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ВОВЕД 
 
 
Човечките ресурси, односно образованието и обуката кои го одредуваат 
квалитетот на човечките ресурси, се наоѓаат во основата на пирамидата на 
конкурентноста. Заедно со други фактори на конкурентноста, развојот на 
човечките ресурси влијае на продуктивноста и зголемување на 
конкурентноста во дејноста на пазарот на трудот. 

Реформата на образованието во Р. Македонија направи децентрализација 
на образовниот систем во согласност со позитивните европските искуства 
и современите пазарни економии. Целите на децентрализацијата и на 
реформите, беа: 

• еднакви права на образование; 

• откривање на потенцијалите на учениците;  

• воведување европски стандарди;  

• продолжување на образованието во флексибилни системи кои им 
овозможуваат на учениците вертикална и хоризонтална мобилност. 

 
Анализата на секторот Лични услуги опфака 6 клучни области: 
 
Клучна област 1: Големината на профилот на секторот и географската  
локација на организациите и работниците 

Клучна област 2: Видовите занимања во рамките на секторот и 
предвидените  промени во шемите за вработување 

Клучна област 3: Врската меѓу секторот што се анализира и другите сектори 

Клучна област 4: Клучните трендови, развој и двигатели во самиот сектор 

Клучна област 5: Можности за напредување и вообичаените патеки на  
кариера 

Клучна област 6: Работодавачи и други клучни чинители 

 

Со цел да се обезбедат повеќе информации кои ќе се искористат за 
изготвување на секторската мапа,  анализата на Секторот за лични услуги 
се фокусира на собирање информации од релевантни 
организации/здруженија на работодавачи, Занаетчиска комора на 
Македонија, Сектор услужни дејности, Државен завод за статистика на 
Р.Македонија, Услужни дејности во Р.Македонија 2010-2014, Статистички 
преглед 6.4.15.02/826, Нормативи и стандарди за работа во услужна 
дејност,Национална класификација на занимањата и други извори. 
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КЛУЧНА ОБЛАСТ 1: ГОЛЕМИНАТА НА ПРОФИЛОТ НА СЕКТОРОТ И  
                                    ГЕОГРАФСКАТА ЛОКАЦИЈА НА  
                                    ОРГАНИЗАЦИИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ  

 
 

1.1. Анализа на распространетост на субјектите од секторот Лични 
услуги 

 

Секторот за лични услуги е составен од потсекторите козметика, 
фризерство и оптика. Бројот на деловни субјекти кои го сочинуваат 
секторот за лични услуги не е сосем дефиниран затоа што  сите 
статистички податоци за секторот се водат заедно со сите услужни 
дејности во Република Македонија. Анализата е уште посложена поради 
фактот дека салоните најчесто се комбинирани како козметичко – 
фризерски или салони за убавина или оптичари регистрирани како 
трговски претпријатија. 

Колкав е бројот на субјектите и како се распоредени по региони, може да 
се види на следните табеларни и  дијаграмски прикази1: 

 
Табела бр. 1: Број на деловни субјекти во потсекторот за козметички услуги 
во Р.Македонија 
 

Ред. 
број 

Видови деловни субјекти во потсекторот за 
козметички услуги 

Број на деловни 
субјекти 

1 Козметички салони 452 

2 Салони за убавина 210 

3 Маникир и педикир 149 

4. Шминкери 95 

5 Стилисти 22 

6 Електролиза и ласерски отстранувања на влакна 6 

 Вкупно                934 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Регионални занаетчиски комори и Златна книга 2016 година 
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Графикон бр.1: Број на деловни субјекти според козметички третмани 

 
 
 
Графикон бр. 2: Застапеност на различни козметички салони 
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 Регионите во Македонија прикажани се на сликата подолу. 

 

Слика бр. 1. Региони во Македонија 

 
 
 
Во табела бр. 2 се прикажани колкав е бројот на деловни субјекти за 
козметика по регионите во РМ. Од табелата може да се види дека 
најголемиот број на козметички салони се наоѓаат во Скопскиот регион а по 
него следува Пелагонискиот регион. Најмал број на деловни субјекти по 
козметика може да се забележат во Североисточниот и Источниот регион.  
 
Табела бр. 2: Број на деловни субјекти за козметика по региони 
 

Региони Салони 
за 
убавина 

Козметички 
салони 

Маникир-
педикир 

Масажа Вкупно 

Скопски 
регион 

69 175 71 45 360 

Североисточен 
регион 
 

3 16 4 5 28 

Источен 
регион 

3 24 - 4 31 

Југоисточен 
регион 

6 17 4 6 33 

Вардарски 
регион 

4 28 6 6 44 

Пелагониски 
регион 

14 54 22 12 102 

Југозападен 
регион 

12 29 5 3 49 

Полошки 
регион 

8 14 3 4 29 
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Графикон бр. 3: Распореденост на салоните по региони во Р. 
Македонија 
 
 

 
 
Во следниот графикон прикажана е застапеноста на оптиките по региони 
во РМ. Може да се забележи дека најголем број на оптики има во 
Скопскиот регион, а најмал во Положкиот и Североисточниот регион.  
 
 
Графикон бр. 4: Застапеност на оптики по региони 

 
 
На графикон бр. 5 прикажани се фризерските салони по региони. И тука се 
забележува истиот тренд, односно најголемиот број на фризерски салони 
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се забележува во Скопскиот и Пелагонискиот регион а најмал број се 
забележува повторно во Североистичниот регион.  
 
 
 
Графикон бр. 5: Број на фризерски салони по региони2 
 

 
 
 
 
 
1.2. Анализа на работна сила во Секторот за лични услуги 

 
Статистичките податоци за вработени лица3 од 2015 година покажуваат 
дека од вкупно 705 991 вработено лице, во секторот на услужни дејности и 
други сектори евидентирани се 254 454 лица што е речиси третина од 
вкупниот број .  
 
