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Опис на 

занимањето 

Со стандардот на занимање козметичар за нега на лице, врат и 
деколте се стекнуваат знаења, вештини и компетенции за нега и 
одржување на лице, врат и деколте со посебни третмани, како и 
депилација на кожа. 
Занимањето подразбира и стандарди за одржување на лична хигиена и 
хигиена на простор, опрема, алат и прибор. 
Занимањето обезбедува познавања на административни, 
комерцијални, информатчки и претприемачки знаења, вештини и 
компетенции за самостојно стопанисување, вработување како 
козметичар или како менаџер на салонот. 

 
 

Број Функции на 

занимањето 

Задачи на 

занимањето 

Компетенции на занимањето 

1. Прием на 
клиенти во салон 
и комуникација 

1. го одржува 
приемниот дел во 
салонот 

 

2. ги прима клиентите 
лично или по 
телефон 

 
 

3. утврдува термини 
за услуги 

1.1.Го одржува чист и уреден приемниот 
дел од салонот 
му нуди гостопримство на клиентот во 
салонот 
се однесува со клинтот љубезно и 
позитивено 
 ги понуди услугите на салонот 
ги идентификува барањата и 
потребите на клиентот 
се справува со роковникот за термини, 
закажува темин и го известува 
одговорното лице благовремено 
ги пренесува информациите јасно и 
прецизно на одговорното лице за 
услугата 
ги потврдува сите детали за состанокот 
и ги предава на клиентот или го 
распоредува кај одговорното лице или 
во одделот за чекање 
 му дава контакти од салонот 

2. Подготовка на 
работата и на 
работното место 

1. Лично 
подготвување 

 
 

2. Подготвување на 
просторот 

 
 

3. Подготвување на 
работното место 

1.1.применува кодекс на облекување 
1.2.одржува лична хигиена 
1.3.облекува работна униформа 

 

 го приготвува просторот 
го чисти и дезинфецира простор 
2.3.користи средства за чистење и 
дезинфецирање на просторот 

 

чисти и дезинфецира на работни 
површини и работни места 
користи средствата за 
дезинфекција како и методите за 
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4.Подготвување на 
алатот, приборот и 
опремата 

дезинфекција на работните површини и 
работни места 
3.3.го подготвува работното место 

 

избира прибор, алат, помошен 
материјал за работа 
познава средствата за 
дезинфекција како и методите за 
дезинфекција и стерилизација 
знае како да ги чисти и дезинфицира 
приборот и инструментите 

    

3. Планирање и 
организирање на 
активноста 

1. го подготвува 

работното место за 

клиентот 

 
 
 

2. го подготвува 

клиентот за услугата 

го поканува клиентот да се смести на 
работната столица и да се чувствува 
удобно 
го прашува за прецизно да дефинира 
кои се неговите барања и очекувања 
подготвува документација за третман на 
клиентот 
ја проверува состојбата и типот на 
кожата на клиентот 
констатира патолошки промени на 

кожата 
ја објаснува постапката со која може да 
се корегираат 

4. Воспоставување 
на контакт и 
комуникација со 
клиентот за 
утврдување 
услуга 

1. Анализа на ликот 
на клиентот 

 
 

2. Советување на 
клиентот 

анализира карактеристики на кожата на 
клиентот 
одредува тип на кожа, проблеми 1.3.ги 
утвдува барањата и потребите на 
клиентот 
советува кои третмани се погодни за 
клиентот според кожата, потребите на 
клиентот и буџетот 
советува примена на козметички 
препарати за нега и декорација на кожата 

5. Оперативни 
работи 

1.Третман на лице, 
врат и деколте 

 подготвува клиент за третман 
го сместува на работна столица/кревет и 
обезбедува удобност на клиентот 
врши дијагностицирање на кожата на 
лицето пред козметички третман 
избира козметички третман според 
состојбата на кожата 
подготвува козметички препарати и 
помошен материјал за козметички 
третман според состојбата на кожата 
чисти, хидрира, тонизира кожа на 
лице, врат и деколте 
оформува и корегира веѓи со помош на 
техники на чупање и депилација 
 депилира надусници и брада 



Број Функции на 

занимањето 

Задачи на 

занимањето 

Компетенции на занимањето 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Комбиниран 
третман на лице, 
врат и деколте 

 
 
 
 

 
3. Аромотерапија на 
лице 

 користи пилинг 
подготвува кожа за длабинско 
чистење со термо маска или вапазон 
отстранува изумрени клетки од 
површината на кожата 
истиснува комедони од кожата на 
лицето 
 дезинфицира исчистена кожа 
 масира кожа на лице, врат и деколте 
нанесува козметички маски и 
пакувања (мануелно и апаратурно) 
1.16.чисти кожа од маска 
1.17. нанесува заштитни креми 

 
2.1.применува релаксирачка масажа 
2.2.применува акупресура 
2.3.применува комбиниран треман со 
козметички препарати 

 третира аксиозна кожа 

третира кожа со испукани капилари 
2.6.третира зрела кожа 
2.7. третира проблематична кожа 

 

3.1.применува лимфна дренажа 
3.2.применува аромотерапија со 
козметички препарати 
применува природни материјали при 
аромотерапија 
приенува природни билки при 
третмани со термо маска 

6. Оперативни 
работи 

Депилира кожа на 
телото 

дезинфицира и тонизира кожа на 
местото на депилација 
применува мерки на претпазливост 
при депилација 
чисти кожа пред депилација 
1.4.нанесува средство за депилација на 
кожа 
отстранува средство за депилација на 
кожа 
реагира брзо и ефикасно при појава на 
несакани ефекти 
чисти кожата по депилација 
1.8.негува/смирува кожа по депилација 
1.9.применува ладна и топла метода за 
депилација 
1.10.депилира влакна со козметички 
апарат 

7. Одржување и 
поправка на 
алат, опрема 

1.Чисти и 
дезинфицира 
простор и работни 
површини 

1.1 дезинфицира и средува простор 
1.2.дезинфицира и санира работна 
површина 
1.3.користи соодветни средства за 
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занимањето 

Задачи на 

занимањето 

Компетенции на занимањето 

   

2. Чисти и одржува 
средства за работа 

 
 
 

3. Складира и чува 
фризерски 
препарати 

дезинфекција 
стерилизира и дезинфицира алат, 
апарати и опрема 
користи соодветни средства за 
дезинфекција 

ја одржува опремата и алатите 
 

складира препаратити според 
упатства 

чува и одржува препарати во 
соодветни услови според пропишани 
стандарди 

8. Развивање, 
одржување 
квалитет и 
ефикасност на 
работата 

1. Улогата во салонот 
и цели 

 
 

2. Однесување 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. можности за 
постојано учење 

1.1.ја спроведува својата улога и целите 
во работата на салонот во согласност со 
организацијата, имиџот и политиките на 
салонот 
рационално користи материјал, струја и 
време 
работи според стандарди на 
професионална етика 
се однесува во граници на својот 
авторитет почитувајќи ги другите кои 
бараат помош 
 работи комерцијално 
работи продуктивно во временската 
рамка 
ги остварува своите цели за личен 
развој 
ги идентификува своите предности и 
слабости 
ги идентификува своите потреби за 
развој и можности 
свесен е и е во тек со новите 
трендови 
соработува со другите од тимот за 
рамена на искуства 
 управува со своето време 
се справува со тешкотии и конфликти 
при работата 
работи ефикасно во тим 3.8.активно 
учествува во обуки и развој 3.9.активно 
учествува во салонски 
активности 

9. Безбедност, 
здравје и 
заштита при 
работа и заштита 
на животна 
средина 

1.Организациски и 
законски барања 

ги спроведува обврските за заштита на 
здравјето, безбедноста и заштитата на 
животната средина 
одржува лична хигиена и личен 
изглед 
спроведува хигиена на рацете и ги 
отстранува причините за настанување на 
инфекции 
се заштитува во согласност со 
мерките за безбедност и здравје при 
работа 
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занимањето 

Задачи на 

занимањето 

Компетенции на занимањето 

   1.5.го заштитува здравјето на клиентот 
1.6.обезбедува безбедно сместување на 
клиентот 
1.7. ја врши безбедно услугата и 
примената на препаратите и апаратите 
1.8.ги обезбедува потребните услови за 
животна седина ( вклучувајќи греење, 
ладење, осветлување ) 

 препознава штетни супстанци 
правилно се ослободува од 
отпадните материјали и производи од 
третмани 

10. Комерцијални 
активности 

1. приготвува 
пресметки за услуги 

 
 
 
 

2. Маркетинг на 
услугите на салонот 

1.1.изготвува цени за услугите на салонот 
1.2.познава структура на трошоци 
работен час 
изготвува понуди и набавки на 
препарати 
прима понуди и договора со 
добавувачи на препарати 
2.1.креира маркетинг на саланот во однос 
на визит карти, флаери, огласи 
2.2.контактира со маркетинг агенти 
2.3.контактира со електронски и пишани 
медиуми 
2.4.креира и ажурира на фејсбук или на 
друга социјална мрежа страна за салонот 

