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1. Име и код на стандардот на занимањето 

 Технички извршител на графичка подготовка 

2. Ниво на сложеност 

 III (трето) сложеност на работа 
 

3. Стручни компетенции 

� чита и толкува работен налог 

� планира и подготвува процес на техничкa подготовка за  изработка на 

печатарски форми 

� ја планира и организира сопствената работа во согласност на 

барањата по работниот налог 

� комуницира со соработниците со почитување на принципите на 

работната култура; 

� познава принципи на естетика и дизајн 

� ја познава технологијата за обработка на графички филмови и 

печатарски форми 

� води сметка за рационално користење на средствата за работа, 

енергијата, материјалите и времето; 

� го спроведува технички идејното решение во зависност од бараната 

техника на печатење 

� користи компјутер и влезно-излезни единици на компјутерот  

� применува потребни софтверски апликации 

� врши контрола на изработените копирни предлошки и печатарски 

форми 

� води евиденција за реализираноста на работниот налог 

�  ги одржува апаратите и уредите кои ги користи при работата 

� превзема активности за заштита на здравјето и околината, во 

согласност со хигиенско-технички и други мерки на заштита. 

 



4. ОПИС НА СТАНДАРДОТ НА ЗАНИМАЊЕТО 
 
 
 

 

ГРУПА НА РАБОТИ 
 

ТИПИЧНИ РАБОТИ 
 

ЗНАЕЊА И ВЕШТИНИ 

1.Анализа, 
планирање и 
организирање на 
работата 

1.1.Ја организира 
својата работа и 
соработува со тимот 
за техничка 
подготовка 

 

- ја познава организацијата на 
производство; 

- го познава процесот на подготовка за 
соодветна техника на печатење 

- ја познaва технологијата на обработка 
на графички филмови и печатарски 
форми 

- чита и толкува техничко - технолошка 
документација  

- ги анализира добиените материјали за 
реализација на идејното решение 

- планира нивно усогласување за 
понатамошна работа 

- ги следи новитетите во графичката 
подготовка за печатење 

 

2.Подготовка на 
работното место 

2.1.Го подготвува 
сопственото 
работното место и 
работните средства 

- го презема работниот налог  
- обезбедува материјали за работа 
- ги познава видовите и карактеристиките 

на материјалите  
- ги познава постапките за мерење и 

контрола 
- ги обезбедува сите потребни 

софтверски апликативни програми 
 

3.Оперативни 
работи 

3.1.Обезбедување 
на електронска 
форма од сите 
материјалите 

 
- скенирање на оригинали (фотографии, 

слајдови, скици и др.) 
- превземање податоци од надворешни 

мемории 
- користење на интернет 
- познавање на начинот на складирање  и 

повторна употреба на електронските 
податоци  
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3.2.Обработка на 
материјалите и 
изработка на 
примерок за 
коректура 

- обработува слики во соодветни 
софтверски апликации 

- врши векторска обработка на податоци 
во соодветни софтверски апликации 

- ги модифицира добиените податоци по 
потреба, во зависност од барањата за 
печатење 

-  ги спојува сликите и векторските 
елементи во една целина 

- дефинира број на бои за печатење 
- изработува примерок за коректура 
 

 

3.3.Коректура и 
авторска коректура 
на обработените 
материјали 

- врши визуелна контрола на примерокот 
за коректура 

- го презентира примерокот пред 
нарачателот 

- врши дополнителна корекција по 
потреба, во зависност од сугестиите на 
нарачателот 

 

3.4.Изработка на 
монтажен табак 

- ги распоредува елементите на даден 
формат 

- ги поставува на монтажниот табак сите 
печатарски елементи и дополнителни 
ознаки, потребни во понатамошниот 
процес на печатење и доработкаг 

 
3.5. Управување со 
уред за осветлување 
на филм (CTF) и 
уред за осветлување 
на печатарска 
форма (CTP) 

- ја подесува работата на уредите 
- ракува со уредите 
- врши калибрација на уредите  
- врши регенерација и одржува 

константен квалитет на средствата за 
развивање 

- ја контролира нивната работа 
 

 
 