Податоците за структурата на активните деловни субјекти според бројот на 
вработени покажуваат дека најголемо учество имаат деловните субјекти со 
1-9 вработени (85,2 % во 2014, односно 80,2% во 2015 година). Потоа 
следат деловните субјекти без вработени (или субјектите не го прикажале 
податокот за вработени) со 5,6% во 2014, односно 10,4% во 2015 година. 
 
Истражувањето направено за секторот, покажува дека  фризерството е 
застапено со 20 – 35% од вкупниот број на сите занаети во државата. 
Колкав е бројот на вработени во салоните и каква е нивната 
квалификациона структура може да се види на табеларните прикази кои 
следат:  
 
 

                                                
2 Занаетчиска комора на Р, Македонија и дистрибутери на фризерски материјали 
3 www.avrm,gov,mk и МАКСТАТ статистички извештај 2016 година 



 9 

Табела бр. 3: Големина на фризерските салони и нивна процентуална 
застапеност во економијата на Р. Македонија 
 

Од 1 – 10 вработени       20% 

1 вработен       40% 

2 вработени       40% 

 
 
Табела бр. 4: Квалификациона структура на вработените 
 

Високо образование        2% 

Стекнати дипломи и 
сертификати за завршени 
фризерски обуки 

      58% 

Средно стручно фризерско 
училиште 

      40% 

 
  
 

1.3. Анализа на образовниот систем во Секторот за лични услуги4 

Република Македонија има национален систем за образование кое опфаќа 
формално и неформално образование и има разработени постапки за 
верификување на програми и институции за обезбедување на образование 
на деца и на возрасни.  

Формалното и неформалното образование опфаќаат: високо образование, 
општо средно образование, средно стручно образование и основно и 
предшколско образование и воспитување. Од значење за анализата за 
потребите од модернизација на техничкото образование во Р. Македонија 
фокусот е ставен на средното стручното образование. 

Неформалното образование на возрасни се спроведува главно во 
согласност на одредбите на Законот за образование на возрасните на 
Република Македонија. Како понудувачи на услуги за образование на 
возрасните може да се јават јавните и приватните установи за образование 
на возрасните, институциите за образование на возрасните, центрите за 
усовршување, работодавачите и социјалните партнери, здруженијата на 
граѓани или индивидуалните обучувачи, кои ги исполнуваат условите 
пропишани со Законот.  

Средствата за финансирање и развој на образованието на возрасните се 
обезбедуваат од буџетот на Република Македонија, од буџетите на 

                                                
4 Сите податоци се преземени од средните стручни училишта во Р. Македонија 
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заединиците на локалната самоуправа, од учесниците во процесот на 
образованието на возрасните и од други извори. 

 

Средно стручно образование 

Приоритети во стручното образование се развој и примена на нови или 
ревидирани стандарди на занимања и образовни програми согласно 
барањата на пазарот на труд. Потребно е да се спроведе анализа за 
потребите од рационализација и преструктуирање на мрежата на стручни 
училишта со цел да се добие функционално образование. 

 
Структурата на средното стручно образование во Р.Македонија е следна: 
 

• Стручно образование во траење од две години; 

• Средно стручно образование во траење од три години; 

• Средно стручно образование во траење од четири години; 

• Постсредно образование. 
 

Стручното образование во секторот лични услуги ги опфаќа следниве 
области: 

Фризерство, козметика и оптика. 

 

 

Табела бр. 5. Преглед на образовни профили во формалното средно и 
постсредно стручно образование и обука 
 

Ред. 
број 

Назив на сектор Образовни профили со двегодишно траење 
на образованието 

1. Лични услуги / 

2. Лични услуги Образовни профили со тригодишно траење 
на образованието 

- фризер 

- козметичар-маникир, педикир 

3. Лични услуги Образовни профили со четиригодишно 
траење на образованието 

- козметички техничар 

- техничар за очна оптика 
 

4. Лични услуги 
Образовни профили со специјалистичко 
образование 

  
/ 

 

Согласно конкурсот за запишување на ученици во средни стручни 
училишта во Р.Македонија, Секторот за лични услуги е застапен  во 10 
училишта, во 8 градови.  
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Табела бр. 6: Застапеност на квалификациите од трет степен во 
Секторот за лични услуги во Р. Македонија 
 
р.б. Училиште/град  Квалификација Вкупен број 

на 
паралелки 

Вкупен 
број на 

ученици 

Наставен 
јазик 

1. ССОУ„Киро Бурназ“- 
Куманово 

Фризер 3 16 Македонски 
јазик 

2. СОУ„Ѓорче Петров“- 
Прилеп 

Фризер 3 65 Македонски 
јазик 

3. СУГС„Димитар 
Влахов“- Скопје 

Фризер 8 155 Македонски 
јазик 

4. СУГС„Димитар 
Влахов“- Скопје 

Фризер 6 136 Албански 
јазик 

5. СУГС„Димитар 
Влахов“- Скопје 

Фризер 1 5 Турски јазик 

6. СУГС„Димитар 
Влахов“- Скопје 

Козметичар- 
маникир, 
педикир 

3 25 Македонски 
јазик 

7. СУГС„Димитар 
Влахов“- Скопје 

Козметичар- 
маникир, 
педикир 

2 29 Албански 
јазик 

 
Во Секторот за лични услуги  застапени се квалификации од трет степен, 
фризер и козметичар- маникир, педикир во градовите: Куманово, Прилеп и 
Скопје. Најголем број паралелки има од квалификацијата фризер во градот 
Скопје. Наставата се оддржува на три наставни јазици: македонски, 
албански и турски јазик.   

