


Снимање филма је огроман и скуп посао који захтева моного 

различитих професионалаца од сценаристе, преко редитеља, 

сниматеља, сниматеља звука, сценографа, костимографа, 

мајстора светла и наравно глумаца. Ипак рачунар и појава 

јефтинијх видео камера, као и једноставних програма попут 

Windows Live Movie Maker-a (Movie Maker), омогућавају нам да 

направимо „филм“ или боље речено видео запис који ће бити 

сасвим пристојног квалитета. 

 

 



Да бисмо приступили том послу, неопходно нам је: 

 - видео камера (дигитални фотоапарат), 

 - рачунар, 

 - програм за обраду видеа (Movie Maker) 

 



Да би приступили прављењу видео записа, најпре је потребно 

пребацити снимљени материјал са видео камере на рачунар. 

У зависности од камере постоји више начина пребацивања 

видео материјала на рачунар, нпр. неки од начина су: 

 - директно помоћу USB кабла, или 

 - помоћу читача меморисјких картица 





За обраду и монтажу видео секвенци користићемо програм 

Movie Maker, из пакета Windows Essentials 2012 који се може 

потпуно бесплатно преузети са адресе: 

http://windows.microsoft.com/is-IS/windows-live/movie-

maker-get-started 

При инсталцији, вршите одабир програма које желите да 

инсталирате, јер поред Movie Maker-а, ту је још неколицина 

програма који се налазе у пакету Windows Essentials 2012. 
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По завршетку инсталације, можемо кренути са радом у 

програму, односно са обрадом нашег видео материјала. 

Изглед основног прозора програма 



Део прозора на слици испод, служи за постављање нашег 

материјала (видео записи, фотографије) и то по редоследу по 

ком желимо да се приказују. Наравно могуће је вршити 

измештање тих садржаја и у каснијем раду.  



Линија менија се састоји из неколико картица: Home, 

Animations, Visual Effects, Project, View, Edit. У овим 

картицама се налазе све опције које су нам потребне за 

уређивање нашег видео записа. 

Картица Home:  

Картица Animations :  

Картица Visual Effects :  



Картица Project:                                          Картица View:  

                  Картица Edit: 

Наравно ту је и „File“ мени, са својим стандардним 

опцијама које се односе на чување рада, објављивање 

видео записа и сл.  



Све опције које су смештене у картицама, које су приказане, 

се користе за обраду и монтажу видео секвенци, али и свог 

другог материјала, слика или фотографија, као и аудио записа 

који се могу наћи у пројекту. 

Рад у програму са свим опцијама је веома једноставан и јасан 

чак и почетницима, тако да Movie Maker представља јако добру 

алатку за креирање краћих видео записа или једноставнијих 

филмова у сопственој “продукцији“. 


