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1. ИМЕ И КОД НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО 
           Снимател на слика  
 
 

2. НИВО НА СЛОЖЕНОСТ 

     (III) Сложена работа 

 

3. СТРУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ 

- Разликува видови камери; 

- опишува структура на камери; 

- објаснува начини за изработка на снимки користејќи ги можностите на камерите; 

- изработува кадри; 

- препознава видови објективи; 

- користи придружни елементи при снимањето, како триподи или аудио снимачи кои го 
дополнуваат тонот на камерата; 

- развива нови идеи и начини на снимање на сосема тешки локации на снимање; 

- воспоставува основи на режија во одредени ситуации; 

- анализира снимени материјали со различен тип на камери; 

- применува материјали од повеќе камери; 

- наведува постапка за понатамошното работење со материјалот во процесот на 
монтажа; 

- препознава и објаснува работна површина; 

- подготвува материјали со филмски изглед; 

- применува техники за едитирање на видео материјал; 

- врши проверка на готовиот материјал; 

- ја планира и организира својата работа; 

- развива работни навики и позитивни ставови во снимањето; 

- 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 (кога работи самостојно); 

- 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 
изработува / снима работни материјали 
(видео и/или слики); 

- ја планира сопствена 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 снимање на слика  

- Анализира проект/задача што треба да 
ја реализира во однос на снимањето; 

- селектира алатки, материјали и 
ресурси за користење во работата; 

- ги организира материјалите за 
попрегледна работа со истите; 

- утврдува придружни елементи 
потребни при снимањето. 
 

Оперативни 
работи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Снима слика и 
проследува тон  на 
снимен материјал со 
примена на 
различни видови 
техники и камери 
(DSLR и HD камери)  
 
 

- Користи DSLR и HD камери; 
- одредува потребен тип на камери за 

конкретни ситуации; 
- управува со надворешни и внатрешни 

микрофони на камерите; 
- извршува одредени типови на снимања 

/интервју/реклама/краток филм/ 
музички спот;  

- придонесува во олеснување на 
процесот на монтажа со квалитетот на 
снимениот материјал; 

- го “кепча” материјалот на соодветно 
место;  

- разликува HD од SD снимање; 
- врши HD и SD снимање; 
- учествува во реализација на 

ентериерно и екстериерно снимање; 
- користи алатки кои го олеснуваат 

процесот на снимање (стативи, steady 
cams, зиберки ...); 

- наведува видови дополнителни 
осветлувања кои би го подобриле 
квалитетот; 

- отстранува недостатоци кај DSLR 
камери; 

- користи соодветни објективи во 
конкретни ситуации; 

- идентификува материјал снимен со 
DSLR камери;  

- отстранува недостатоци кај HD камери;  
- идентификува материјал снимен со HD 

камери. 
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Балансира слика - Балансира бела боја; 
- селектира режими на снимање кои ги 

содржи камерата и режими 
прилагодливи на ситуацијата; 

- подесува бленда и експозиција; 
- синхронизира бои. 

 

Врши кадрирање и 
промена на планови 
 

- Разбира снимателски речник;  
- комуницира на терен; 
- определува планови на снимање; 
- препознава сценарија на снимање; 
- чита сценарија за снимање; 
- исполнува барања на сценаријата за 

снимање; 
- врши промена на ракурси. 

 

Користи микрофони 
за снимање на тон 
при снимање 
интервју и слични 
материјали 

- Препознава видови надворешни 
микрофони кои се приклучуваат на 
камерите; 

- користи надворешни микрофони кои се 
приклучуваат на камерите; 

- разликува видови микрофони кои 
најчесто се користат во телевизиски 
снимања; 

- применува видови микрофони кои 
најчесто се користат во телевизиски 
снимања. 
 

Комерцијални 
работи 

Подготвува и 
реализира понуди за 
снимање на видео 
материјали 

- Ги следи пазарните цени на проектите 
за снимање; 

- подготвува пресметка за потребните 
видео материјали; 

- изработува калкулација и утврдува 
цена на чинење врз основа на 
конкурентните пазарни вредности; 

- набавува или изработува потребни 
видео материјали; 

- познава основи на маркетинг. 
 

Административна 
работа 

Води и чува 
потребна 
документација и 
архива 

- Подготвува и чува документација за 
извршената работа и снимените видео  
материјали при изработката на 
проектот; 

- ги архивира изработените 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 на 
клиентот; 

- врши контрола пред примопредавање 
на извршената работа. 
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Одржување и 

поправка 

Тековно  ги одржува 
работните средства 
(камери и помошни 
алатки на камерите) 
и врши примарни 
поправки на истите  

- Се грижи за техничката состојба на 
работните средства (камери и помошни 
алатки на камерите); 

- врши превентивно одржување на 
опремата; 

- ги применува постапките за 
препознавање и локализирање на 
дефектите на камерите, објективите, 
стативите. 
 

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; 

- 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 
дополнителни промени при работата. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

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. 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 занимање Снимател на слика  го донесе Министерството за труд 

и социјална политика со решение бр. 08-4720/17 од 11.05.2015 година. 