 
 
 

Табела бр. 7.Застапеност на квалификации од четврти степен во 
Секторот за лични услуги во Р. Македонија 
 
р.б. Училиште/град  Квалификација Вкупен 

број на 
паралелки 

Вкупен 
број на 

ученици 

Наставен 
јазик 

1. ССОУ„Киро 
Бурназ“- Куманово 

Козметички 
техничар 

4 78 Македонски 
јазик 

2. ССОУ„Киро 
Бурназ“- Куманово 

Козметички 
техничар 

1 10 Албански 
јазик 

3. СОУ„Ѓорче Петров“- 
Прилеп 

Козметички 
техничар 

4 89 Македонски 
јазик 

4. СОУ„Св. Наум 
Охридски“- Охрид 

Козметички 
техничар 

4 100 Албански 
јазик 

5. ССОУ„Димитрија 
Чуповски “-Велес 

Козметички 
техничар 

4 100 Македонски 
јазик 

6. СУГС„Димитар 
Влахов“- Скопје 

Козметички 
техничар 

4 107 Македонски 
јазик 

7. СУГС„Димитар 
Влахов“- Скопје 

Козметички 
техничар 

4 74 Албански 
јазик 

8. УМЦ„Никола 
Штејн“- Тетово 

Козметички 
техничар 

2 40 Македонски 
јазик 

9. УМЦ„Никола 
Штејн“- Тетово 

Козметички 
техничар 

4 79 Албански 
јазик 

10. СОУ„Орде Чопела“- 
Прилеп 

Техничар за очна 
оптика 

4 66 Македонски 
јазик 

11. СОУ„др. Јован Техничар за очна 4 110 Македонски 
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Калаузи“- Битола оптика јазик 

12. СУГС„Марија Кири 
Склодовска“- Скопје 

Техничар за очна 
оптика 

4 74 Македонски 
јазик 

13. СУГС„Марија Кири 
Склодовска“- Скопје 

Техничар за очна 
оптика 

4 121 Албански 
јазик 

14. ОСТУ„Гостивар“ Козметички 
техничар 

1 21 Турски 
јазиик 

15. ОСТУ„Гостивар“ Козметички 
техничар 

1 13 Албански 
јазик 

 

Во Секторот за лични услуги  застапени се квалификациите од четврти 
степен, козметички техничар и техничар за очна оптика во градовите: 
Куманово, Прилеп, Велес, Охрид, Тетово, Скопје, Битола и Гостивар. 
Наставата се спроведува на три наставни јазици: македонски јазик, 
албански јазик и турски јазик.   
 
 
 
 
 

Графикон бр.  8: Број на паралелки по градови, за 4 годишни програми 
за македонски јазик за одделните квалификации 
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Графикон бр. 9: Бројот на паралелки по градови, за 4 годишни 
програми на албански јазик и за одделните квалификации 

 

 

 

 

 

Графикон бр. 10: Број на паралелки по градови, за 3 годишни 
програми за одделните квалификации 
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Графикон бр. 11: Број на ученици од четиригодишно образование по 
градови 
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КЛУЧНА ОБЛАСТ 2: ВИДОВИ ЗАНИМАЊА ВО РАМКИТЕ НА  
                                    СЕКТОРОТ И ПРЕДВИДЕНИТЕ ПРОМЕНИ ВО  
                                    ШЕМИТЕ ЗА  ВРАБОТУВАЊЕ 

 
 

2.1. Видови занимања во рамките на потсекторот за оптика 
 

Стручна квалификација 
 
Во оптичката компанија „Геталдус“ работи кадар од областа на оптика, со 
висока и виша стручна спрема, средна стручна спрема и сл. Видовите на 
занимања се поделени според степенот на завршено образование. Во 
компанијата работат стручни кадри со завршено четиригодишно стручно 
образование, со диплома за техничар за очна оптика IV ниво според 
Националната рамка на квалификации. 
  
 
Табела бр. 8: Квалификациона структура на вработени5 
 

ВИСОКО/ВИШО 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ТЕХНИЧАРИ РАБОТНИЦИ ДРУГИ СТРУКИ 

Лекар - 
специјалист 

Техничар за очна 
оптика 

Техничка служба Правници 
 

Оптометрист   Економисти 

 
 

Табела бр. 9: Структура на вработени во 2016 година во оптичка 
работилница „Геталдус“ 
 

4.1  СТРУКТУРА НА ВРАБОТЕНИ - 2014 ГОД. 

1 Очен лекар 1 

2 Оптичар оптометар 8 

3 Техничари за очна оптика 31 

4 Административни 
службеници 

2 

5 Хигиеничар 1 

 
 

 
2.2. Професионални квалификации како техничар за очна оптика 
 
Согласно описот на работата за работното место во актот за 
систематизација, техничар за очна оптика е должен да ги извршува  
работните задачи кои одговараат на ниво на образование IV степен6. 
 

Техничарите во оптика препишуваат и ставаат очила и контактни леќи и 
даваат совети за нивната употреба или за употребата на други оптички 
помагала, како и за правилно осветлување при работа и читање. 

Работните задачи на техничарите за оптика вклучуваат: 

                                                
5 Ланец на оптичари Геталдус 
6 Национална класификација на занимањата. - Скопје: Државен завод за статистика   
    на Република Македонија, ISSN 1409-7044) 
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- преглед на очи и препишување на очила, контактни леќи или друго 

лекување за да се подобри видот. Во случаите кои бараат лекување 
на очите, пациентите ги испраќаат на медицинско лекување кај 
лекари; 

- советување за правилна употреба на очила и контактни леќи, 
соодветно осветлување при работа и читање и други оптички 
помагала; 

- местење на препишана диоптрија во рамки и контактни леќи на 
корисниците; 

- вршење на сродни задачи; 
- надзор на други соработници. 

