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1. ИМЕ И КОД НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО 

            Монтажер на слика и тон 
 
 

2. НИВО НА СЛОЖЕНОСТ 

     (III) Сложена работа 

 

3. СТРУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ 

- ја планира и и организира својата работа; 

- објаснува работна површина; 

- применува стручна терминологија во работата со програми; 

- ракува со алатките за работа;  

- самостојно снима (кепча) аудио/видео материјал и слики; 

- користи различни видови техничка опрема и програми; 

- работи со генерирани медиуми;  

- наведува карактеристики на видео опрема 

- врши видео презентации 

- користи видео ефекти;  

- анализира композиција и изведува разни премини и претопи во истата; 

- разликува разни видови ефекти; 

- анализира и употребува претопи; 

- подготвува материјали со филмски изглед; 

- користи алатки за корекција на боја; 

- самостојно користи аудио материјали; 

- применува техники за едитирање на аудио материјал; 

- користи разни видови на рендерирање во зависност од потребите на медиумот 
(телевизија, продукција, интернет); 

- врши проверка и корекција на готовиот материјал; 

- изведува работи со материјал од повеќе камери; 

- развива работни навики и позитивни ставови во монтирањето; 

- применува актуелни трендови во изработувањето на видео материјалот; 

- развива и одржува тимска работа; 

- избира материјали за работа според барањата на клиентите; 

- бара стручна помош и комуницира со претпоставените и соработниците; 

- почитува правила на добро однесување и комуникација со клиентите; 

- врши админстративни и комерцијални работи согласно потребите; 

- се грижи за безбедноста и здравјето при работа и заштита на околината. 
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4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО 
 

Група на работи Типични работи Знаења и вештини 

Анализа, 
планирање и 
организирање на 
работата 

Ја организира 
својата работа во 
соработка со 
клиентите и/или во 
тимот 

- Самостојно или заедно со клиентот собира 
работни материјали (аудио/видео и/или 
слики); 

- ја планира сопствената работа во 
соработка со клиентите; 

- анализира сопствена извршена работа; 
- познава технички постапки; 
- ја познава работната документација и 

техничките упатства за работа. 
 

Подготовка на 
работата и на 
работното место 

Ги прегледува 
условите за работа и 
подготвува 
соодветна работна 
опрема и материјали 
за монтирање на 
слика и тон 

- Анализира проект кој треба да го 
реализира во однос на монтажата на слика 
и тон; 

- селектира алатки и параметри за 
користење во реализацијата на проектот; 

- ги организира фолдерите и фајловите 
(папките и документите) за подобра 
прегледност во работата; 

- утврдува потреби од користење други 
извори на видео/аудио (интернет страни за 
видео и аудио); 
 

Оперативни 
работи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Монтира слика и тон 
со користење на 
разни програми и 
техники 

- Изведува работи и работни задачи 
согласно барањата на поставениот проект; 

- внесува  медиа фајлови (слика и тон) во 
проектот и временската линија; 

- користи различни видови алатки во 
програмот во кој работи; 

- учествува при снимање (кепчање) на видео 
и аудио материјали; 

- симнува слики од интернет; 
- управува со медиа фајловите (слика и тон); 
- поставува параметри во проектот во 

зависност од потребата за кој медиум е 
наменет истиот (телевизија, интернет, 
продукција) и врши снимање како пресет; 

- реализира програми за монтажа на слика и 
тон; 

- разликува карактеристики на работната 
површина во програмот што го користи; 

- селектира и додава ефекти; 
- поставува премини на слика; 
- поставува маркери и региони на 

временската линија; 
- врши читање на временската линија; 
- врши групирање и одгрупирање на слика 

од тон. 
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Работи со 
генерирани медиуми 
и аудио материјали 
 
 
 
 
 

- Пронаоѓа генерирани медиуми (титл, колор 
позадини); 

- користи титл; 
- подготвува површини на слики или видеа 

за обработка; 
- користи позадини во монтирањето;  
- разликува начини на снимање на аудио 

материјали; 
- монтира аудио материјали; 
- користи аудио ефекти при монтажа. 

 

Употребува видео 
ефекти 

- Користи видео ефекти и претопи; 
- монтира делови со додавање на видео 

позадини; 
- креира филмски изглед на видеото. 

 

Изработува видео 
прилози за 
телевизија 

- Наведува потребни материјали за видео 
прилози за телевизија; 

- врши поставување на материјалите на 
прилозите за телевизија во програмата; 

- запазува постапка за креирање на прилози;  
- применува техники за монтажа на 

телевизиски прилози; 
- експортира прилози во соодветниот 

формат за телевизија; 
- проверува квалитет на изготвените 

прилози. 
 

