квалитету Q2 и израдом, формирањем и обрадом додатних отвора и уградњом 

зидне орнаментике (лајсне до 0,50 m), према датим техничким цртежима из пројекта 

(користити скицу број 1.). 

Спојеве плоча обрадити масом за испуну спојева гипс-картонских плоча и мрежастом 

бандаж траком.  

У писаном делу задатка потребно је одредити цену коштања израде задате позиције, 

узимајући у обзир цене материјала и потребног ангажовања радне снаге у складу са 

нормативима и ценовницима који су на располагању. 
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Предвиђено време за израду писаног дела задатка је 45 минута, а за монтирање 

конструкције према захтеву задатка је 90 минута. Након тог времена прекида се израда 

задатка и вреднује се урађено до тог тренутка. 

Приликом израде задатка, осим поступка рада и квалитета израђене конструкције, 

вредноваће се и професионална комуникација са сарадником, примена мера безбедности и 

здравља на раду и заштите животне средине. 

 

 

МСГ – 10 - Монтирање преградног зида од гипс-картонских плоча и орнаментике (CW/UW 

100, папирна бандаж трака  и гипсана лајсна) 

 

Потребно је монтирати преградни зид (2,50 m2) на једнострукој металној потконструкцији 

(CW/UW 100) с једноструком облогом од гипс-картонских плоча дебљине 12,5 mm, с обрадом 

спојева плоча у квалитету Q2 и израдом, формирањем и обрадом додатних отвора и уградњом 

зидне орнаментике (лајсне до 0,50 m), према датим техничким цртежима из пројекта 

(користити скицу број 1.). 

Спојеве плоча обрадити масом за испуну спојева гипс-картонских плоча и папирном 

бандаж траком.  

У писаном делу задатка потребно је одредити цену коштања израде задате позиције, 

узимајући у обзир цене материјала и потребног ангажовања радне снаге у складу са 

нормативима и ценовницима који су на располагању. 

Предвиђено време за израду писаног дела задатка је 45 минута, а за монтирање 

конструкције према захтеву задатка је 90 минута. Након тог времена прекида се израда 

задатка и вреднује се урађено до тог тренутка. 

Приликом израде задатка, осим поступка рада и квалитета израђене конструкције, 

вредноваће се и професионална комуникација са сарадником, примена мера безбедности и 

здравља на раду и заштите животне средине. 

 

 

МСГ – 11 - Монтирање преградног зида од гипс-картонских плоча и орнаментике (CW/UW 

100, бандаж трака са стакленим влакнима и гипсана лајсна) 

 

Потребно је монтирати преградни зид (2,50 m2) на једнострукој металној потконструкцији 

(CW/UW 100) с једноструком облогом од гипс-картонских плоча дебљине 12,5 mm, с обрадом 

спојева плоча у квалитету Q2 и израдом, формирањем и обрадом додатних отвора и уградњом 

зидне орнаментике (лајсне до 0,50 m), према датим техничким цртежима из пројекта 

(користити скицу број 1.). 

Спојеве плоча обрадити масом за испуну спојева гипс-картонских плоча и бандаж траком 

са стакленим влакнима.  

У писаном делу задатка потребно је одредити цену коштања израде задате позиције, 

узимајући у обзир цене материјала и потребног ангажовања радне снаге у складу са 

нормативима и ценовницима који су на располагању. 

Предвиђено време за израду писаног дела задатка је 45 минута, а за монтирање 

конструкције према захтеву задатка је 90 минута. Након тог времена прекида се израда 

задатка и вреднује се урађено до тог тренутка. 
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Приликом израде задатка, осим поступка рада и квалитета израђене конструкције, 

вредноваће се и професионална комуникација са сарадником, примена мера безбедности и 

здравља на раду и заштите животне средине. 

 

 

МСГ – 12 - Монтирање преградног зида од гипс-картонских плоча и орнаментике (CW/UW 

100, без бандаж траке, гипсана лајсна) 

 

Потребно је монтирати преградни зид (2,50 m2) на једнострукој металној потконструкцији 

(CW/UW 100) с једноструком облогом од гипс-картонских плоча дебљине 12,5 mm, с обрадом 

спојева плоча у квалитету Q2 и израдом, формирањем и обрадом додатних отвора и уградњом 

зидне орнаментике (лајсне до 0,50 m), према датим техничким цртежима из пројекта 

(користити скицу број 1.). 

Спојеве плоча обрадити масом за испуну спојева гипс-картонских плоча без бандаж 

траке.  