11. Административни 
активности 

1. Води евиденција на 
клиенти 

 

2. изготвува извештаи 
и листи 

 
 

3. Води архива на 
документи 

води евиденција и портфолио за 
клиентите 
води евиденција за термини (пишана 
или електронска) 
изготвува извештаи за одредени 
активности во салонот 
изготвува листи на клиенти според 
редовност, место, контакти 
води архива на документи од работен 
однос 
води архива од потребна 
документација 
според законски обврски 
 води архива од преписки 

12. Информатика 1.Компјутерски 
програми и техники 

1.1 да работи во ворд и ексел 
 Да отвара нов и подтоечки документ 

Да менува фонт 1.4.Да 
зачува документ 1.5.Да 
испечати документ 

 Да ја ислучи програмата 
 да отвори интернет 
 да внесува адреса на веб страна 
 да пребарува 

 Да симнува од интернет 
 да го затвора интернетот 
 да работи на социјални мрежи 
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    да внесува податоци 
 да симнува податоци 

 прима и праќа електронска пошта 

13. Преприемништво 1.Развива 

претпремаштво 

1.1.развива идеи за бизнис 
1.2.изготвува бизнис план 
1.3.анализира пазар 
1.4.изнаоѓа средства 
1.5.го реализира бизнисот 

 
 

Знаење за занимањето / Вештини за занимањето 

 

Знаење за занимањето: 
 

 Знаења за прием на клиент во салон 
1.Одржување на приемниот дел во салонот 
- знае за организацијата на салонот, услугите и процедурите на салонот 
- знае за целта и мисијата на салонот 
- знае за основните алати, прибор и апарати во салон 
- знае основни правила за одржување на просторот и опремата со која работи 
- знае основни правила на лична хигиена 
- знае кодекс на облекување 
2.Знаења за улогата на прием на клиент 
- знае за улогата и целта на приемот во салонот 
- знае етика на однесување со клиентот 
- знае за видови на комуникација лично (говорно или со тело) и по телефон или 
електронска пошта 
- ги знае услугите на салонот 
- знае за идентификување на барањата и потребите на клиентот 
- знае јасно и прецизно да пренесе информација 
- знае за доверливоста на личните податоци според законски прописи 
3.Знаења за утврдување термини за услуги 
- знае за  роковник за термини, 
- знае за управување со време 
- знае да закаже темин и да го извести одговорното лице благовремено 
- знае за примање и пренесување информациите јасно и прецизно на одговорното лице за 
услугата 
- знае како се комуницира со клиентот 
- знае за услови и клима за пријатно да се осеќа клиентот 

 

 Знаења за подготовка на работата и на работното место 

1.Знаења за професионална и лична етика и однесување 
- знае кодекс на облекување 
- знае првилата за лична хигиена 
- знае значењето на личниот изглед и хигена 
2.Знаења за условите за просторот 
- ги знае санитарно техничките прописи во личните услуги 
- ги знае правилата и прописите за одржување на просторот според санитарно технички и 
здравствени пропси 
3. Знаења за подготвка на работното место и работните површини 
- знае за работното место и неговата улога 
- знае правилата и прописите за безбедност и здравје при работа 
- знае правилата за одржување на хигина на работните површини 



- знае средствата за одржување на хигиена на работните површини 
4.Знаења за подготвка на алатот, приборот и опремата 
- знае средствата за дезинфекција како и методите за дезинфекција 
- знае да дезинфицира 
- знае апарати за стерилизација 
- знае за стерилизира 

 

 Знаења за планирање и организирање на активноста 

1.знаења за подготвка на работно место за клиентот 
- знае да го смести клиентот на работната столица 
- знае да го заштити клиентот и да овозможи да се чувствува удобно 
2.знаења за го подготвка на клиентот за примена на третманот 
- знае да ги дефинира  барањата и очекувањата на клиентот 
- знае да ги избере соодветните препарати 

 

 Знаења за воспоставување на контакт и комуникација со клиентот за 
утврдување услуга 

1.Знаења за анализа на ликот на клиентот 
- знае карактеристики на лице, профил и анфас 
- знае стилови на шминкање во зависност од ликот, намената и приликата 
2.Знаења за советување на клиентот 
- знае техники и методи за шминкање 
- знае модни трендови 
- знае да ги примени на клиентот како посебна личност и за посебна прилика 
- знае декоративни производи и помошни средства за шминкање 

 

 Знаења за оперативни активности 

1.Знаења за анатомија и физиологија на човечкото тело 
- знае анатомија и физиологија на човечкото тело (коски, ткива, крв и крвоток, жлезди, 
хормони, нервен систем, кожа) 
- анатомска градба на кожата (поткожен дел, површински дел, надворешен изглед) 
- познава морфологија на лице 
- познава типови и состојба на кожа 
- да познава морфологија на лице 
- препознава болести и ги упатува клиентите на лекар 

- препознава аномалии на кожата и нивни предизвикувачи 
- знае да го објасни влијанието на надворешните фактори на кожата 
- знае да го објаснува влијанието на исхраната на кожата 
2.Ги знае апаратите, алатот и опремата во салонот 

- работни кревети 
- масажер 
- термомаска 
- вапазон, топилки за восок 
- стерилизатор 
- електрични лупи 
- кадички за маникир и педикир 
- ножички 
- турпии 
- стругала 

3. Ги знае препаратите за козметички третмани 
- креми 
- маски 
- пилинзи 
- етерични масла 
- тоници 
- млека 



- средства за чистење лице 
- средства за дезинфекција 
- препарати за аромотерапија 
- восоци за депилирање 

 

 Знаења за третман на лице, врат и деколте 

- знае да подготви клиент за третман 
- знае да сместува клиент на работна столица/кревет 
- знае да обезбеди удобност на клиентот 
- дијагностицира кожата на лицето пред козметички третман 
- знае кои алати, апарати и опрема да ги употреби 
- знае да избере козметички третман според состојбата на кожата 
- знае да подготвува козметички препарати и помошен материјал за козметички 

третман според состојбата на кожата 
- знае да чисти, хидрира, тонизира кожа на лице, врат и деколте 
- знае да оформува и корегира веѓи со помош на техники на чупање и депилација 
- знае да депилира надусници и брада 
- знае да користи пилинг 
- знае да подготвува кожа за длабинско чистење со термо маска или вапазон 
- знае да отстранува изумрени клетки од површината на кожата 
- знае да истиснува комедони од кожата на лицето 
- знае да дезинфицира исчистена кожа 
- знае техники за масжа на кожа на лице, врат и деколте 
- знае да нанесува козметички маски и пакувања (мануелно и апаратурно) 
- знае да чисти кожа од маска 
- знае да нанесува заштитни креми 

 

 Знаења за комбиниран третман на лице, врат и деколте 

- знае за релаксирачка масажа 
- знае за акупресура 
- знае за комбиниран треман со козметички препарати 
- препознава аксиозна кожа 
- знае за аксиозна кожа 
- препознава кожа со испукани капилари 
- препознава зрела кожа 
- знае за карактеристики на зрела кожа 
- препознава проблематична кожа 
- знае карактеристики на проблематична кожа 

 

 Знаења за аромотерапија на лице 

- знае техники на лимфна дренажа 
- знае што е аромотерапија 
- знае улогата и функцијата на аромотерапијата 
- знае аромотерапија со козметички препарати 
- знае аромотерапија со природни материјали 
- знае за природни билки во аромотерапија 

 

 Знаења за депилација на лице и тело 

- знае улога на дезинфицирање и тонизирање кожа на местото на депилација 
- знае да дезинфицира и тонизира кожа пред депилација 
- знае мерки на претпазливост при депилација 
- знае за чистење и улогата на чистење кожа пред депилација 
- знае средства за депилација на кожа 
- отстранува средство за депилација на кожа 
- знае за појава на несакани ефекти 
- знае како да санира несакани ефекти при депилација 



- знае за нега и смирување кожа по депилација 
- знае техники на применува ладна и топла метода за депилација 
- знае за козметички апарат за депилација 

 

 Знаења за чистење и одржување на простор и работни површини 

- знае за значењето на чистење и дезинфицирање 
- знае и свесен е за средување на простор 
- знае за значењето на чистење и дезинфицирање и санирање работна површина 
- знае средства соодветни средства за дезинфекција 

 

 Знаења за чистење и одржување прибор,алат и апарати 

- знае апарати за стерилизација 
- ја знае улогата на стерилизацијата 
- знае да стерилизира и дезинфицира опрема, средства за работа 
- знае средства за дезинфекција и нивна улога 
- знае применува средства за дезинфекција според упатствата за употреба 
- знае и свесен е за чистење и одржување на апарати и прибор 

 

 Знаење за складирање и чување препарати 

- знае дека има потреба од соодветно складирање препаратити според упатства 
- знае дека дека треба да ги и чува и одржува препаратите во соодветен простор и услови 
според стандарди 

 