Изработува видео 
материјал за емисии 
(продукција)  

- Наведува потребни материјали за емисии 
(продукција); 

- врши поставување на материјалите за 
емисии (продукција) во програмата; 

- запазува постапка за креирање на прилози;  
- применува техники за монтажа на емисија, 

аудио и видео ефекти како и корекции на 
боја и тон; 

- се консултира и работи заедно со клиентот 
во изготвувањето на емисијата; 

- ја експортира емисијата во соодветен  
формат. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изработува видео 
материјал за на 
интернет 

- Наведува потребни материјали за 
изработка на видео за интернет; 

- врши поставување на материјалите за 
изработка на видео за интернет; 

- запазува постапка на креирање видео 
материјал за на интернет; 

- применува техники за монтажа на видео 
материјал за на интернет; 

- го експортира прилогот во соодветниот 
формат за интернет; 

- го проверува материјалот пред да го 
предаде на клиентот; 

- конвертира готови видео материјали во 
формат соодветен за користење на 
интернет. 
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Комерцијални 
работи 

Подготвува и 
реализира понуди за 
изработака на аудио 
и видео материјали 

- Ги следи пазарните цени на проектите; 
- подготвува пресметка за потребените 

видео материјали; 
- изработува калкулација и утврдува цена на 

чинење врз основа на конкурентните 
пазарни вредности; 

- набавува или изработува потребни 
виедо/аудио материјали; 

- познава основи на маркетинг. 
 

Административна 
работа 

Води и чува 
потребна 
документација и 
архива 

- Подготвува и чува документација за 
извршената работа и набавените 
аудио/видео материјали во изработката на 
проектот; 

- ги архивира изработените аудио/видео 
материјали. 
 

Обезбедување  

квалитет 

Контролира квалитет 
на извршена работа 

- Применува стандарди, норми и правилници  
при извршувањето на работата; 

- контролира квалитет на извршена работа 
во согласност со договорот со клиентот; 

- врши контрола пред примопредавање на 
извршената работа. 
 

Одржување и 

поправка 

Тековно  ги одржува 
работните средства 
(компјутери) и врши 
поправка на истиот 

- Се грижи за техничката состојба на 
работните средства (компјутери) и 
потребната аудио и видео опрема; 

- врши превентивно одржување на 
опремата; 

- ги познава постапките за препознавање и 
локализирање на дефектите на 
компјутерите и аудио - видео опремата. 
 

Комуникација Комуницира со  
корисниците на 
услугите, 
соработниците и 
со претпоставените 

- Соработува со корисниците на услугите, 
соработниците и со претпоставените; 

- ги известува корисниците за евентуални 
промени во проектите; 

- познава деловна комуникација; 
- применува соодветна техничка 

терминологија; 
- користи електронска комуникација и 

интернет. 
 

Заштита на 

работната и на 

животната 

средина 

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

- Изведува работи согласно прописите за 
заштита и здравје при работа; 

- ги почитува мерките за безбедност и 
здравје при работа, противпожарна 
заштита и заштита на околината; 

- презема мерки за уредност на работното 
место и на уредите; 

- известува за грешките односно за 
неправилностите при работата, поради кои 
би можела да настане материјална или 
друга штета; 
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- ги спроведува прописите за употреба на 
заштитни и сигурносни средства при 
работа; 

- одржува уредност на целото работно 
место; 

- постапува согласно процедурите за 
известување во случај на неправилности 
при работата. 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. ДАТУМ, НОСИТЕЛ И СОСТАВ НА РАБОТНАТА ГРУПА ЗА ИЗРАБОТКА НА 

СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕ 
 

5.1. ДАТУМ НА ИЗРАБОТКА: Февруари, 2015 
 

5.2. ИНСТИТУЦИЈА-НОСИТЕЛ НА ИЗРАБОТКАТА: ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО 
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА - СКОПЈЕ 

 
 

5.3. СОСТАВ НА РАБОТНАТА ГРУПА: 
 

1. м-р. Зоран Јовчевски, Центар за стручно образование и обука - Скопје 

2. Искра Јовановска, СОУ „Владо Тасевски“ - Скопје  

3. Ирена Михајловска Толева, Алфа - телевизија 

4. Љубица Поповска, Алфа – телевизија  

 
 
 
 
6. НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ НА 

ЗАНИМАЊЕ 
 

Стандардот на занимањето Монтажер на слика и тон го донесе Министерството 

за труд и социјална политика со решение бр. 08-4720/16 од 11.05.2015 година. 

 