У писаном делу задатка потребно је одредити цену коштања израде задате позиције, 

узимајући у обзир цене материјала и потребног ангажовања радне снаге у складу са 

нормативима и ценовницима који су на располагању. 

Предвиђено време за израду писаног дела задатка је 45 минута, а за монтирање 

конструкције према захтеву задатка је 90 минута. Након тог времена прекида се израда 

задатка и вреднује се урађено до тог тренутка. 

Приликом израде задатка, осим поступка рада и квалитета израђене конструкције, 

вредноваће се и професионална комуникација са сарадником, примена мера безбедности и 

здравља на раду и заштите животне средине. 
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МСГ - 13 - Монтирање спуштеног плафона од гипс-картонских плоча и орнаментике 

(CD/UD, мрежаста бандаж трака, гипсана розета) 

 

Потребно је монтирати спуштени плафон (2,50 m2) на металној потконструкцији (CD/UD ) 

у два нивоа са једнослојном облогом од гипс-картонских плоча дебљине 12,5 mm, с обрадом 

спојева плоча у квалитету Q2 и израдом, формирањем и обрадом додатних отвора и уградњом 

плафонске орнаментике (розете до 0,50 m), према датим техничким цртежима из пројекта 

(користити скицу број 2.). 

Спојеве плоча обрадити масом за испуну спојева гипс-картонских плоча и мрежастом 

бандаж траком.  

У писаном делу задатка потребно је одредити цену коштања израде задате позиције, 

узимајући у обзир цене материјала и потребног ангажовања радне снаге у складу са 

нормативима и ценовницима који су на располагању. 

Предвиђено време за израду писаног дела задатка је 45 минута, а за монтирање 

конструкције према захтеву задатка је 90 минута. Након тог времена прекида се израда 

задатка и вреднује се урађено до тог тренутка. 

Приликом израде задатка, осим поступка рада и квалитета израђене конструкције, 

вредноваће се и професионална комуникација са сарадником, примена мера безбедности и 

здравља на раду и заштите животне средине. 

 
 
МСГ - 14 - Монтирање спуштеног плафона од гипс-картонских плоча и орнаментике 

(CD/UD, папирна бандаж трака, гипсана розета) 

 

Потребно је монтирати спуштени плафон (2,50 m2) на металној потконструкцији (CD/UD) у 

два нивоа са једнослојном облогом од гипс-картонских плоча дебљине 12,5 mm, с обрадом 

спојева плоча у квалитету Q2 и израдом, формирањем и обрадом додатних отвора и уградњом 

плафонске орнаментике (розете до 0,50 m), према датим техничким цртежима из пројекта 

(користити скицу број 2.).  

Спојеве плоча обрадити масом за испуну спојева гипс-картонских плоча и папирном 

бандаж траком.  

У писаном делу задатка потребно је одредити цену коштања израде задате позиције, 

узимајући у обзир цене материјала и потребног ангажовања радне снаге у складу са 

нормативима и ценовницима који су на располагању. 

Предвиђено време за израду писаног дела задатка је 45 минута, а за монтирање 

конструкције према захтеву задатка је 90 минута. Након тог времена прекида се израда 

задатка и вреднује се урађено до тог тренутка. 

Приликом израде задатка, осим поступка рада и квалитета израђене конструкције, 

вредноваће се и професионална комуникација са сарадником, примена мера безбедности и 

здравља на раду и заштите животне средине. 
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МСГ - 15 - Монтирање спуштеног плафона од гипс-картонских плоча и орнаментике 

(CD/UD, бандаж трака од стаклених влакана, гипсана розета) 

 

Потребно је монтирати спуштени плафон (2,50 m2) на металној потконструкцији (CD/UD) у 

два нивоа са једнослојном облогом од гипс-картонских плоча дебљине 12,5 mm, с обрадом 

спојева плоча у квалитету Q2 и израдом, формирањем и обрадом додатних отвора и уградњом 

плафонске орнаментике (розете до 0,50 m), према датим техничким цртежима из пројекта 

(користити скицу број 2.).  

Спојеве плоча обрадити масом за испуну спојева гипс-картонских плоча и бандаж траком 

од стаклених влакана.  

У писаном делу задатка потребно је одредити цену коштања израде задате позиције, 

узимајући у обзир цене материјала и потребног ангажовања радне снаге у складу са 

нормативима и ценовницима који су на располагању. 

Предвиђено време за израду писаног дела задатка је 45 минута, а за монтирање 

конструкције према захтеву задатка је 90 минута. Након тог времена прекида се израда 

задатка и вреднује се урађено до тог тренутка. 