 Знаења за развивање, одржување квалитет и ефикасност на работата 

1. Знаење за улогата во салонот и цели 
- знае за организација,имиџ, цели и визија на салонот 
- знае за својата улога во работата на салонот во согласност со организацијата, имиџот, 
целите и визијата на салонот 
2. Заења за однесување 
- знае за стандардите на професионална и морална етика 
- знае за границите на својот авторитет и интегритет почитувајќи ги и другите 
- знае и свесен е за своите цели за личен развој 
3.Знаења за можности за постојано учење 
- знае за своите предности и слабости 
- знае да ги идентификува своите потреби за развој и можности 
- знае за најновите достигнувања во струката и е во тек со со нив 
- знае да соработува со другите од тимот за рамена на искуства 
- знае за улогата на создавање позитивна атмосфера и хармонија во тимот и со клиентите 
- знае за управување со своето време 
- знае за справување со тешкотии и конфликти при работа 
- знае за улогата и значењето на работа во тим 

 

 Знаења за безбедност, здравје и заштита при работа и заштита на животна 
средина 

- знае за прописите за заштита на здравјето и безбедноста при работа 
- знае за прописите за заштитата на животната средина 
- знае за стандардите за одржување на лична хигиена и личен изглед 
- знае за причините за настанување на вкрстена инфекција 
- знае за значењето на безбедно користење на апарати,алати и препарати според упатства 

 

 Знаења за комерцијални активности 
1. Знаења за изготвување на пресметки за услуги 

- има познавања од економско и сметководствено работење 
2. Знаења за маркетинг услуги на салонот 
- има познавања од маркетинг 



 Знаења за административни работи 

1.Знаења за водење евиденција на клиенти 
- има знаења од административно работење 
2.Знаења за изготвување извештаи и листи 
- знае за форма и содржина на извештај 
- знае за форма и содржина на листа 
- знае за форма и содржина на роковник 
3.Знаења за водење архива 
- знае прописите за архивско работење 
- знае прописи за архивска граѓа 

 

 Знаења за информатика 

1.Знаења за компјутерски програми и техники 
- знае програми ворд и ексел 
- знае да отвори и затвори програма 
- знае да отвори нов документ 
- знае да да отвара постоечки документ 
- знае да зачува документ 
- знае да испринта документ 
- знае да менува фонт 
- знае да користиотвори интернет 
- знае да отвори веб страна 
- знае да пребарува веб страна 
- знае да рабооти на интернет 
- знае да работи на социјални мрежи 
- знае да работи со електронска пошта 

 

 Знаења за преприемништво 

- знае што значи претприемништво 
- знае што е бизнис идеи 
- знае за бизнис план, содржина и значење 
- знае за анализа на пазар 
- знае за финансиски средства и извори 
- знае начини за реализација на бизнисот 

 
 

Вештини за занимањето 
 

 Прима на клиент во салон 

 Применува етика на однесување со клиентот 

 Комуницира со клиенти лично и по телефон или електронска пошта 

 Комуницира со клиенти на мајчин јазик и еден странски јазик 

 работи на прием во во салонот 

 Идентификува барања и потреби на клиентот 

 Работи со роковникот за термини 

 Известува одговорното лице благовремено 

 Пренесува јасно и прецизно информација 

 Почутива доверливоста на личните податоци според законски прописи 

 Потврдува сите детали за состанокот со клиентот 

 Сместува клиент во одделот за чекање 

 Обезбедува услови и клима за пријатно да се осеќа клиентот 

 Подготвува работното место за клиентот 

 Подготвува и сместува клиентот на работната столица 

 Го заштитува клиентот пред отпочнување на третман и овозможува да се 
чувствува удобно 



 Дефинира барањата и очекувањата на клиентот 

 Избира соодветни препарати 

 Применува кодекс на облекување 

 Одржува лична хигиена 

 Познава организација на салонот 

 Применува услугите и процедурите на салонот 

 Спроведува целта и мисијата на салонот 

 Користи основни алати,прибор и апарати во салон 

 Извршува услуги на салонот 

 Користи средства за дезинфекција како и методите за дезинфекција и стерилизација 

 Применува санитарно техничките прописи во личните услуги 

 Применува правила и прописи за одржување на просторот според санитарно 
технички и здравствени пропси 

 Применува правила и прописи за безбедност и здравје при работа 

 Применува правила за одржување на хигина на работните површини 

 Применува средства за одржување на хигиена на работните површини 

 Одржува хигиена на работни површини 

 Чисти алат, прибор и апарати за работа 

 Дезинфецира алат, прибор 

 Применува методи за дезинфекција 

 Старилизира алат, прибор со апарати за стерилизација 

 Планира и организира активноста на работа 

 Работи продуктивно и економично 

 Работи креативно 

 Постојано е во тек со техничко и техолошки достигнувања во козметиката 

 Применува техники, методи на масажа на клиентот 

 Применува препарати според видови на кожа 

 Упатува клиентите на лекар поради патофизиолошки промени или болести на кожа 

 Санира недостатоци и аномалии на кожата 

 Објаснува влијание на надворешните фактори на кожата 

 Објаснува влијание на исхраната на кожата 

 Применува современи и достапни материјали за козметички третмани 

 Употребува препаратите согласно типот и состојбата на кожата 

 Обликување на веѓи според ликот на клиентот 

 Корегира веѓи со помош на чупање и депилација 

 Чисти дезинфекцира и средува простор 

 Чисти и дезифенкцира и санира работна површина 

 Применува соодветни средства за дезинфекција 

 Применува средства за дезинфекција според упатствата за употреба 

 Чисти и одржува прибор и апарати 

 Ракува со апарати за стерилизација 

 Стерилизира и дезинфекцира опрема, средства за работа 

 Применува средства за дезинфекција според упатствата за употреба 

 Складира препаратити според упатства 

 Чува и одржува препаратите во соодветен простор и услови според стандарди 

 Работи во салонот во согласност со организацијата, имиџот, целите и визијата на 
салонот 

 Се однесува според стандардите на професионална и морална етика 

 Почитува свој авторитет и интегритет почитувајќи ги и другите 

 Остварува своите цели за личен развој 

 Користи своите предности и слабости за личен развој 

 Во тек е со достигнувања во струката 

 Соработува со другите од тимот за рамена на искуства 



 Создава позитивна атмосфера и хармонија во тимот и со клиентите 

 Управува со своето време 

 Се справува со тешкотии и конфликти при работата 

 Работи во тим 

 Ги применува прописите за заштита на здравјето и безбедноста при работа 

 Ги применува прописите за заштитата на животната средина 

 Ги применува стандардите за одржување на лична хигиена и личен изглед 

 Безбедно ги користење на апарати,алати и препарати според упатства 

 Приготвува пресметки за услуги 

 Работи на маркетинг на услугите на салонот 

 Знаења за административни работи 

 Води евиденција на клиенти 

 Изготвува извештаи и листи 

 Води роковник на третмани 

 Води архива 

 Применува прописи за архивско работење 

 Применува прописи за архивска граѓа 

 Применува и кориси програмите word,excel 

 Работи на интернет 

 Работи на веб страна 

 Работи на социјални мрежи 

 Работи со електронска пошта 

 Се однесува претприемачки 

 Предлага бизнис идеи 

 Работи креативно 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Клучни 
компетенции 

 подготвува, организира и извршува работни задачи; 

 рационално користи материјали, опрема и време; 

 комуницира со корисниците на услуги на свој и на странски 
јазик; 

 подготвува работна документација со користење на 
информатичка технологија; 

 комуницира со деловни партнери, клиенти и соработници, 
применувајќи ги принципите на работна култура; 

 избира козметички третман според состојба на кожа; 

 планира и спроведува козметички третман на лице и тело; 

 советува за избор и примена на козметички препарати и за 
секојдневна нега на кожата; 

 подготвува и издава потребна документација за извршените 
услуги на клиентот; 

 применува мерки за заштита на здравјето на клиентите и 
околината, во согласност со хигиенско-технички, 
противпожарни и други заштитни мерки. 

 
 

 

Посебни услови 
Соодветна просторија осветлена, проветрена, греење, ладење, 

тоалети, противпожарен апарат, прва помош според стандарди и 
прописи. 

 
 

Законска 
регулатива, 
прописи и 

- Закон за занаетчиство 
- Закон за јавно здравје 
- Закон за санитарна и здравствена инспекција 



индустриски 
стандарди 

- Закон за пазарна инспекција 
- Закон за работни односи 
- Закон за безбедност и здравје при работа 
- Закон за заштита на лични податоци 

 
 

Донесен од: Министерство за труд и социјална политика 

 
 

 
Датум на 
одобрување 

 

Решение бр.08-4082/3 

Од 22.03.2018 година 

 
Датум на 
ревизија 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 Назив на СЗ Козметички техничар 

 Код на СЗ 0810.40.01 

 Сектор ЛИЧНИ УСЛУГИ 

 Ниво на  
IV (четврто)  сложеност на  

   

 работни задачи   

   Козметичкиот   техничар   самостојно   извршува   работни 
   активности во козметички салон поврзани со нега на лицето и 

   телото. 