3.6. Пренесување на 
монтажниот табак на 
графички филм и 
печатарска форма 

- ги познава условите за печатење на 
дадениот производ 

- дефинира облик и големина на 
растерска точка 

- врши сепарација на боите  
- ги поставува и подесува материјалите 

за осветлување 
- врши осветлување на графички филм 

за секоја боја пооделно 
- врши осветлување и развивање на 

печатарската форма за секоја боја 
пооделно 
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3.6. Контрола на 
извршената работа 

- ги познава методите и техниките за 
мерење и контрола  

- врши визуелна контрола на добиената 
копирна предлошка и печатарската 
форма 

- користи мерни инструменти 
- ги мери и споредува репродуцираните 

вредности на печатарските елементи со 
зададените вредности 

- врши складирање на потребните 
податоци во електронска форма, по 
извршената контрола 

4.Комерцијални 
работи 

4.1.Подготвува и 
реализира одредени 
понуди 

- ги познава основите на маркетингот 
- изработува калкулации и подготвува 

понуди 
- набавува суровини и репроматеријали 
- ги следи потребите и трендовите на 

пазарот 

5.Административна 
работа 

5.1.Пополнува 
работна 
документација 

- поседува техничка и работна писменост 
- го пополнува реализираниот работен 

налог 
- води евиденција за реализирани 

работни налози 
- ја подготвува и испорачува работната 

документација 

6.Обезбедување 
квалитет 

6.1.Контролира 
квалитет и учиноци 
во согласнот со 
стандардите и 
нормативите 

- го контролира квалитетот на влезните 
суровини, репроматеријалите и 
апаратите за работа во текот на 
процесот 

- го контролира квалитетот на крајните 
производи 

- ги почитува процедурите за работа 
- ги познава и спроведува нормативите и 

стандардите за техничка подготовка 

7.Одржување и 
поправка 

7.1.Одржување на 
уредите и апаратите 

- ги познава значењето и потребите од 
одржувањето на уредите и апаратите  

- врши проверка на поставените 
параметри на уредите и по потреба ги 
корегира  

- врши чистење во одредена временска 
рамка 

8.Комуникација 

8.1.Комуницира со 
соработниците и со 
странките 
 

- соработува со соработниците во 
процесот на работа 

- комуницира со клиентот 
- поседува работна култура 



 

ГРУПА НА РАБОТИ 
 

ТИПИЧНИ РАБОТИ 
 

ЗНАЕЊА И ВЕШТИНИ 

9.Заштита на 
работната и на 
животната средина 

9.1.Ја заштитува 
блиската и 
пошироката околина 
од негативното 
влијание на 
материјалите и 
работните средства 

- познава прописи за заштита при работа 
- познава и користи прописи за заштита 

на животната околина 
- ги познава опасностите од употребата 

на дадени материјали и одредени 
работни операции 

- применува соодветни мерки за лична 
заштита при работа  

- правилно ги отстранува отпадоците 
- употребува дополнителни уреди на 

апаратите за заштита на работната 
средина 

- користи средства за прва помош 
 
5.ДАТУМ И НОСИТЕЛИ НА ИЗРАБОТКАТА НА СТАНДАРДОТ НА 
ЗАНИМАЊЕТО 

 
5.1. Датум на изработка: март, 2011 год. 
 
5.2. Институција носител на изработката: Центар за стручно образование 
и обука 
 
5.3. Работна група  
 
1. Ардијана Исахи Палоши, координатор на работната група советник во 
ЦСОО 

 
2. Катерина Спасoвска Маурдева, член, наставник во СОУ Таки Даскало - 
Битола 
 
3. Сашко Тасевски член, печатница АКТА ГРАФИКА- Битола 
 
4.Димитар Петровски, член, печатница ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ – Битола 

 
 
6. Надлежна институција за донесување на Стандардот на занимање 
 
Стандардот на занимање Технички извршител на графичка подготовка 
го донесе Министерството за труд и социјална политика со решение бр. 08-
4720/13 од 11.05.2015 година.  
 


