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 Стандард на занимање  
 
Назив на СЗ     Забен техничар - специјалист по естетска стоматологија 
Код на СЗ 0610.52.02 
Сектор ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
Ниво на 
сложеност на 
работни задачи 

  
V ( петто) 

Опис на НСЗ 

Забниот техничар специјалист по естетска стоматологија ја планира и 
организира својата работата во заботехничка лабораторија и ги 
координира своите активности со стоматолошкиот тим, тој ги подготвува 
апаратите, инструментите, материјалите и помошните средства за 
изработка на различни видови забно-протетички помагала.  
Извршува должности, како што се водење на медицинска документација 
и евиденција и обработува податоци.  
Забниот техничар специјалист по естетска стоматологија изработува 
висококвалитетни естетски фиксно протетички конструкции. При 
планирањето и изработката на естетските протетички конструкции 
забниот техничар специјалист по естетска стоматологија користи 
опрема за фотографирање, дигитализација и компјутерска симулација и 
применува Rtg-техники. Користи  апликативен софтвер за виртуелно 
моделирање на фиксно-протетск конструкции (CAD) и CNC машини (3-Д 
режач) за добивање фиксно-протетски конструкции (CAM). 
Исто така, Забниот техничар специјалист по естетска стоматологија 
изработува протетски елементи потребни при орално-имплантолошки 
третмани, нагризни шини, сплинтови, чувари на простор, пародонтални 
шини како и мобилни ортодонтски апарати.  
Забниот техничар специјалист по естетска стоматологија работи 
ефикасно како дел од тим и во секое време, дејствува во рамките на 
должностите делегирани од страна на стоматологот и под нивен надзор. 
Има навремен, совесен и одговорен пристап кон пациентите и работи во 
рамките на насоките за доверливост. Секогаш дејствува во рамките на 
надлежностите, следејќи ги релевантните стандарди и важечките 
протоколи, но истовремено е во можност да направи ревизија на својот 
начин на работа со цел да ги подобри своите знаења. Ја заштитуваат 
животната средина од негативните влијанија на искористените 
здравствени материјални средства.  

 
Број Функции на 

занимањето 
Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

1.  Планирање и 
организирање на 
активности  
 
 
 
 
 
 
 

Планира и 
организира работа 
во заботехничка 
лабораторија и 
координира 
активности со 
стоматолошкиот 
тим 

1. Анализира барања на пациент и 
терапевт за одреден вид забно-
протетско помагало 

2. Подготвува план за изработка на 
одреден вид забно-протетско помагало 

3. Прави избор на соодветни техники и 
технологии за изработка на забни 
протези 

4. Координира лабораториски и клинички 
фази на работа 

5. Применува стандарди за работа во 
заботехничка лабораторија 
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6. Користи различни апарати, инструменти 
и стомато-протетски материјали 

7. Користи компјутерски техники и 
технологии, апликативен софтвер, 
дигитални фотографии и Rtg-снимки во 
анализата, планирањето и изработката 
на забно-протетските помагала 

2. Подготовка за 
работа 

Подготвува 
соодветни апарати, 
инструменти, 
материјали и 
помошни средства 
за изработка на 
различни видови 
забно-протетички 
помагала 

1. Презема работен налог 
2. Подготвува апаратура, 

инструментариум, помошни средства и 
стомато-протетски материјали 

3. Контролира техничка исправност на 
апарати и инструментариум 

4. Подготвува Rtg-апаратура, апаратура за 
дигитално фотографирање и скенирање 

5. Контролира технички процес на 
изработка на одреден вид забно-
протетско помагало 

3. Оперативни 
активности 

Користи опрема за 
фотографирање, 
дигитализација и 
компјутерска 
симулација 

1. Користи опрема за фотографирање и 
дигитализација 

2. Анализира фотографии од пациент 
3. Изведува компјутерска симулација на 

естетски изглед на пациент по завршен 
протетски третман 

4. Анализира виртуелен естетски изглед 
на пациент 

  Применува Rtg-
техники при 
планирање и 
изработка на 
забно-протетски 
помагала 

1. Користи Rtg-апарат 
2. Применува различни Rtg-техники 
3. Анализира различни видови Rtg-снимки 
4. Класифицира апаратура и материјали 

за Rtg-снимки 
5. Опишува техника на Rtg-снимање и 

развивање на снимки 
6. Разбира значење на Rtg-дијагностика во 

планирање на забно-протетското 
помагало 

  ИЗРАБОТУВА: 
1. Естетски 

фиксно 
протетички 
конструкции од 
Артглас-
полиглас 

1. Применува соодветна апаратура, 
инструменти и материјали за изработки 
од Артглас 

2. Создава (конструира) фиксно-протетски 
помагала од Артглас-полиглас 

3. Анализира квалитет на фиксно-
протетски помагала од Артглас-
полиглас (димензии, естетика, 
механички карактеристики) 

  2.  Vita-in-ceram 
безметални 
коронки и 
трочлени 
фронтални 
мостови 

1. Применува соодветна апаратура, 
инструменти и материјали за изработки 
од Vita-in-ceram системот 

2. Изработува Vita-in-ceram безметални 
протетички конструкции 

3. Оценува естетски и технички 
карактеристики на готови Vita-in-ceram 
фиксно-протетички изработки 