   Планира, креира, калкулира козметички третмани по желба на 
   клиентот, врши промотивни активности, продажба и наплата на 

   козметички третмани. 

   Во рамките на овие работни задачи, го организира просторот и 
   работата во козметичкиот салон, подготвува место за изведба 
   на третманот, создава услови за работа, прима и подготвува 
   клиент за третман, третира лице, врат и деколте, изведува 
 

Опис на 
основни  и  комбинирани  третмани  на   кожа,  третира 

 проблематична кожа, применува апаратурна и препаративна 
 занимањето козметика  во  третманот,  депилира,  епилира,  маникира  и 
   педикира, негува раце и стапала со маски и пакувања, масира 
   и прави парафински третман, советува за состојби на лицето и 
   телото кои не дозволуваат третман и советува за домашна нега  
   на лицето и телото. 
   Контролира  квалитет  во  согласност  со  стандардите  и 
   нормативите во работењето. Евидентира и одржува апарати и 
   алати  за  работа.  Комуницира  со  клиенти,  работи  тимски, 
   поседува  претприемачки  вештини,  ја  заштитува  работната 
   средина,  поблиската  и  пошироката  околина  и  осигурува 

   безбедни услови за работа. 

    

 

Број Функции на Задачи на Компетенции на занимањето 

 занимањето занимањето   

1. Планирање и Планира и 1. Планира и организира работа во 
 организирање организира  салонот 
 на работни работни 2. Подготвува план на дневни 
 активности активности  активности 
   3. Планира набавка на материјали 
   4. Подготвува работна документација 
   5. Организира простор во зависност од 
    третманот 
   6. Планира сопствена работа 
    почитувајќи го распоредот на 
    активности 
   7. Самостојно толкува потреби и 
    упатства за работните зафати по 
    желба на клиентите; 



   8. Анализира зададена работна задача 

    и извршена работа; 



Број Функции на Задачи на Компетенции на занимањето 

 занимањето занимањето  
9. Координира свои активности со 

активностите на тимот 
10. Следи достигнувања во делот на 

работното оспособување и се грижи 
за својот стручен развој. 

 

 

2. Подготовка за Подготвува 1. Дезинфицира и стерилизира опрема, 
 работа место за  средства за работа и простор; 
  работна 2. Проверува исправност на апарати и 
  изведба и  врши мали поправки 
  лична 3. Применува кодекс на облекување 
  подготовка 4. Одржува лична хигиена 
   5. Создава пријатна атмосфера 
   6. Прави преглед на закажани третмани 
    и остварена комуникација преку е- 
    пошта и социјални мрежи 
   7. Подготвува алат, прибор и средства 

    за работа 
     

  Прима клиент 1. Прави прием на клиент 
  за третман 2. Применува деловна комуникација при 
    приемот 
   3. Понудува услуги 
   4. Идентификува барања и очекувања 
    на клиентот 
   5. Закажува термин за третман 
   6. Советува клиент за избор на третман 
    и препаративна козметика 
   7. Дава совети на клиентот за состојба 
    на кожа, нокти и стапало која не 
    дозволува третман 
   8. Упатува клиент во простор за третман 
   9. Почитува приватност на клиент во 
    комуникација и простор 
   10. Заштитува лични податоци на 

    клиентот 
     

3. Оперативни Третира лице, 1. Подготвува клиент за третман 
 активности врат и деколте 2. Прави преглед на кожа 
   3. Определува состојба на кожа 
   4. Избира третман според состојба на 
    кожа 
   5. Подготвува  апарати,  препарати  и 
    помошен материјал за третман 
   6. Чисти, хидрира, тонизира кожа   на 
    лице, врат и деколте 
   7. Оформува и корегира веѓи со техники 

    на депилација 



Број Функции на Задачи на Компетенции на занимањето 

 занимањето занимањето  
8. Депилира надусници и брада 
9. Подготвува кожа за длабинско 

чистење со апарати 
10. Чисти длабински кожа 
11. Отстранува изумрени клетки од 

површината на кожата 
12. Дезинфицира исчистена кожа 
13. Масира лице, врат и деколте 
14. Нанесува козметички маски и 

пакувања 
15. Нанесува заштитни креми 
16. Применува релакс масажа, 

акупресура, лимфна 
дренажа,аромамасажа 

17. Изведува комбинирани третмани со 
козметички препарати на различни 
типови на кожа 

18. Применува ароматерапија во 
третманите 

19. Третира проблематична кожа 
самостојно и во соработка со 
дерматолог (акнозна, кожа со 
испукани капилари, атрофична кожа 
со брчки) 

20. Применува препаративна и 
апаратурна козметика во третманите 

21. Дава совет-и за домашна нега 

 

Депилира лице 1. Прави преглед на кожа 
и тело 2. Определува состојба на кожа и 

  влакна 
 3. Дезинфицира кожа на местото на 
  депилација 
 4. Нанесува и отстранува средство за 
  депилација 
 5. Применува правила при изведување 
  на депилацијата 
 6. Смирува кожа по депилација со 
  козметички препарати 
 7. Применува ладна и топла восочна 
  депилација 

 8. Прави трајна депилација 
  

Маникира и 1. Одредува состојба на нокти и кожа на 
педикира  раце и стапала 

 2. Избира соодветен третман 
 3. Подготвува клиент за третман 

 4. Избира алат, прибор и препарати  



Број Функции на Задачи на Компетенции на занимањето 

 занимањето занимањето   

   5. Дезинфицира и тонизира кожа на 
    раце и стапала 
   6. Отстранува мртви клетки од кожата 
    на рацете и стапалата 
   7. Струга задебелена кожа на стапалата 
   8. Обработува жуљеви на стапалата 
   9. Маникира нокти на рацете и 
    стапалата 
   10. Масира раце и стапала 
   11. Негува раце и стапала со маски и 
    пакувања 
   12. Прави парафински третман на 
    рацете и стапалата 
   13. Дава совети за состојбата на 
    стапалото и ноктот кој не дозволува 
    третман (габични и бактериски 
    инфекции, враснат нокт) 
   14. Советува за нега во домашни 

    услови 
    

4. Комерцијални Изработува 1. Подготвува ценовник на услугите 
 активности калкулации 2. Изработува калкулации на козметички 
    услуги 
   3. Склучува договори за набавка на 
    опрема и материјал за работа 
   4. Применува маркетинг и 

    претприемништво во салонот 
    

5. Административни Подготвува 1. Пополнува соодветната 
 активности работна  документација 
  документација 2. Евидентира извршени третмани 
   3. Изготвува извештаи и листи 
   4. Води архива на документи 

   5. Закажува клиенти 
    

6. Активности за Контролира 1. Контролира квалитет во согласност со 
 обезбедување квалитет во  стандарди и нормативи во 
 квалитет согласност со  работењето 
  стандардите и 2. Применува правила и мерки за лична 
  нормативите во  безбедност и безбедност на клиентот 
  работењето 3. Реализира преземени обврски кон 
    клиенти и деловни партнери 
   4. Почитува кодекс на однесување и 
    етика во работењето 
   5. Применува принципи на тимска 
    работа 
   6. Проценува и вреднува сопствени 
    постигнувања и по потреба презема 

    корективни мерки 



Број Функции на Задачи на Компетенции на занимањето 

 занимањето занимањето   

   7. Следи нови трендови во козметика во 
    однос на техники, препарати и 
    апарати 
   8. Користи рационално енергија, 

    материјали и време 
     

7. Одржување и Евидентира 1. Евидентира исправност на апарати, 
 поправање исправност на  алатки за работа и препарати 
 опрема средствата за 2. Применува основни правила за 
  работа  чување на препарати, одржување на 
    апарати и алатки за работа 
   3. Следи исправност и потреба од 
    сервисирање на апаратите 
   4. Презема активности за обезбедување 

    на исправност на апаратите 
     

8. Комуникација Комуницира со 1. Познава вербална и невербална 
  клиенти,  комуникација 
  деловни 2. Користи различни средства за 
  партнери и  комуникација 
  соработници 3. Комуницира со клиентите и деловни 
    соработници на мајчин јазик и барем 
    еден странски јазик 
   4. Применува култура на говор и 
    однесување 
   5. Одржува комуникација со клиентот во 
    текот и по завршување на третманот 

   6. Користи информатичка технологија 
     

9. Здравје, Заштитува 1. Применува заштитни мерки и 
 безбедност и работната  средства при работа во согласност со 
 заштита на средина  законски прописи 
 работата и и применува 2. Правилно ги сортира и отстранува 
 животната принципи на  отпадоците согласно прописи за 

 средина одржлив развој  заштита на животна средина 
     

 

Знаење за занимањето / Вештини за занимањето  
Знаење за занимањето : 

 

• Знае да испланира и набави потребни работни материјали;  
• Знае да ја планира сопствената работа во согласност со распоред за 

работа; 

• Познава кодекс за облекување и другите санитарни норми за персоналот;  
• Разликува основи на професионална и лична етика и однесување  
• Познава санитарно-техничките норми за просториите, работните површини, 