Приликом израде задатка, осим поступка рада и квалитета израђене конструкције, 

вредноваће се и професионална комуникација са сарадником, примена мера безбедности и 

здравља на раду и заштите животне средине. 

 
 
 
МСГ – 16 - Монтирање спуштеног плафона од гипс-картонских плоча и орнаментике 

(CD/UD, без бандаж траке, гипсана розета) 

 

Потребно је монтирати спуштени плафон (2,50 m2) на металној потконструкцији (CD/UD) у 

два нивоа са једнослојном облогом од гипс-картонских плоча дебљине 12,5 mm, с обрадом 

спојева плоча у квалитету Q2 и израдом, формирањем и обрадом додатних отвора и уградњом 

плафонске орнаментике (розете до 0,50 m), према датим техничким цртежима из пројекта 

(користити скицу број 2.).  

Спојеве плоча обрадити масом за испуну спојева гипс-картонских плоча без бандаж 

траке.  

У писаном делу задатка потребно је одредити цену коштања израде задате позиције, 

узимајући у обзир цене материјала и потребног ангажовања радне снаге у складу са 

нормативима и ценовницима који су на располагању. 

Предвиђено време за израду писаног дела задатка је 45 минута, а за монтирање 

конструкције према захтеву задатка је 90 минута. Након тог времена прекида се израда 

задатка и вреднује се урађено до тог тренутка. 

Приликом израде задатка, осим поступка рада и квалитета израђене конструкције, 

вредноваће се и професионална комуникација са сарадником, примена мера безбедности и 

здравља на раду и заштите животне средине. 
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ПРИЛОЗИ 

 

 

Скице преградног зида и спуштеног плафона 

Образац за калкулације 
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СКИЦЕ 
 
Скица број 1. Преградни зид 
 
 

 
 
 
 
 
Скица број 2. Спуштени плафон 
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ТАБЕЛА ЗА ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН  

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА МАТЕРИЈАЛА  
Калкулација 

за 1 m2 
Количина 
по задатку 

Јединица  
мере 

Цена 

По 
јединици 

мере 
Укупна  

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

  Укупно:  
  Растур: .........%  
  Укупно са растуром:  
  Попуст [%]: .........%  
  Укупно материјал:  

 

ЦЕНА КОШТАЊА 
Калкулација 

за 1 m2 
Количина 
по задатку 

Јединица  
мере 

Цена 

По 
јединици 

мере 
Укупна  

1. ЦЕНА МАТЕРИЈАЛА      

2. ЦЕНА РАДА      

  Укупно:  

  Додатни трошкови: .........%  

  Укупно са додатним трошковима:  

  Попуст [%]: .........%  

  Укупна цена коштања:  

 

 

 Ученик: 

________________________________ 
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АНЕКС 3 - ОБРАСЦИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНИХ ЗАДАТАКА 
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ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА 

Шифра радног задатка МСГ -  

Назив радног задатка  

Назив школе  

Седиште  

Образовни профил Монтер суве градње 

Име и презиме кандидата  

Име и презиме ментора  

 

ЗБИР БОДОВА ПО АСПЕКТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА: 
Укупно 
бодова 

Аспекти 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 
 

Бодови              

 

Члан испитне комисије: 

 

Место и датум: 

 

КОМЕНТАРИ: 
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За сваки индикатор заокружити одговарајући број бодова 