 

2.3. Професионални квалификации со звање офталмолог, ниво на 
образование VII-1 степен и оптометрист. 
 
Согласно описот на работата за работното место во актот за 
систематизација, офталмолог и оптометрис класифицирани се за 
работното место – офталмолог, ниво на образование VII-1 степен  и 
оптометрис, ниво на образование VI-1 степен.   
 
Офталмолозите и оптометристите препишуваат и ставаат очила, контактни 
леќи и визуелни системи и советуваат за нивната употреба или за 
употребата на други оптички помагала, како и за правилно осветлување 
при работа и читање. 
 

Работните задачи на офталмологзите и оптометриите вклучуваат: 
 

- преглед на очи и препишување очила, контактни леќи или друго 

лекување за да се подобри видот.  Во случаите кои бараат лекување 

на очите, пациентите ги испраќаат на медицинско лекување кај 

лекари специјалисти по офталмологија; 

- испитување на видната функција на окото кај пациентите со 

користење нa специјализирани инструменти и опрема; 

- мерење на очниот притисок кај пациентите; 

- дијагностицирање и управување со болестите на око и препишување 

на лекарства за нивен третман; 

- советување за правилна употреба на очила и контактни леќи, 

соодветно осветлување при работа и читање и други оптички 

помагала; 

- местење на препишана диоптрија во рамки и контактни леќи на 

корисниците; 

- одржување на консултации со други стручњаци од областа на 

физиотерапијата; 

- изработка на научни трудови и пишување на извештаи; 

- вршење на сродни задачи; 

- надзор на други соработници. 
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2.4. Анализа на сегашните и идните потреби од вештини 
 
 

Потребно е да се направи согледување на постигнатите резултати од 
учењето. Резултатите од учењето се искази за тоа што знае, што разбира и 
што може да прави ученикот, како резултат на завршено средно стручно 
образование.  Резултатите од учење се дефинираат во смисла на знаења, 
вештини и компетенции (самостојност и одговорност). 
 
За да се постигне ефективност при работа на горенаведените занимања, 
секој работник мора да поседува одредени вештини за извршување на 
работата, а тоа може да се постигне со конкретна обуки дополнително 
знаење за работното место со цел да се постигне континуиран 
професионален развој. Со тоа ќе се подигне нивото на вештините и 
искуството на работната сила. 
 
Со цел соочување со предизвиците што се наметнуваат во поново време 
во областа на оптиката, потребно е да се направи развој на вештини во 
повеќе категории: 
 

- Вработување на млади и стручни лица (кои освен со завршено 
високо образование може да се со диплома за завршен  IV степен, 
средно стручно образование, но кои дополнително се обучени за 
технички и организаторски вештини.); 
 

- Континуирано следење на обука/предавања од областа на правото 
согласно законите и правилниците за работа со кои се среќаваат 
рабтниците во своето работење, со цел познавање на правниот 
основ во тековното работење, односно познавање на правото до тој 
степен за решавање на потенцијалниот проблем. 

 
- Професионален развој, развивање на високо ниво на технички 

вештини и способност во дадена позиција да се донесе правилно и 
издржано решение. 
 

- Развој на вештини со цел развивање на комјутерски вештини, 
разбирање најмалку на еден странски јазик и математичка 
писменост. 
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КЛУЧНА ОБЛАСТ 3: ВРСКАТА МЕЃУ СЕКТОРОТ ЛИЧНИ УСЛУГИ И 
ДРУГИТЕ СЕКТОРИ 
 

3.1. Врската меѓу Секторот за лични услуги и другите сектори, 
согласно Националната класификација на занимањата 
 
Според Националната класификација на занимањата7, занимањата се 
поделени во групи  според видот и сложеноста на работата и работните 
задачи, струката и степенот на сложеноста, односно нивото на 
образование.  
 
Главните групи на занимања се на највисокото хиерархиско ниво на  
занимања и се означени со едноцифрени броеви. Во класификацијата 
постојат 10 главни групи на занимања и се означени со броевите од 0 до 9. 
 
Постои врска меѓу Секторот за лични услуги и останатите сектори што се 
гледа од застапеноста во повеќе главни групи: 
 
Главната група 1: Членови на законодавни и извршни тела, државни 
функционери, раководни државни службеници, дипломати и 
директори. 
 
 Во групата на директори за услуги, некласифицирани на друго место 
спаѓаат: (директори на претпријатие за лични услуги. директор на 
претпријатие и установа, некласифициран на друго место). 
 
Задачите што се вршат од страна на оваа група најчесто вклучуваат:  
 

- планирање на дневните активности и организирање на различни 

програми кои ги даваат центрите;  

- одредување и водење на оперативни и административни работи; 

- давање на публицитет на настаните кои се одржуваат во центрите; 

- обезбедување на рентабилно користење на материјалните и 

финансиските средства, како и на работата на вработените и 

исполнување на планот на работа;  

- обезбедување на услови за работа во согласно пропишаните 

стандарди; 

- одржување на чекор со новите трендови и случувања кои се 

релевантни за услугите кои се даваат; 

- претставување на организационата единица во рамките на 

надлежноста на центарот и надвор од него и друго. Задачите можат 

да вклучуваат и надзор на другите работници. 

Главната група 2:  Стручњаци и научници 
 
Во групата Физичари, хемичари и сродни стручњаци спаѓаат:  

                                                
7  Национална класификација на занимањата. - Скопје: Државен завод за статистика   

    на Република Македонија, ISSN 1409-7044) 
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- Физичари и астрономи (физичар, физичар истражувач, физичар 
самостоен истражувач, медицински физичар); 

- Хемичари (хемичар, хемичар во фармација,хемичар технолог) 
 

Во групата Стручњаци од областа на здравството спаѓаат: 
 

- Доктор по медицина дерматолог, доктор по медицина офталмолог, 
доктор по медицина за пластична и реконструктивна хирургија, 
доктор по медицина клинишки фармаколог. 
 