алатот и приборот за работа; 
• Знае правила за постапување со материјалот за работа;  



• Знае што опфаќа подготовката на работното место и клиентот за 

различни видови на третмани;  
• Разликува алат, прибор,апарати, опрема во салонот  
• Познава препарати за козметички третмани  
• Објаснува правила за постапување со материјалот за работа  
• Познава градба и функција на кожа како дел од анатомија и физиологија на 

човечкото тело 

• Толкува промени на кожата и нејзините творби од различна етиологија  
• Класифицира типови на кожа според карактеристики  
• Познава начини за определување на состојбата на кожата  
• Препознава состојби на кожа на лице , кожа на раце, стапала и состојба 

на нокти 

• Споредува здрава кожа и кожа со промени предизвикани од 

различни фактори 

• Познава третмани на лице и тело  
• Разликува основни и комбинирани третмани на лице, третмани 

на депилација, маникирање и педикирање 

• Знае да избере техника, постапка, препарати, апарати, според третман 

на лице и тело 

• Презентира завршни работи после спроведен третман  
• Почитува правила на етичко однесување и работење  
• Објаснува вербална и невербална комуникација;  
• Толкува деловна етика  
• Разликува деловна документација  
• Презентира изготвување на пресметки за услуги  
• Познава законски прописи, средства и мерки за заштита и безбедност при 

работа 

• Толкува прописи за заштита на околината, заштита од пожар и давање на 

прва помош 
 
 
Вештини за занимањето: 

 

• Планира, подготвува и организира работа, самостојно и во тим  
• Извршува работни задачи во согласност со етичките норми и методи за 

комуникација со клиентите 

• Рационално користи материјали, опрема и време  
• Комуницира со корисници на услуги на свој и странски јазик  
• Подготвува работна документација со користење на информатичка 

технологија 
• Подготвува работно место и клиент за третман  
• Користи препарати и апарати за третман  
• Определува состојба на кожата на лицето со примена на методи  
• Определува состојба на кожата на стапалото и состојба на ноктите  
• Препознава здрава кожа и кожа со промени предизвикани од 

различни фактори 

• Идентификува промени кои се индикација, односно контраиндикација за 

третман 

• Применува основни знаења за третмани на лице , третман на депилација, 

маникир и педикир 
 



• Применува релакс масажа, акупресура, лимфна дренажа,аромамасажа  
• Изведува комбинирани третмани на различни типови на кожа со примена на 

препарати 

• Применува ароматерапија во третманите  
• Третира проблематична кожа самостојно и во соработка со дерматолог 

(акнозна, кожа со испукани капилари, атрофична кожа со брчки)  
• Применува препаративна и апаратурна козметика во третманите  
• Изведува депилација со ладен и топол восок  
• Прави трајна депилација  
• Педикира  
• Маникира  
• Применува постапки во нега на рацете и стапалата  
• Планира и изведува третмани на лице и тело  
• Користи основни познавања од анатомија и физиологија на телото со 

цел објаснување на дејството и ефектите од третманот 

• Избира препарати, апарати и постапки за подготовка и третирање на 

клиент за третман 

• Избира козметички третман според утврдена состојба  
• Советува за избор и примена на козметички препарати и за 

секојдневна нега 

• Подготвува и издава потребна документација за извршените услуги 

на клиентот; 

• Применува вештини за работа во тим, комуникација и проактивен 

пристап во пружањето на услугата и решавањето на проблеми 

• Се грижи за квалитет и квантитет на извршената работа  
• Применува мерки за заштита на здравјето на клиентите и околината, во 

согласност со хигиенско-технички, противпожарни и други заштитни мерки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Клучни 

компетенции 
 

 
Комуникација на мајчин јазик  
Способен/а е да споделува и толкува концепти, 
размислувања, налози , факти, барања и ставови во усна и 

писмена форма. Исто така, способен е да применува техники 
на активно слушање, вербална и невербална комуникација 
на соодветен и креативен начин со клиенти, деловни 

соработници и колеги од тимот во различни професионални, 
општествени и културолошки контексти. Способен е да 

користи и толкува различни видови на документација, да 
собира, анализира и обработува информации. Истите 

информации, способен е да ги аргументира во усна и 
писмена комуникација соодветно на контекстот. 
 

Комуникација на странски јазик  
Способен е да го користи странскиот јазик за усна и писмена 

деловна комуникација во специфичен општествен и културен 

контекст поврзан со работата. Способен е да разбира, 

искажува и толкува концепти и размислувања, факти и 

ставови во усна и во писмена форма.Го користи активно 

странскиот јазик со цел да ја остварува писмената и усната 

комуникација со деловните соработници и клиенти, го следи  



напредокот во професијата и го надградува сопственото 

знаење и вештини и меѓукултурното разбирање 
 
 

Математички компетенции и основни компетенции во 
областа на науката и технологијата  
Способен е да применува математички компетенции за 

објаснување и решавање задачи за време на секојдневната 

административна работа и работа со клиенти и деловни 

соработници, како и подготовка на деловна документација. 
 

Дигиталната компетенција  
Користи ИТ технологија и други технологии на 

информатичкото општество за извршувањето на 

секојдневните работни обврски без кои развојот на 

козметичката индустрија не може да се замисли. 
 

Учење како се учи  
Способен е и свесен за потребата да стекне и усвои ново 

знаење и вештини заради личен напредок и напредок на 

институцијата каде работи,применувајќи ги истите и 

унапредувајќи го процесот. Способен е да управува со 

сопственото учење и да креира работни рутини.Истраен е и 

одговорен во самостојното учење и особено во учењето за 
време на работата со соработниците и колегите. Поседува 

вештини на размислување и самооценување за наученото. 
 

Социјални/општествени и граѓански компетенции  
Во секојдневното опкружување способен е да манифестира 

лични, интерперсонални и интеркултурни компетенции за 

комуникација cо луѓе од различна стручна спремност, културна  
и религиозна определба, социјална и граѓанска припадност, 

изразувајќи притоа толеранција и разбирање за другите 

гледишта и ставови, при што создава довера. Нема предрасуди 

за луѓето од друга верска и национална или културна 

припадност и ги почитува нивните обичаи и култури. Способен е 

да работи во тим кој е мултикултурен и мултинационален и од 

различни општествени и социјални средини, да ги почитува 

нивните потреби и активности и да решава конфликти таму 

каде тоа е потребно.Ги познава општествените и политичките 

концепти и демократски учества во нив.Поседува организациски 

вештини кои ќе му овозможат да го организира целиот процес 

од идеја до реализација. 
 

Чувство за иницијатива и претприемништво  
Способен е да идеите ги претвори во реалност со 

иницијатива за нивно реализирање и спроведување на дело 

со цел подобрување на моменталната состојба. Креативен е, 

иновативен и превзема ризици за остварување на целта со 

претходна анализа на пазарот и продуктите кои се нудат, 

осврнувајќи се на платежната моќ на граѓаните и следејќи ги 

светските трендови.  



Културолошка свест и културно изразување  
Го препознава и цени креативниот израз на идеи,културата на 

работното место и комуникацијата, искуствата и емоциите во 

најразлични медиуми (вклучително литература, визуелни 
уметности и музика) и соодветно ги поврзува со 

самоподобрувањето на членовите во тимот. Ги приближува 

сопствените креативни и експресивни ставови со 
размислувањата на другите членови во тимот и ги изразува на 

соодветен начин со што всушност ја подобрува ефикасноста 

на нивното работење, а ги збогатува општите животни 

компетенции.  
 

Работи во просторија која ги исполнува условите дадени со 
стандард за вршење на лични услуги и е опремена со 
козметички кревет за третман на лице, козметички стол за 
педикир, маса за маникир, апарати за третмани на лице, 
апарати за депилација и епилација, апарати за маникир и 
педикир и соодветни препарати.  

Посебни услови Работното место е поврзано со стоење, директен контакт 

со козметички препарати, средства за дезинфекција, контакт 

со клиенти, работа со апарати и бара соодветни услови: 

носење работна облека и чевли, носење ракавици, маска за 

уста и друга опрема за лична и колективна заштита, средства 

за дезинфекција и превентива, противпожарен апарат, прва 

помош според стандарди и прописи.  
 

