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1. Име и код на стандардот за занимање  

Изработувач на визуелни апликации 

2. Ниво на сложеност 

(III) Сложена работа 

3. Стручни компетенции 

Кандидатот: 

1. jа планира и организира сопствената работа и соработува со тимот за 

техничка подготовка 

2. подготвува простор, материјал, алат и машини за работа 

3. комуницира со клиентите и соработниците  

4. применува стандарди на висок квалитет и оптимизира труд и ресурси  

5. применува мерки за заштита при работа и при заштита на околина 

6. ја користи современата информациско – комуникациска технологија 

7. подготвува и реализира одредени понуди 

8. го заштитува здравјето и околината 

9. изведува рачна и компјутерска подготовка на визуелните апликации 

10. изработува и доработува визуелни апликации 
11. обезбедува квалитетна визуелна апликација  
12. поставува и монтира апликации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

4. Опис на стандардот за занимање 

ГРУПА НА 
РАБОТИ 

ТИПИЧНИ 
(КЛУЧНИ) 
РАБОТИ 

ВЕШТИНИ И ЗНАЕЊА 

Анализа, 
планирање и 
организирање 
на работата 

Ја организира 
својата работа и 
соработува со 
тимот за техничка 
подготовка 

 

 непосредно ја организира работата 

 работи во тимот 

 поседува техничка и работна 
писменост 

 чита и толкува техничко - технолошка 
документација  

 ги следи новитетите во дигиталното 
печатење 

 применува естетски принципи во 
обликувањето 

 анализира квалитет на отпечаток 

 анализира даден оргинален примерок  

 го планира просторот за поставување 
на апликациите 

 ги почитува мерките за рационално 
користење на струја, материјал и 
време 

 јкористи современа информациско 
комуникациска опрема 

 ги познава технолошките постапки на 
изработување на визуелни апликации 

 ги знае основните правила за 
организација на работата и на 
претпријатието 

 ги знае основните принципи на тимска 
работа 

 знае да ја употребува современата 
информациско комуникациска опрема 

 

Подготовка на 
работното 
место 

Ја подготвува 
својата работа, 
работата во 
групата и 
работниот 
простор 

 го презема работниот налог  

 обезбедува материјали, алати и врши 
контрола на истите 

 ги знае потребните предуслови за 
успешно отпочнување на работниот 
налог 

 знае да употребува техничка и 
технолошка документација 

 ги знае видовите и карактеристиките 
на материјалите и алатите 



 

 

 

Оперативни 
работи 

Изведува рачна и 

компјутерска 

подготовка на 

визуелните 

апликации 

 

 

 користи уреди за дигитализација на 
оригинали (дигитални камери, 
скенери) 

 користи графички и други компјутерски 
програми за изработка на идејно 
решение за визуелни апликации 

 користи графички и други компјутерски 
програми за подготовка за печатење 
на визуелните апликации 

 врши избор на писмовни облици 
(фонтови) за изработка на визуелните 
апликации 

 рачно копира оригинал на соодветни 
материјали 

 користи разни видови шаблони 

 планира идејно решеније за правилно 
пренесување на графичката порака 

 ги познава елементите на ликовно - 
графички идентитет на фирмата 

 креира идејно решеније во функција 
на економска пропаганда 

 разликува средства во слободен 
простор (билборди,  светлечки 
реклами, излози, натписии сл.)  

 ги познава карактеристиките на 
средствата во слободен простор 

 Печати на 

апликации 

 користи уреди за дигитално печатење  
(печатачи) 

 изведува пробно печатење   

 врши печатење во некоја од 
неконвенционалните техники на 
печатење 

 визуелно ги контролира отпечатените 
апликации 

 го следи текот на печатењето 

 го познава процесот на печатење 

 ги познава техничко - технолошките 
можности на уредите за печатење 

 споредува отпечаток со оригинал 
 



 

 

 

 Врши доработка 

на апликациите 

 

 

 

 

 користи уреди за кроење и режење на 
отпечатените апликации 

 врши рачно кроење, изрежување на 
отпечатените апликации 

 ги обликува отпечатените апликации и 
ги подготвува за поставување 

 ги познава својствата на материјалите 
кои се употребуваат за визуелните 
апликации во слободен простор 