Во групата Други стручњаци во здравството спаѓаат: 
 

- Фармацевти, физиотерапевти, офтамолози и оптометристи 
 
Во групата Стручњаци од областа на природните науки спаѓаат: 
 

- Биолози, патолози, фармаколози, ботаничари, зоолози и сродни 
стручњаци (биофизичар, биохемичар,физиолог, фармаколог). 

 

Во групата Стручњаци за образование спаѓаат:  
 

- Стручњаци за универзитетско и високо образование во природните 
науки, наставен кадар за средношколско образование, (предавач по 
физика, универзитетски асистент по физика, универзитетски 
професор по физика, предавач по фармација, универзитетски 
асистент по фармација, универзитетски професор по фармација, 
предавач по медицина, универзитетски асистент по медицина, 
универзитетски професор по медицина, предавач по ликовни 
уметности, универзитетски асистент по ликовни уметности, 
универзитетски професор по ликовни уметности, професор по 
ликовни предмети, професор по физика, професор по хемија, 
професор по физиотерапија, професор по фармацевтски предмети, 
професор по стакларска технологија, професор по  практична 
настава). 

 
Главна група 3: Техничари и сродни занимања 
 
Техничарите и сродните занимања вршат претежно технички и сродни 
задачи кои најчесто вклучуваат техничка работа поврзана со истражување 
и примена на концепти и работни методи од полето на природните, 
техничките, биотехничките, општествените и хуманистичките науки, како и 
области од медицината и здравството, различните технички услуги во 
бизнисот и трговијата, финансиите, државната управа, администрација, 
социјална работа, работа на уметнички и спортски приредби и друго. 
Задачите можат да вклучат и надзор на други соработници. 
 
Во групата Помошни стручњаци за наука и инжињеринг, спаѓаат:  
 

- Техничари за хемија, физика, и сродни занимања, техничар за 

електронска оптика. 
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Во групата Техничари за хемиско - технолошки, прехранбени и 
биотехнолошки  занимања, спаѓаат: 
 

- Техничар за фармацевтски производи, техничар за козметички 
производи. 

 
Во групата Техничари и асистенти во здравството,спаѓаат:  
 

- Фармацевтско козметички техничар, оператор за опрема во очната 

дијагностика, инструментален оптичар, сервисер за оптичка опрема. 

Во групата Други професионални соработници во здравството, 
спаѓаат:  
 

- Техничари во оптика (оптометрис- техничар и оптички техничар) 

Главна група 5. Работници во услужни дејности и продажба 
 
Задачите што ги вршат работниците од оваа главна група најчесто 
вклучуваат: организирање и давање услуги во врска со туристички 
патувања, одржување на домаќинство, подготовка и сервирање на храна и 
пијалаци, чување на деца и домашни миленици, основна болничка нега и 
згрижување на болни и изнемоштени лица во болница или во домашни 
услови, фризерски и козметичарски услуги, астрологија и претскажување 
на судбина, погребални услуги, заштита на лицата и недвижниот имот од 
пожар и недозволени работи, продавање на производи во продавниците на 
големо и на мало, продажба на пазар,улици и друго. Може да биде вклучен 
и надзор на други работници. 
 
Занимањата од оваа главна група се класифицираат во подгрупите: 
 
1. Работници во персонални служби 
2. Продавачи 
3. Занимања за лична нега и сродни занимања 
4. Занимања за заштита на лица и имот 
  
Во групата Работници на персонални служби, спаѓаат:  
 

- Фризери, козметичари и сродни занимања 
 

Во групата Фризери, спаѓаат занимањата: 
  

-  Машки фризер, женски фризер и бербер. 

Фризерите и берберите потстрижуваат и уредуваат коса, бричат и 
обликуваат брада, вршат надградба на коса, шатирање, бојадисување, 
како и други третмани за подобрување на изгледот на косата. 
 
Задачите на оваа група вклучуваат: 

 
- потстрижување, миење, бојадисување и кадросување на коса; 
- бричење или обликување на брада; 
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- козметичко третирање на коса; 
- миење на коса и фенирање; 
- чистење и нанесување на креми, лосиони и слични производи за 

коса; 
- масирање на коса и третман на скалп; 
- чистење на работната просторија; 
- вршење на сродни задачи; 
- надзор на други работници  

Во групата Козметичари и сродни занимања, спаѓаат занимањата:  
 

- Козметичар, маникир, педикир, маскер, масер,шминкер. 

Козметичарите и сродните занимања вршат козметички третмани, како и 
други третмани за подобрување на изгледот на лицето и телото. 
 
Задачите на оваа група вклучуваат: 
 

- чистење и нанесување на креми, лосиони, маски и слични   
производи на лице и на тело; 

- масажа на лице и на тело; 
- нанесување на шминка на клиенти за поубав изглед; 
- нанесување на шминка на актери и други изведувачи; 
- чистење, обликување и лакирање на нокти, 
- лекување на помали заболувања на стапалата како што 
- се задебелување и деформитети на ноктите на нозете; 
- помош при капење, основна и професионална масажа; 
- вршење на сродни задачи; 
- надзор на други работници. 
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КЛУЧНА ОБЛАСТ 4: КЛУЧНИТЕ ТРЕНДОВИ, РАЗВОЈ И ДВИГАТЕЛИ      
                                    ВО СЕКТОРОТ ЛИЧНИ  

 

Самото име на Секторот за лични услуги многу прецизно ја дефинира 
функцијата на овој сектор како и неговата улогата во давање на соодветни 
услуги, кои можеби не се од витално значење за животот на човекот, но 
секако во голема мерка помагаат во подобрување на квалитетот на 
живеење. 
 