 

  •   Закон за работни односи 

  • Закон за занаетчиство 

  •   Закон за јавно здравје 

  •   Закон за санитарна инспекција 

Законска  •   Закон за пазарна инспекција 
регулатива,  •   Прописи и принципи за добра хигиена 
прописи и  • Закон за ДДВ   

индустриски  •   Закон за безбедност и здравје при работа 

стандарди  •   Закон за заштита на животна средина 

  •   Закон за заштита на лични податоци 

  •   Закон за заштита на потрошувачи 

  •   Закон за облигациони односи 
     

     

Донесен од:  Министерство за труд и социјална политика 
    

Датум на Решение бр.08-7765/18 Датум на  

одобрување Од 30.11.2017 година ревизија  
       
 
 
 
 
 
 



 

Стандард на занимање 
 

Назив на СЗ  Масер    

Код на СЗ  0810.30.03    

Сектор  ЛИЧНИ УСЛУГИ    

Ниво на        

сложеност на  III (трето)    

работни задачи        
   Масерите ги притискаат, тријат и манипулираат мускулите и меките 
   ткива на телото со цел ослободување од стрес, напнатост и болка. 
   Масерот терапевт ги користи своите вештини за да им помогне на 
   лицата коишто имаат спортски повреди, им ја подобрува состојбата на 
   лицата со долготрајни здравствени проблеми и ги релаксира клиентите. 
   Масерите терапевти можат да се специјализираат за конкретна област 

   на масажа, како на пр.:    
Опис на   •   Спортска масажа – ги третира лицата коишто се опоравуваат од 

занимањето    спортски повреди, како што се: исчашување, скинати лигаменти 
     и скршеници на екстремитетите 
    •   Индиска масажа на главата – се користат конкретни масла и 

     техники за опуштање на вратот, рамениците, главата и лицето 
    •   Масажа за бебиња – им помага на бебињата да се смират и 
     полесно да се поврзат со родителите 
   Масажа на тело (или шведска масажа) – се работи на цело тело, 

   особено екстремитетите и грбот. 
        

       

Број Функции на   Задачи на  Компетенции на занимањето 

 занимањето   занимањето    
1. Анализирање,  Планира и  1. Планира набавка на материјали; 

 планирање и   организира  2. Планира сопствена работа почитувајќи 
 организирање  сопствена работа  го распоредот на работа; 
 на работата   во соработка со  3. Самостојно толкува потреби и упатства 
     тимот и  за работните зафати по желба на 
     соработниците  клиентите; 
       4. Анализира зададена работна задача и 
       извршена работа; 
       5. Следи достигања во делот на 
       работното 
       оспособување и се грижи за својот 

       стручен развој. 
2. Подготовка на  Подготвува место  1. Применува кодекс на облекување; 

 работно место  за изведба на  2. Проверува работа на уредите за 
     масажа  постигнување на потеребната микро 
       клима; 
       3. Дезинфицира и стерилизира опрема, 
       средства за работа и простор; 
       4. Проверува исправност на апарати; 
       5. Врши мали поправки на апаратите; 
       6. Разликува препарати за различни 

       видови на масажа; 
3. Оперативни   Проверува  1. Подготвува клиент за масажа; 

 работи   функција на  2. Детектира функција на мускулите во 
     локомотерен  локомоторниот апарат; свиткување, 
     систем  истегнување, оддалечување, 
       доближување, ротација,и кружни 

       движења 



Број Функции на Задачи на Компетенции на занимањето 

 занимањето занимањето  
   3. Отстранува физички замор кај 
   мускулите со нивна масажа; 
   4. Применува масажа како терапија и 
   релаксација; 
   5. Комбинира масажа со физикални 

   постапки. 
  Применува техники 1. Применува лимфна дренажа на тело со 
  на освежување на класични козметички препарати 
  лице и тело 2. Применува лимфна дренажа на лице и 
   тело со етерични масла 
   3. Комбинира третмани на лимфна 

   дренажа на лице и тело 
  Применува техника 1. Препознава одделни состојби на 
  на изведување на организмот и изведува масажа со 
  различни масерски интензитетот, зафаќање разни слоеви на 
  зафати телото; мазнење, триење, гмечење и 
   вибрација; 
   2. Препознава индикации и 
   контраиндикации од примена на одделен 
   вид на масажа; 
   3. Изведува масажа со: термотерапија, 
   светлинска терапија, хидротерапија и 
   електротерапија; 
   4. Воочува промени на телото кај 
   пациентот за време на масажата; 
   5. Користи професионални контактни 
   средства; масти, лосиони, пудри, кремови 
   и др. за изведување на масажата; 
   6. Се придржува на редоследот на 
   постапки за изведување на определен 

   меѓузафат. 
  Применува техника 1. Препознава обележја на масажата 
  на изведување на пред и по тренингот: начини на 
  различна изведување и редослед на масажата на 
  масерспортска одделни делови од телото кај 
  масажа спортистите; 
   2. Применува различни техники и зафати 
   на масажа кои се користат кај 
   спортистите 
   (мазни, трие); 
   3. Изведува масажа на нога, стапало, 
   зглоб, 
   потколеница, колено, натколеница, 
   колкови и глутеална регија кај спортистот; 
   4. Изведува масажа на рака, шака, 
   подлактица, лакт, надлактица и рамо кај 
   спортист; 
   5. Користи контактни средства за 
   масирање зависно од делот на телото кој 
   го масира при разни видови на масажа за 
   одделни делови:екстремитети, глава, 
   граден кош, абдомен, грб кај спортист; 

   6. Применува масажа при ампутација на 



Број Функции на Задачи на Компетенции на занимањето 

 занимањето занимањето   

   дел од телото. 
4. Обезбедува Контролира 1. Kонтролира навременост, совесеност и 

 квалитет квалитет во одговорност при работа со корисниците 
  согласност со на услугите; 
  стандардите и 2. Применува економични, ефикасни и 
  нормативите во ефективни постапки и успешни 
  работењето манипулации; 
   3. Применува правила и мерки за лична 
   безбедност и безбедност на клиентот при 
   употреба на апарати и прибор; 
   4. Користи квалитетни материјали водеќи 
   сметка за рокот на употреба; 
   5. Применува кодекс на однесување - 
   етика во работењето; 
   6. Користи рационално енергија, 
   материјали и време; 
   7. Работата ја врши согласно системите 

   за квалитет. 
5. Комуникација Комуникација со 1. Применува карактеристики и елементи 

  клиентите и на процес на комуникација со различни 
  деловните партнери клиенти; 
   2. Советува и соработува со клиентите; 
   3. Соработува со соработниците, деловни 
   партнери и тимот; 
   4. Познава деловна етика и морал; 
   5. Заштитува тајна; 
   6. Решава проблеми настанати во текот 

   на работата. 
6. Административни Води деловна 1. Пополнува соодветната документација; 

 работи документација 2. Води документација за преземање и 
   предавање на смена; опрема, крпи, 
   средства за хигиена и други 
   потреби; 
   3. Води дневник на работата (според 
   прописите на установата); 
   4. Ги документира евентуалните 
   недостатоци, дефекти за време на 
   работата, итн.; 

   5. Евидентира и сложува дневен промет; 
7. Комерцијални Изработува 1. Изработува калкулации за извршени 

 работи калкулации услуги; 

   2. Подготвува ценовник за услуги. 
8. Заштита на Ја заштитува 1. Применува заштитни мерки и средства 

 работната и работната средина за работа 
 животната и поблиската 2. Користи прописи од заштита при 
 средина околина работа 
   3. Правилно ги сортира и отстранува 

   отпадоците 



Знаење за занимањето / Вештини за занимањето  
 
 
Знаење за занимањето:  

• Знае да испланира и набави потребни работни материјали;  
• Знае да ја планира сопствената работа во согласност со распоред за работа;  
• Ги познава кодексите за облекување и другите санитарни норми за персоналот;  
• Ги познава санитарно-техничките норми за просториите, работните 

површини, алатот и приборот за работа; 

• Знае правила за постапување со материјалот за работа;  
• Знае што опфаќа подготовката на работното место и клиентот за различни 

видови на масажа; 

• Ги знае постапките за масажа со употреба на различни масерски техники и зафати;  
• Знае како да избере техника и постапка за масажа;  
• Ги знае завршните работи после спроведена масажа;  
• Ги знае правилата за избор на препарат, метода и ефикасност во работата;  
• Ги знае правилата на етичко однесување и работење;  
• Знае правила за вербална и невербална комуникација;  
• Ја разбира деловната етика;  
• Ја познава деловната документација;  
• Знае да извршува калкулации потребни за работниот процес;  
• Ги знае законските прописи, средствата и мерките за заштита и безбедност при 

работа; 

• Ги знае прописите за заштита на околината, заштита од пожар и давање на прва 

помош; 
 
Вештини за занимањето:  

• Планира, подготвува и организира работа, самостојно и во тим;  
• Извршува работи и работни задачи во согласност со етичките норми и методи 

за комуникација со клиентите;  
• Подготвува работна документација користејќи информатичка технологија;  
• Познава, разбира и применува основни медицински знаења и стекнати вештини 

за масажа на различни делови и регии кај човекот; 

• Следи и воочува елементарни промени индикации и контраиндикации од масажата;  
• Користи средства, уреди и методи за подготовка и манипулација на клиентите за 

потребната техника и зафати за масажа;  
• Подготвува материјал, опрема, уреди, техники и зафати соодветни за потребите 

на клиентот за спортска масажа;  
• Применува вештини за работа во тим, комуникација и проактивен пристап во 

пружањето на услугата и решавањето на проблеми;  
• Одржува хигиена и уредност на околината, спречува инфекции (врши дезинфекција 

