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Опис на 
занимањето 

 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, 
акупресура, апаратурна масажа, хидромасажа), применува топлотни 
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

ј 
Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

1.  Планирање и 
организирање 
на работни 
активности 

Планира и 
организира 
работни 
активности  
 

1. Планира и организира работа во салони и  
велнес и спа центри. 

2. Подготвува план на дневни 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
ј 

Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

2. 
 
 

Подготовка за 
работа  

Подготвува 
место за 
работна изведба 
и лична 
подготовка  
 
 
 
 
 
 

1. Дезинфицира и стерилизира опрема, 
средства за работа и простор; 

2. Проверува исправност на апарати и врши 
мали поправки 

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 
третман 
 
 
 
 

1. Прави прием на клиент 
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 
активности 

Масира тело 1. Подготвува клиент за третман 
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 
велнес и спа 
третмани  

1. Подготвува клиент за третман 
2. Прави преглед на кожа 
3. Исклучува можни контраиндикации за 

третман  
4. Избира третман според состојба  на тело 



 

 

Бро
ј 

Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на 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 
третмани за 
обликување и 
потемнување  
на телото 

1. Подготвува клиент за третман 
2. Прави преглед на кожа 
3. Исклучува можни контраиндикации за 

третман 
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 
активности 

Изработува 
калкулации 

1. Подготвува ценовник на услугите 
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 
активности 

Подготвува 
работна 
документација 

1. Евидентира извршени третмани 
2. Изготвува извештаи и листи 
3. Води архива на документи 
4. Закажува клиенти  

 
6. Активности за 

обезбедување 
квалитет 

Контролира 
квалитет во 
согласност со 
стандардите и 
нормативите во 
работењето 

1. Контролира квалитет во согласност со 
стандарди и нормативи во работењето 

2. Применува правила и мерки за лична 
безбедност и безбедност на клиентот 

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 



 

 

Бро
ј 

Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

7. Следи нови трендови во козметиката во 
однос на техники, препарати и апарати 

8. Користи рационално енергија, материјали и 
време 
 

7. Одржување и 
поправање опрема 

Евидентира 
исправност на 
средствата за 
работа 

1. Евидентира исправност на апарати, алатки за 
работа и препарати 

2. Применува основни правила за одржување на 
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 
клиенти, 
деловни 
партнери и 
соработници 

1. Познава вербална и невербална комуникација 
2. Користи различни средства за комуникација 
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, безбедност 

и заштита на 
работата и 
животната 
средина 

Заштитува 
работната 
средина 
и применува 
принципи на 
одржлив развој 

1. Применува заштитни мерки и средства при 
работа во согласност со законски прописи 

2. Правилно ги сортира и отстранува отпадоците 
согласно прописи за 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-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. 
 

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 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 
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 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. 

 

Посебни услови 

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. 
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.   

 

Законска 
регулатива, 
прописи и 
индустриски 
стандарди 

• Закон за работни односи 
• Закон за занаетчиство 
• Закон за јавно здравје 
• Закон за санитарна инспекција 
• Закон за пазарна инспекција 
• Прописи и принципи за добра хигиена 
• Закон за ДДВ 
• Закон за безбедност и здравје при работа 
• 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   
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