 знае просторно да ги обликува 
изработените апликации 
 

 Ги контролиара 
подготвените 
апликации 

 врши визуелна контрола на 
обликуваната апликација 

 ги изведува потребните корекции 

 вреднува квалитетна презентирана 
информација на конечниот производ 

 ги знае нормативите со кои се 
одредуваат количините и квалитетот 
на користење на материјалот, времето 
и енергијата 

 ги знае методите за контрола на 
квалитет 

 

 
 

Поставува и 

монтира 

апликации 

 

 

 

 

 ги подготвува просторот и подлогата 
за поставување на визуелните 
апликации 

 ги подготвува материјалите потребни 
за монтажа на апликацијата 

 ги поврзува поединечните делови на 
апликациите во целина 

 ги монтира апликациите на 
предвидениот простор 

 знае да ракува со уредите, алатот и 
приборот за монтажа и поставување 
на визуелните апликации 

 ги познава карактеристиките на 
средствата во слободен простор 

 ги познава естетските принципи 

 компонира поединечни делови во 
една целина 

 знае просторно да ги обликува 
апликациите 

 
 



 

 

 

Комерцијални 
работи 

Подготвува и 
реализира 
одредени понуди 

 изработува калкулации  

 подготвува понуди 

 набавува суровини и репроматеријали 

 ги следи потребите и трендовите на 
пазарот 

 ги знае основните сметачки операции 

 ја знае структурата на трошоците 

 ги знае видовите трошоци 

Администрати
вна работа 

Ја пополнува 
работната 
документација 

 поседува техничка и работна 
писменост 

 го пополнува реализираниот работен 
налог 

 води каталог на изработени апликации 

 знае да ги документира сите потребни 
примероци кои ќе служат понатаму 

 знае да ги употребува основните 
компјутерски програми за средување 
документи 

Обезбедување 
квалитет 

Контролира 
квалитет во 
согласнот со 
стандардите и 
нормативите 

 го контролира квалитетот на влезните 
суровини, репроматеријалите и 
предметите за работа во текот на 
процесот како и готовите производи 

 ги почитува процедурите за работа 

 го контролира квалитетот и 
ефикасноста на процесот на работа 

 ги знае нормативите со кои се 
одредуваат количините и квалитетот 
на користење на материјалот, времето 
и енергијата 

 ги знае методите на контрола на 
квалитет 

 
 

Одржување и 
поправка 

Одржува уреди и 
алати за работа 

 ги чисти и одржува алатите, уредите и 
апаратите 

 врши проверка на штелуваните 
параметри на уредите и по потреба 
корегира 

 ги знае нормативите со кои се 
одредуваат количините и квалитетот 
на користење на материјалот, времето 
и енергијата 

 ги знае методите на контрола на 
квалитет 
 



 

 

 

 

 
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: 
- дип.граф.инг.Димитар Петровски, Фустеларко Борец, Битола 
- граф. инг. Сашко Тасевски, Акта Графика Битола 
- Миле Атанасоски, СОУ Таки Даскало-  Битола 
 
Координатор: спец. Ардијана И. Палоши, Центар за стручно образование и 
обука – Скопје;  
Координатор: м-р Барбара Велков Розман, ЦПИ Љубљана 

Комуникација Комуницира со 
соработниците и 
со странките 
 

 соработува со соработниците во 
процесот на работа 

 комуницира со клиентот 

 поседува работна култура 

 користи стручна терминологија на 
македонски и странски јазик 

 постапува во согласност со работна 
етика 

 ги знае основите на работна писмена 
и усна комуникација 

 ја познава техничката терминологија 
на странски јазик 

Заштита на 
работната и на 
животната 
средина 

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

 ги предвидува и води сметка за 
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 за 
заштита на работната средина 

 користи заштитни средства и опрема 

 користи средства за прва помош 

 ги знаепрописите на заштита на 
околината 

 ги знае регулативите за здравје и 
безбедност при работа 



 

 

 

 
 
6. Надлежна институција за донесување на стандардот на занимањето 
 
Стандардот на занимањето изработувач на визуелни апликации го 

усвои/донесе мнистерот за труд и социјална политика со решение бр. 08-

419/1 од 16.01.2015 година.  

 