 стерилизација):  
• Се грижи за квалитет и квантитет на извршената работа;  
• Се грижи за безбедноста и здравјето при работа и за заштита на околината; 

 
 

 Комуникација на мајчин јазик 
 

 Комуникација на странски јазик  
 
Клучни • Математичка компетенција 

компетенции 
• Дигиталната компетенција  

 •   Учење да се учи  



• Социјални и граѓански компетенции 
 

• Чувство за иницијатива и претприемништво 
 

• Културна свест и изразување  
 
 
Посебни услови  

 
 
 
 
Законска 
регулатива, 
прописи и 
индустриски  
стандарди 

 
 

• Стандард за простор за вршење лични услуги 
• Закон за занаетчиство  
• Закон за јавно здравје 
• Закон за санитарна и здравствена инспекција  
• Закон за работни односи 
• Закон за безбедност и здравје при работа 
• Закон за заштита на потрошувачите  
• Закон за заштита на лични податоци  



 
 
Донесен од: Министерство за труд и социјална политика  

 
 
 

Датум на Решение бр.08-5782/4 Датум на  

одобрување Од 04.05.2018 година ревизија  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 Назив на СЗ  Масер за козметичка масажа, велнес и спа 

 Код на СЗ  0810.40.02  

 Сектор  ЛИЧНИ УСЛУГИ 

 Ниво на  
IV(четврто) 

 
 сложеност на   
    

 работни задачи    
   Масер за козметичка масажа, велнес и спа извршува работни активности во 

   козметички салон и велнес и спа центри. 

   Планира, креира, калкулира козметички третмани по желба на клиентот, врши 

   промотивни активности, продажба и наплата на козметички третмани. 

   Во рамките на овие работни задачи, организира работа подготвува место за 
   изведба на работата, создава услови за работа, прима и подготвува клиент за 
   третман, масира тело со примена на разни техники на масажа (релакс, лимфна 
   дренажа,  аромамасажа,  антицелулитна  масажа,  рефлексна  масажа, 
 Опис на  акупресура,  апаратурна  масажа,  хидромасажа),  применува  топлотни 
 
занимањето 

 третмани, светлосни  третмани,  третмани  за  обликување  на  телото 
  (биостимулација, вакуум третмани, боди врапинг). Постигнува релаксација и    

   детоксикација  кај  клиентот,  намалување  на  масни  наслаги,  мазнење, 

   затегнување, потемнување на кожата. 

   Контролира  квалитет  во  согласност  со  стандардите  и  нормативите  во 
   работењето. Евидентира и одржува апарати и алати за работа. Комуницира со  
   клиенти, работи тимски, поседува претприемачки вештини, ја заштитува 
   работната средина, поблиската и пошироката околина и осигурува безбедни 

   услови за работа. 
     

 

Бро Функции на Задачи на Компетенции на занимањето 

ј занимањето занимањето   
1. Планирање и Планира и 1. Планира и организира работа во салони и 

 организирање организира  велнес и спа центри. 
 на работни работни 2. Подготвува план на дневни активности 
 активности активности 3. Планира набавка на материјали 
   4. Подготвува работна документација 
   5. Организира простор во зависност од 
    третманот 
   6. Планира сопствена работа почитувајќи го 
    распоредот на работа 
   7. Самостојно толкува потреби и упатства за 
    работните зафати по желба на клиентите; 
   8. Анализира зададена работна задача и 
    извршена работа; 
   9. Ги координира своите активности со 
    активностите на тимот 
   10. Следи достигнувања во делот на работното 
    оспособување и се грижи за својот стручен 

    развој. 
     



Бро Функции на Задачи на Компетенции на занимањето 

ј занимањето занимањето   
2. Подготовка за Подготвува 1. Дезинфицира и стерилизира опрема, 

 работа место за  средства за работа и простор; 
  работна изведба 2. Проверува исправност на апарати и врши 
  и лична  мали поправки 
  подготовка 3. Подготвува алат, прибор и материјал за 
    работа 
   4. Применува кодекс на облекување 
   5. Одржува лична хигиена 
   6. Создава пријатна атмосфера 
   7. Прави преглед на закажани третмани и 
    остварена комуникација преку е-пошта и 

    социјални мрежи 

     
  Прима клиент за 1. Прави прием на клиент 
  третман 2. Применува деловна комуникација со клиентот 
   3. Понудува услуги 
   4. Закажува термин за третман 
   5. Идентификува барања и очекувања на 
    клиентот 
   6. Советува клиент за избор на третман според 
    состојба на телото 
   7. Дава совети на клиентот за состојба која што 
    не дозволува третман 
   8. Упатува клиент во простор за третман 
   9. Почитува приватност на клиент во 
    комуникација и простор 

   10. Заштитува лични податоци на клиентот 

     
3. Оперативни Масира тело 1. Подготвува клиент за третман 

 активности  2. Прави преглед на кожа 
   3. Исклучува можни контраиндикации за масажа 
   4. Избира масажа според состојба 
   5. Избира апарати и препарати за третман 
   6. Користи професионални контактни средства 
    за изведување на масажа 
   7. Изведува масажа со различен интензитет, 
    начин и дејство 
   8. Зафаќа разни слоеви на телото со мазнење, 
    триење, гмечење, тапкање, 
    вибрации; 
   9. Користи техники на масажа (релакс, лимфна 
    дренажа, аромамасажа, антицелулитна 
    масажа, рефлексна масажа и акупресура) 
   10. Применува правила во масажата 
   11. Забележува промени на кожата од масажата 

   12. Постигнува ефекти на масажата 

     
  Применува 1. Подготвува клиент за третман 
  велнес и спа 2. Прави преглед на кожа 
  третмани 3. Исклучува можни контраиндикации за 
    третман 

   4. Избира третман според состојба на тело 



Бро Функции на Задачи на Компетенции на занимањето 

ј занимањето занимањето   
   5. Изведува третмани со примена на сува и 
    влажна топлина, 
   6. Третира тело со ИР (инфрацрвена ) светлина 
   7. Применува хидротерапија 
   8. Почитува правила при изведување на 
    третманите 
   9. Постигнува релаксација и детоксикација на 

    телото 
     
  Применува 1. Подготвува клиент за третман 
  третмани за 2. Прави преглед на кожа 
  обликување и 3. Исклучува можни контраиндикации за 
  потемнување  третман 
  на телото 4. Избира третман според состојба 
   5. Изведува третмани на дренажа топење на 
    масните наслаги, мазнење на кожата 
    (разбивање на целулитот), третмани на 
    затегнување (лифтинг на тело), 
   6. Прави биостимулација, мезотерапија, 
    детоксикација, вакуум и ултразвучни 
    третмани, боди врапинг, лимфна дренажа 
   7. Пигментира кожа со примена на УВ зраци 
   8. Почитува правила при изведување на 
    третманите 
   9. Постигнува намалување на масни наслаги, 
    мазнење на кожа, затегнување, 

    детоксикација, потемнување на кожата 
     
4. Комерцијални Изработува 1. Подготвува ценовник на услугите 

 активности калкулации 2. Изработува калкулации на козметички услуги 
   3. Склучува договори за набавка на опрема и 
    материјал за работа 
   4. Применува маркетинг и претприемништво во 

    салонот 
     
5. Административни Подготвува 1. Евидентира извршени третмани 

 активности работна 2. Изготвува извештаи и листи 
  документација 3. Води архива на документи 

   4. Закажува клиенти 
     
6. Активности за Контролира 1. Контролира квалитет во согласност со 

 обезбедување квалитет во  стандарди и нормативи во работењето 
 квалитет согласност со 2. Применува правила и мерки за лична 
  стандардите и  безбедност и безбедност на клиентот 
  нормативите во 3. Реализира преземени обврски кон клиенти и 
  работењето  деловни партнери 
   4. Почитува кодекс на однесување и етика во 
    работењето 
   5. Применува принципи на тимска работа 
   6. Проценува и вреднува сопствени 
    постигнувања и по потреба презема 

    корективни мерки 



Бро Функции на Задачи на Компетенции на занимањето 

ј занимањето занимањето   
   7. Следи нови трендови во козметиката во 
    однос на техники, препарати и апарати 
   8. Користи рационално енергија, материјали и 

    време 
     
7. Одржување и Евидентира 1. Евидентира исправност на апарати, алатки за 

 поправање опрема исправност на  работа и препарати 
  средствата за 2. Применува основни правила за одржување на 
  работа  апарати и алатки за работа 
   3. Следи исправност и потреба од сервисирање 
    на апаратите 
   4. Презема активности за обезбедување 

    исправност на уредите 
     
8. Комуникација Комуницира со 1. Познава вербална и невербална комуникација 

  клиенти, 2. Користи различни средства за комуникација 
  деловни 3. Комуницира со клиентите и деловни 
  партнери и  соработници на мајчин јазик и барем еден 
  соработници  странски јазик 
   4. Применува култура на говор и однесување 
   5. Одржува комуникација со клиентот во текот и 
    по завршување на третманот 