Иако не се витални органи, косата, кожата и ноктите, можат да бидат 
важни индикатори на индивидуалното здравје. Често пати промените кои 
настануваат кај нив, може да имаат големо влијание на квалитетот на 
животот, па дури и во одредени случаи губење на сaмодовербата и чуство 
на беспомошност8. 
 
Бидејќи овој сектор опфаќа широк спектар на услуги9: фризер, шминкер, 
козметичар, маникир - педикир, оптичар, масер, згрижувач на деца во 
домашни услови и детски градинки10, голем е опсегот клучни трендови и на 
двигатели кои водат кон развој на секој од овие потсектори.  

 
Конвергенција на науката, медицината и убавината 
 

Денес не постојат јасни граници помеѓу науката, медицината и убавината11. 
Според дефиницијата на ФДА (FDA - Food and Drug Administration), 
козметиката е дефинирана како „производи кои се наменети за чистење, 
разубавување или менување на изгледот на било кој дел од човековото 
тело, вклучително косата, кожата и ноктите“12. Производите од овој тип 
првенствено мора да бидат безбедни за консументите и мора правилно и 
точно да се обележани сите компоненти кои во себе ги содржат. 
 
Консументите се во потрага по козметички препарати (како за коса, така и 
за кожа и нокти) кои се поефикасни и мултифункционални. Побарувањата 
одат и во правец на воспоставување на врска помеѓу убавината и 
медицината, на тој начин што од новите производи за нега на коса, кожа и 
нокти се бара да содржат и фармацевтско активни компоненти. Овие 
активни компоненти ќе  овозможат збогатување на косата, кожата и 
ноктите со неопходните нутриенти со крајна цел добивање на здрава и 
коса, кожа и нокти. 
 

 
 

                                                
8 J. Rosen, A. Landriscina, A.J. Friedman, Nanotechnology-Based Cosmetics for Hair Care, 

Cosmetics, 2015, 2, 211-224; doi:10.3390/cosmetics2030211 
9 Центар за стручно образование и обука – Скопје. http://www.csoo.edu.mk 
10 Подсекторите масер и згрижуваш на деца во домашни услови се во делот на 

неформалното образование 
11 D. Weinswig, Executive Director—Head of Global Retail & Technology, Fung Business 

Intelligence Centre, Тhe convergence of science, medicine and beauty - Report on Science 
Medicine and Beauty by FBIC Global Retail Tech, 2015, Aug  23. https://www.fbicgroup.com 

12 A. Lohani, A. Verma, H. Joshi, N. Yadav, N. Karki, Nanotechnology-Based Cosmeceuticalsl, 
ISRN Dermatology, 2014, Article ID 843687. http://dx.doi.org/10.1155/2014/843687 

http://dx.doi.org/10.1155/2014/843687
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Сегашни и идни трендови во одржувањето на нега на коса, 
кожа и нокти 

 
Денес перманентните бои интензивно се користат кај околу една третина 
од населението со што индустрија за бои ја прави економски силна 
индустрија. Поголемиот број на консументи користат перманентни бои за 
боење на коса, продукти кои својата популарност ја стекнале поради 
долготрајноста, лесното аплицирање и можноста да ја постигнат било која 
сакана нијанса. 
 
Од друга страна користењето на синтетички бои е поврзано со можноста за 
појава на хиперсензитивни реакции. Поради ова, новите правци на 
истражувања во оваа област одат во правец на развој на нови бои и 
перкурсори како алтернатива на перманентните бои. 
 

Компонети од природни извори. Консументите денес во голема мерка се 
свртени кон производи кои во себе содржат компоненти од природно 
потекло како: растителни (екстракти од овошја, есенцијални масла, 
екстракти од семиња, витамини и др.), животински (мед, восок, хитозан, 
липозоми, изофлавони и др.) и микробиолошко и ферментационо потекло 
(ензими и продукти од биотехнолошка и ферментациона технологија). 
 
Исто така, новите производи кои се пласираат неопходно е да содржат 
компоненти како антиоксиданси, пептиди, агенси за депигментација и 
голем број други активни компоненти кои истовремено ќе решаваат и 
проблем како што се: сува или масна кожа, несакана пигментација, како и 
забавување на процесот на стареење на косата и кожата. 
 
Новите продукти, исто така, треба да помогнат во решавање на 
проблемите со проретчување и губење на косата, како и подобрување на 
квалитетот на оштетена коса, кожа или нокти, што може да биде резултат 
на несоодветни третмани и/или средината во која се живее (зголемено 
загадување на околината). 

 
Прилагодување на производи за разубавување со користење 

на нови технологии13 
 
Новите технологии во голема мера се користат за добивање на иновативни 
производи за нега на коса, кожа и нокти.  
 
Медицинската технологија и убавината. Индустријата за добивање на 
препарати за нега на коса и кожа има применето голем број на медицински 
технологии и уреди. Така денес со користење на микро-игли можат лесно и 
едноставно да бидат инјектирани различни козметички препарати и да 
бидат транспортирани длабоко во кожата. 
Последните години се работи и на развој на матични ќелии за нега на 
кожата. Иако се уште не е комплетно дефинирано влијанието на овој вид 
на компоненти, се смета дека би можеле да помогнат во заштита на кожата  

                                                
13 D. Weinswig, Executive Director—Head of Global Retail & Technology, Fung Business 

Intelligence Centre, Тhe convergence of science, medicine and beauty - Report on Science 
Medicine and Beauty by FBIC Global Retail Tech, 2015, Aug  23. https://www.fbicgroup.com 
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и косата од оштетувања. L’Oreal е пионер во ова област и веќе има 
развиено револуционерен третман т.н. Kérastase Densifique, со матични 
ќелии за решавање на проблемот на ќелавоста. 
 