 
1. ОРГАНИЗОВАЊЕ И ПРИПРЕМАЊЕ РАДОВА  
1.1. Планирање ресурса 

ИНДИКАТОРИ (максималан број бодова 4) ПРАВИЛНО НЕПРАВИЛНО 

Утврђен опис позиција   1 0 

Израђен предмер радова 1 0 

Израђен предрачун радова 1 0 

Израђена калкулација цене радова (утрошак материјала и времена) 1 0 

1.2. Припрема радног места  

ИНДИКАТОРИ (максималан број бодова 3) ПРАВИЛНО НЕПРАВИЛНО 

Извршено рашчишћавање простора   1 0 

Потребни материјали распоређени на радном месту 1 0 

Припремљен и распоређен алат и опрема 1 0 

1.3. Примена мера безбедности и заштите 

ИНДИКАТОРИ (максималан број бодова 7) ПРАВИЛНО НЕПРАВИЛНО 

Користи средства личне заштите    2 0 

Рукује алатима и опремом на безбедан начин 2 0 

Одржава уредност радног места током извођења и по завршетку 
радова 

2 0 

Сортиран отпадни материјал 1 0 

1.4. Однос према раду 

ИНДИКАТОРИ (максималан број бодова 6) ПРАВИЛНО НЕПРАВИЛНО 

Остварује економичност утрошка материјала    1 0 

Показује прецизност и уредност у раду 2 0 

Води рачуна о алату 1 0 

Издаје јасне инструкције помоћнику 2 0 

 
За сваки индикатор заокружити одговарајући број бодова 

 
2. ИЗРАДА ПОТКОНСТРУКЦИЈЕ 
2.1. Припрема подлоге 

ИНДИКАТОРИ (максималан број бодова 3) ПРАВИЛНО НЕПРАВИЛНО 

Очишћене и дорађене површине за монтажу потконструкције  1 0 

Пренети правци потконструкције на подлогу у складу са пројектом 1 0 

Пренете димензије потконструкције са пројекта на подлогу 1 0 

2.2. Израда елемената потконструкције 

ИНДИКАТОРИ (максималан број бодова 7) ПРАВИЛНО НЕПРАВИЛНО 

Одабрани одговарајући профили за потконструкцију   1 0 

Формирани елементи потконструције према захтеваним димензијама 2 0 

Обрађене ивице елемената и извршена дорада за монтажу 2 0 

Препознате одговарајуће звучно-изолационе траке 2 0 

2.3. Монтажа потконструкције 

ИНДИКАТОРИ (максималан број бодова 15) ПРАВИЛНО НЕПРАВИЛНО 

Исечене и залепљене звучно-изолационе траке   5 0 

Елементи потконструкције спојени са подлогом 5 0 

Међусобно спојени сви елементи потконструкције 5 0 



 Приручник о полагању завршног испита у образовном профилу монтер суве градње 

Центар за стручно образовање и образовање одраслих 
Сектор за развој квалификација и мрежу школа 

30 
 

 
 
2.4. Квалитет потконструкције 

ИНДИКАТОРИ (максималан број бодова 15) ПРАВИЛНО НЕПРАВИЛНО 

Остварен пројектовани положај, вертикалност/хоризонталност 
потконструкције   

5 0 

Остварене пројектоване димензије потконструкције 5 0 

Достигнута стабилност потконструкције 5 0 

 
За сваки индикатор заокружити одговарајући број бодова 

 
3. МОНТИРАЊЕ ГИПС-КАРТОНСКИХ ПЛОЧА И ОРНАМЕНТИКЕ  
 3.1. АСПЕКТ Обрадa гипс-картонских (ГК) плоча 

ИНДИКАТОРИ (максималан број бодова 5) ПРАВИЛНО НЕПРАВИЛНО 

Пренете мере са пројекта и потконструкције на ГК плоче  1 0 

ГК плоче исечене према захтеваним димензијама и облику 2 0 

Обрађене ивице ГК плоча 2 0 

3.2. АСПЕКТ Фиксирање ГК плоча за потконструкцију 

ИНДИКАТОРИ (максималан број бодова 10) ПРАВИЛНО НЕПРАВИЛНО 

Одабрани одговарајући вијци/материјал за причвршћивање ГК плоча 1 0 

Вијци уграђени на прописаном растојању 2 0 

Вијци уграђени у прописаном правцу и дубини 2 0 

Плоча фиксирана у захтеваном положају 5 0 

3.3. АСПЕКТ Постављање изолационих материјала 

ИНДИКАТОРИ (максималан број бодова 6) ПРАВИЛНО НЕПРАВИЛНО 

Користи захтевани изолациони материјал   2 0 

Исечен и обликован изолациони материјал 2 0 

Изолациони материјал уграђен у складу са правилима уградње 2 0 

3.4. АСПЕКТ Обрада спојева и дорада плоча 

ИНДИКАТОРИ (максималан број бодова 9) ПРАВИЛНО НЕПРАВИЛНО 

Исечени додатни отвори у плочама према пројекту 2 0 

Изабрани материјали за обраду различитих спојева 2 0 

Спојеви изведени у складу са стандардизованим квалитетом обраде 3 0 

Обрађени додатни отвори и места уградње вијака 2 0 

3.5. АСПЕКТ Израда и уградња гипсане орнаментике 

ИНДИКАТОРИ (максималан број бодова 10) ПРАВИЛНО НЕПРАВИЛНО 
Формиран и припремљен калуп за израду једноставне орнаментике 
(праволинијске и кружне)   

2 0 

Справљена гипсана смеса одговарајуће густине 2 0 

Остварена жељена профилација орнаментике 3 0 

Орнаменти стабилно уграђени према пројекту 3 0 

 

 