   6. Користи информатичка технологија 
     
9. Здравје, безбедност Заштитува 1. Применува заштитни мерки и средства при 

 и заштита на работната  работа во согласност со законски прописи 
 работата и средина 2. Правилно ги сортира и отстранува отпадоците 
 животната и применува  согласно прописи за заштита на животна 
 средина принципи на  средина 

  одржлив развој   
 

Знаење за занимањето / Вештини за занимањето  
Знаење за занимањето: 

 

• Знае да испланира и набави потребни работни материјали;  
• Знае да ја планира сопствената работа во согласност со распоред за работа;  
• Познава кодекс за облекување и другите санитарни норми за персоналот;  
• Разликува основи на професионална и лична етика и однесување  
• Познава санитарно-технички норми за просториите, работните површини, алатот 

и приборот за работа; 

• Знае правила за постапување со материјалот за работа;  
• Знае што опфаќа подготовката на работното место и клиентот за различни видови 

на третмани;  
• Разликува алат, прибор, апарати, опрема во салонот  
• Познава препарати за козметички третмани  
• Објаснува правила за постапување со материјалот за работа  
• Познава анатомија и физиологија на човечкото тело  
• Толкува промени на кожата со различна етиологија  
• Познава третмани на тело  
• Разликува масажа, велнес и спа третмани, третмани за обликување и потемнување на 

телото 

• Знае да избере техника, постапка, препарати, апарати, според третман на тело  



• Презентира завршни работи по спроведен третман  
• Почитува правила на етичко однесување и работење;  
• Објаснува вербална и невербална комуникација;  
• Толкува деловна етика;  
• Разликува деловна документација;  
• Презентира изготвување на пресметки за услуги;  
• Познава законски прописи, средства и мерки за заштита и безбедност при работа;  
• Толкува прописи за заштита на околината, заштита од пожар и давање прва помош  

 
Вештини за занимањето: 

 

• Планира, подготвува и организира работа, самостојно и во тим  
• Извршува работни задачи во согласност со етичките норми и методи за комуникација со 

клиентите  
• Рационално користи материјали, опрема и време  
• Комуницира со корисници на услуги на свој и странски јазик  
• Подготвува работна документација со користење на информатичка технологија  
• Подготвува работно место и клиент за третман  
• Создава услови за работа  
• Избира препарати и апарати за третман  
• Определува состојба на тело  
• Прави преглед на кожа  
• Идентификува контраиндикации за третман  
• Избира третман според утврдена состојба  
• Избира препарати, апарати и постапки за подготовка и третирање на клиент за третман  
• Изведува масажа со различен интензитет, начин и дејство  
• Применува техники на масажа: релакс, лимфна дренажа, аромамасажа, антицелулитна, 

рефлексна масажа, акупресура  
• Изведува третмани со примена на сува и влажна топлина  
• Третира тело со ИР (инфраруж-инфрацрвени) зраци  
• Применува хидромасажа  
• Прави третмани на биостимулација, детоксикација, мезотерапија, вкуум и 

ултразвучни третмани, боди врапинг, лимфна дренажа  
• Применува УВ зраци во третман на тело  
• Применува основни знаења од анатомија и физиологија во третманите  
• Применува правила при изведување на третманите  
• Дискутира за дејството и ефектите од третманот  
• Советува за избор и примена на козметички препарати и за секојдневна нега на тело  
• Подготвува и издава потребна документација за извршените услуги на клиентот;  
• Применува вештини за работа во тим, комуникација и проактивен пристап при 

обезбедувањето на услугата и решавањето проблеми  
• Се грижи за квалитетот и квантитетот на извршената работа  
• Применува мерки за заштита на здравјето на клиентите и околината, во согласност 

со хигиенско-технички, противпожарни и други заштитни мерки. 
 

 Комуникација на мајчин јазик 
 Способен/а е да споделува и толкува концепти, 

Клучни 
размислувања, налози, факти, барања и ставови во усна и писмена 
форма. Исто така, способен е да применува техники на активно слушање, 

компетенции вербална и невербална комуникација на соодветен и креативен начин со 
 клиенти,  деловни  соработници  и  колеги  од  тимот  во  различни 
 професионални, општествени и културолошки контексти. Способен е да 

 користи  и  толкува  различни  видови  на  документација,  да  собира, 



анализира и обработува информации. Истите информации, способен е да ги 

аргументира во усна и писмена комуникација соодветно на контекстот. 
 
 

Комуникација на странски јазик  
Способен е да го користи странскиот јазик за усна и писмена деловна 

комуникација во специфичен општествен и културен контекст поврзан со 

работата. Способен е да разбира, искажува и толкува концепти и 

размислувања, факти и ставови во усна и во писмена форма. Го користи 

активно странскиот јазик со цел да ја остварува писмената и усната 

комуникација со деловните соработници и клиентите, го следи 

напредокот во професијата и го надградува сопственото знаење и 

вештини и меѓукултурното разбирање 
 

Математички компетенции и основни компетенции во областа на 

науката и технологијата 

Способен е да применува математички компетенции за објаснување и 

решавање задачи за време на секојдневната административна работа и 

работа со клиенти и деловни соработници, како и подготовка на деловна 

документација. 
 

Дигиталната компетенција  
Користи ИТ технологија и други технологии на информатичкото 

општество за извршувањето на секојдневните работни обврски без кои 

развојот на козметичката индустрија не може да се замисли. 
 

 

Учење како се учи  
Способен е и свесен за потребата да стекне и усвои ново знаење и 

вештини заради личен напредок и напредок на институцијата каде 

работи,применувајќи ги истите и унапредувајќи го процесот. Способен е да 

управува со сопственото учење и да креира работни рутини. Истраен  
• и одговорен во самостојното учење и особено во учењето за време 

на работата со соработниците и колегите. Поседува вештини на 

размислување и самооценување за наученото. 
 

Социјални/општествени и граѓански компетенции  
Во секојдневното опкружување способен е да манифестира лични, 

интерперсонални и интеркултурни компетенции за комуникација cо луѓе од 

различна стручна спремност, културна и религиозна определба, социјална и 

граѓанска припадност, изразувајќи притоа толеранција и разбирање за 

другите гледишта и ставови, при што создава доверба. Нема предрасуди за 

луѓето од друга верска и национална или културна припадност и ги почитува 

нивните обичаи и култури. Способен е да работи во тим кој е мултикултурен 

и мултинационален и од различни општествени  
и социјални средини, да ги почитува нивните потреби и активности и да 

решава конфликти таму каде тоа е потребно. Ги познава општествените 

и политичките концепти и демократските учества во нив. Поседува 

организациски вештини кои ќе му овозможат да го организира целиот 

процес од идеја до реализација. 
 

Чувство за иницијатива и претприемништво  
Способен е идеите да ги претвори во реалност со иницијатива за нивно 

реализирање и спроведување на дело со цел подобрување на 

моменталната состојба. Креативен е, иновативен и презема ризици за 

остварување на целта по претходна анализа на пазарот и продуктите кои  



се нудат, осврнувајќи се на платежната моќ на граѓаните и следејќи ги 

светските трендови. 
 
 

Културна свест и изразување  
Го препознава и цени креативниот израз на идеи, културата на 

работното место и комуникацијата, искуствата и емоциите во 

најразлични медиуми (вклучително литература, визуелни уметности и 

музика) и соодветно ги поврзува со самоподобрувањето на членовите 

во тимот. Ги приближува сопствените креативни и експресивни 

ставови со размислувањата на другите членови во тимот и ги 

изразува на соодветен начин со што всушност ја подобрува 

ефикасноста на нивното работење, а ги збогатува општите животни 

компетенции.  
 

Работи во просторија која исполнува услови дадени со стандард за 
вршење на лични услуги. Опремена со козметички кревети за масажа 
и за третмани за обликување на тело, сауна, базени, џакузи, турска 
бања, апарати за масажа и апарати за обликување и потемнување на 
тело и соодветни препарати.  

Посебни услови Работното место е поврзано со стоење, директен контакт со 

козметички препарати, средства за дезинфекција, контакт со клиенти, 

работа со апарати и бара соодветни услови: носење работна облека и 

чевли, носење ракавици, маска за уста и друга опрема за лична и 

колективна заштита, средства за дезинфекција и превентива, 

противпожарен апарат, прва помош според стандарди и прописи. 
 

   •   Закон за работни односи 

   • Закон за занаетчиство 
   • Закон за јавно здравје 

   •   Закон за санитарна инспекција 

Законска   •   Закон за пазарна инспекција 
регулатива,   •   Прописи и принципи за добра хигиена 
прописи и   • Закон за ДДВ   

индустриски   •   Закон за безбедност и здравје при работа 

стандарди   •   Закон за заштита на животна средина 

   •   Закон за заштита на лични податоци 
   •   Закон за заштита на потрошувачи 

   •   Закон за облигациони односи 
      

      

Донесен од:   Министерство за труд и социјална политика 

    

Датум на Решение бр.08-7765/21 Датум на  

одобрување Од 30.11.2017 година ревизија  
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