Истражувањата одат во правец на користење на генетската технологија за 
добивање на наменски производи од ваков тип кои се дизајнирани врз база 
на различноста на човековите гени, вкусови и желби. Се реферира за 
производство на препарати за персонализирана нега на кожата, креирани 
врз база на ДНК (ДНК - дезоксирибонуклеинска киселина) анализа на 
консументот. Така врз база на специфичниот профил на кожата и косата ќе 
се креира процентуалниот удел на соодветните компоненти и нивни 
специфични комбинации. 

 
Веќе се пласирани иновативни производи во оваа област, базирани на ДНК 
тестирања кои го успоруваат стареењето. 
 
Биотехнологијата како наука е главен извор за иновации во областа која се 
грижи за квалитетот и здравјето на кожата и косата. Со години интензивно 
се користи производот на бактеријата Clostridium botulinum познат под 
името ботокс.   
 
Нов тренд во оваа индустрија се пробиотиците и иако овој термин 
генерално е поврзан со производи кои се користат за одржување на добро 
дигестивно здравје, денес пробиотиците се користат како додатоци кои 
имаат заштитна улога на кожата. 
 
Иновативни производи се добиени со имитација на природата на живите 
организми и како такви се додаваат во препаратите за коса и кожа.  Тоа 
значи дека голем број на соединенија кои природно се среќаваат во 
човековиот организам, а кои сами помагаат во поправање (решавање на 
одредени проблеми) на телото, можат да се додаваат како активни 
состојки во различни формулации кои ги имитираат биолошките услови за 
млада и здрава кожа, коса и нокти.   
 
Последните години интензивно се истражува примената на различни 
видови на наноматеријали, кои по своите уникатни особини кои ги 
поседуваат, се замена за голем број досега користени материјали. Тоа 
значи дека овој вид на нови производи нашле своја примена и во 
индустријата за добивање на производи за нега на коса, кожа и нокти.  
Подолг период во употреба се и голем број на наночестици добиени од 
природни извори како титан диоксид (TiO2), цинк оксид (ZnO), сребро, 
силициум диоксид и др. Титан диоксид (TiO2) и цинк оксид (ZnO) се 
користат бидејќи се покажале како високо ефикасни УВ филтри кои 
интензивно се користат како додатоци во препарати за заштита од сонце14. 
 
Различни видови на наноматеријали кои денес се користат се: 
 

o липозми;  
o наноемулзии; 

                                                
14 K. Srinivas, The current role of nanomaterials in cosmetics, Journal of Chemical and 
Pharmaceutical Research, 2016, 8(5), 906-914. 
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o нанокапсули; 
o нанокристали; 
o наносребро и нанозлато; 
o дендримери; 
o хидрогелови. 

 
Додавањето на овој тип на компоненти има за цел исполнување на неколку 
задачи: 
 

o УВ заштита; 
o хидрирање  на кожа, коса и нокти; 
o антиоксиданси; 
o спречување на стареење и појава на брчки; 
o потиткување на создавање на колаген; 
o антицелулитно делување; 
o лечење на алергии на кожа;  
o поправка на оштетена кожа и друго. 

 

Постојат истражувања во кои се реферира за користењето на сребрени 
наночестички како додатоци во голем број на козметички формулации како 
и позитивните ефекти кои тие ги покажуват во зависност од нивната 
големина15.  

 
Идни нови големи откритја - 3D биопринтање на човечка кожа  

 
Технологијата на биопринтање на делови од човековото тело (вклучително 
и кожа) е познато и се користи во медицината последните години. 
Постоењето на се повеќе допирни точки помеѓу медицината и 
козметичката индустрија, овозможува интензивно да се размислува за 
примена на вакви иновативни медицински постапки и во индустријата за 
одржување на коса и кожа. 
 
Иако е потребен подолг временски период комплетно да се согледа 
ефектот на примената на овие иновативни производи, сепак постојано 
расте побарувачката за производи со претходно наведените 
карактеристики, бидејќи консументите се многу повеќе информирани и 
затоа и нивните желби и побарувања се поконкретни. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
15 S. Gajbhiye,  S. Sakharwade, Silver Nanoparticles in Cosmetics. Journal of Cosmetics, 
Dermatological Sciences and Applications, 2016, 6, 48-53. 
http://dx.doi.org/10.4236/jcdsa.2016.61007 
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КЛУЧНА ОБЛАСТ 5: МОЖНОСТИ ЗА НАПРЕДУВАЊЕ И    
                                    ВООБИЧАЕНИТЕ ПАТЕКИ НА КАРИЕРА 

 

      

Табела бр. 10: Патека на напредување во кариерата (за пример е 
земен „Геталдус“ ДООЕЛ АД Скопје) 
 

Работни позиции и 
квалификации 

ниво 

1 Управител ВСС VI - A  

2 Офталмолог - Примариус ВСС VIII 

3 Лекар - специјалист ВСС VII - A 

4 Администрација ВСС VI - A 

5 Оптометрист ВШС V - A 

6 Техничар за очна оптика ССС IV 

7 Економски техничар ССС IV 

8 Хигиеничар ВКВ I 

 
Оптичката компанија „Геталдус“ ДООЕЛ АД – Скопје, во моментов има 
вработено 39 оптичари. Од нив 33 имаат завршено формално образование 
во траење од четири години, а 6 вработени се здобиле со стручна 
квалификација во неформалното образование. Бројка од 8 вработени 
кариерно напредувале од техничари со IV ниво на квалификации се 
здобиле со звање оптометристи од V – A ниво според Националната рамка 
на квалификации.  
 
Своето стручно и лично напредување во кариерата, на вработените им е 
овозможено преку посети на саеми, семинари, обуки и слично во насока на 
доживотно учење, следејќи ги новите технологии и трендови во оптичката 
индустрија. 
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КЛУЧНА ОБЛАСТ 6: РАБОТОДАВАЧИ ДРУГИ КЛУЧНИ ЧИНИТЕЛИ 

 
6.1. Работодавачи и други клучни чинители во Секторот за лични услуги 

 
Со согледување на направената анализа на Секторот за лични услуги во 
клучната област 1 и 2, се добива  јасна слика за видовите  и големината на 
организациите за тоа кои се работодавачите во Сектор за лични услуги низ 
цела Македонија. 
 
Како клучни чинители за вклучување во анализата на Секторот за лични 
услуги се:  
 
1. Министерство за образование и наука 
2. Министерство за труд и социјална политика 
3. Министерство за економија 
4. Агенција за вработување на РМ 
5. Стопанска комора на Македонија  
6. Сојуз на стопански комори 
7. Стопанска комора на Северозападна Македонија 
8. Занаетчиска комора на Република Македонија 
9. Репрезентативен синдикат за образование 
10. Центар за стручно образование и обука 
11. Центар за образование на возрасни  
12. Биро за развој на образованието 
13. Државен просветен инспекторат 
14. Државен испитен центар 
15. Совет за стручно образование и обука 
16. Локална самоуправа 
17. Средни стручни училишта 
18. Провајдери за обука на возрасните  
19. Совет на родители во училиште 
20. Училишен одбор 
21. Локална самоуправа 
22. Други чинители 
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Шематски приказ на работодавачи и други клучни чинители во Секторот 
за лични услуги 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
Чинители што се 

заинтересирани за 
развој на 

работната сила во 
Секторот за лични 

услуги 

 
 
 
Претставници на работодавачи: 
 
- Стопанска комора на Македонија 
- Сојуз на стопански комори  
- Стопанска комора на Северозападна 

Македонија 
- Занаетчиска комора на Република 

Македонија 
- Здружение на фризери 
- Здружение на козметичари 
- Здружение на оптичари 
 

 
Родители, згрижувачи и 
претставници од семејство: 
 
- Совет на родители во училиште 
- Училишен одбор  
- Локална самоуправа 

 
 
Синдикат и 
професионални органи: 
 
- Репрезентативен 

синдикат за секторот  
-  Репрезентативен 

синдикат за образование 
 

 
 
Стручен совет и 
Секторски комисии за 
НРК: 
 
- Совет за стручно 

образование и обука 
 
 

 
 
Владини органи: 
 
- Министерство за образование и наука 
- Министерство за труд и социјална 

политика 
- Министерство за економија 
- Агенција за вработување  
- Биро за развој на образованието 

 
 

 
 
Јавни органи што не се дел од 
министерствата: 
 
- Центар за стручно образование и обука 
- Центар за образование на возрасните 
- Државен просветен инспекторат 
- Државен испитен центар 

 
 
 
 

Други чинители: 
 
- Медицински факултет – 

Физиотерапевт 
- Медицински факултет –  

Оптометрија и очна оптика 
- Технолошко – металуршки 

факултет 
- Стручни училишта во кои 

се образуваат ученици за 
квалификации од областа 
на лични услуги 

- Провајдери за обука на 
возрасните 
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Функционална мапа на Секторот за лични услуги 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Клучна цел Прво ниво на функционални области Второ ниво на функции 
 

Да дава и 
промовира услуги 

кои го подобруваат 
квалитетот на 

животот во областа 
на фризерство, 

козметиката, 
оптиката и другите 
услуги и стручно да 

се надградува во 

соодветната област 

А. Планира и развива бизнис 
 

А.1 Развивање на бизнис идеја 

 

А.2 Развива бизнис план 

А.3 Основа компанија 
 

В. Развива перцепција за напредување во 
дејноста во контекст на доживотно учење 
 

В.1 Следи трендови 

 

 В.2  Посетува обуки, курсеви, семинари,саеми и друго 

В3 Стручно дообразование на соодветни високообразовни институции 

 

Б.1 Создава услови за работа 

Б.2 Прима клиент 

 
Б.3 Проценува состојба 

 
Б.4 Изведува услуга 

 
Б.5 Советува клиент 

 

Б. Дава квалитетни услуги на клиентот 
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Г.1 Заштита на реномето заради обезбедување квалитетни услуги 

Г.2 Процесирање на наплата (валоризација на извршената услуга) 

 

Г.3 Набавка и правилно чување на соодветна опрема и материјали 
за квалитетно вршење на услугата 

Г. Управување и адмистрирање 

Д. Промовира нови материјали и техники 
Д.1 Обезбедување информации за услугите 

 

 

Клучна цел Прво ниво на функционални области Второ ниво на функции 
 

Да дава и 
промовира услуги 

кои го подобруваат 
квалитетот на 

животот во областа 
на фризерство, 

козметиката, 
оптиката и другите 
услуги и стручно да 

се надградува во 

соодветната област 

Г.4  Заштита на околината со правилно управуање со отпадот кој 
настанува при вршење на дејноста 
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Предлог за развој на нови или дополнување на постојните 
стандарди на занимања и стандарди на квалификации во 

Секторот за лични услуги 
 

 

Сектор Назив на 

квалификации 

Предлози за стандарди на занимања со IV ниво 

на сложеност  

 

 

Лични 

услуги 

Teхничар за нега 

и убавина 

Стилист, естетичар 

Козметички техничар 

Масер за козметичка масажа, wellness&spa  

Техничар за очна 

оптика  

Практичар за мерење и корекција на видот 

Оптичар 

Организатор на 

натсани 

 

Планер на свечани настани и конференции 

Аниматор 

Негувател Негувател 

 