  3.  Еmpress  1. Ракува со специфична апаратура за 
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безметални 
порцелански 
коронки, 
вестибуларни 
фасети, инлеи 

Еmpress  безметални порцелански 
конструкции 

2. Изработува IPS empress  безметални 
порцелански конструкции 

3. Анализира квалитет на готова Еmpress  
протетичка конструкција 

  4. Безметални 
коронки, 
вестибуларни 
фасети, инлеи 
и онлеи од 
Dicor керамика 

1. Ракува со специфична апаратура за 
Dicor керамика 

2. Создава безметални конструкции од 
Dicor керамика 

3. Анализира квалитет на фиксно-
протетска конструкција од Dicor 
керамика 

  5. Протетички 
конструкции 
изработени со 
CAD-CAM 
технологија 

1. Применува 3D-скенер за добивање 
виртуелни работни модели 

2. Применува апликативен софтвер за 
дизајнирање забно-протетско помагало 

3. Користи 3D-режач и апарат за 
синтерување 

4. Изработува копјутерски дизајнирано 
забно-протетичко помагало 

5. Конструира дефинитивна изработка со 
слоевито нанесување порцелански маси 
за фасетирање 

6. Користи печка за порцелан и соодветен 
прибор за фасетирање со порцелански 
маси 

7. Анализира механички и естетски 
својства на готово фиксно-протетско 
помагало изработено со CAD-CAM 
систем 

 
 
 
 
 

 6. Комбинирани 
протетички 
конструкции - 
наменски 
коронки со 
современи 
ретенциони 
елементи и 
скелетирана 
парцијална 
протеза како 
супраструктура 

1. Подготвува соодветна апаратура и 
материјали за изработка на фиксниот и 
мобилниот дел од комбинирани забно-
протетички конструкции 

2. Ракува со фрез апарат, индукционен 
апарат за топење и леење, печка за 
порцелан, апарат за електролитичко 
полирање и други апарати 

3. Изработува наменска метал-керамичка 
коронка со атечмен 

4. Изработува супраструктура - 
скелетирана парцијална протеза 

5. Поставува вештачки заби според 
современи теории 

6. Анализира меѓусебен однос на двата 
дела од комбинираната забно-
протетичка конструкција 

7. Открива грешки во изработката на 
комбинирани забно-протетички 
конструкции 

8. Вреднува естетски, ретенциони и 
стабилизациони карактеристики на 
комбинирани забно-протетички 
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конструкции 
 

   
7.Изработува 
протетски 
елементи потребни 
при орално-
имплантолошки 
третмани 

1. Учествува во работата на тимот за 
орална имплантологија 

2. Учествува во планирање положба на 
импланти во устата на пациентот 

3. Изработува индивидуална лажица за 
отпечатување 

4. Изработува покривна тотална протеза 
  8.Изработува 

нагризни шини, 
сплинтови, чувари 
на простор, 
пародонтални 
шини 

1. Конструира нагризни шини за 
реконструкција на ТМЗ 

2. Применува сплинт во терапија на 
бруксизам 

3. Изработува чувар на простор кај 
предвремено екстрахирани млечни заби 

4. Конструира заштитни шини во терапија 
не експулзирани млади трајни заби 

5. Конструира пародонтални шини 
  9.Изработува 

мобилни 
ортодонтски 
апарати 

1. Ракува со специфични апарати и 
инструменти за изработка на 
ортодонтски апарати 

2. Применува одделни фази во изработка 
на различни видови мобилни 
ортодонтски апарати 

3. Вреднува квалитет на изработен 
ортодонтски апарат 

4. Комерцијални 
активности 

Планира, 
подготвува и 
реализира понуди 
за одредени 
видови забно-
протетски 
помагала и 
ортодонтски 
апарати 

1. Работи според дефинирани пазарни 
услови 

2. Изработува понуди и предвидува 
трошоци 

3. Следи нови трендови и понуди 

5. Административни 
активности 

Администрира, 
евидентира и 
обработува 
податоци 
(информатичка 
писменост) 

1. Пополнува медицинска документација и 
евиденција  

2. Користи ИТ при евиденција  
3. Води документација за складиран 

потрошен материјал  
4. Архивира фотографии, студио модели 

од пациенти со изработени забно-
протетски помагала или ортодонтски 
апарати 

6. Активности за 
осигурување на 
квалитет 

Обезбедува 
навремена и 
целисходна 
здравствена услуга 

1. Има навремен, совесен и одговорен 
пристап кон пациентите 

2. Проактивно учествува во сопствениот 
тим  

3. Има позитивен пристап кон развојот на 
сопствените вештини и знаење, 
вклучувајќи ги и основите вештини за 
пишување, сметање и информатичка 
технологија 

4. Покажува способност да работи во 
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партнерство со други со цел да им 
помогне на пациентите 

5. Покажува дека може да пристапи и да 
примени дополнителните вештини што 
се потребни за компетентно 
изведување на конкретна задача или 
улога 

6. Постапува во интерес на заштита на  
пациентите од секој аспект 

  Работи 
професионално и 
се стреми кон 
личен 
професионален 
развој 
 
 

1. Размислува за своите работни практики 
2. Го покажува развојот на сопствените 

вештини и знаење 
3. Дава придонес кон сопствениот план за 

развој  
4. Покажува способност да работи во 

партнерство со другите со цел да се 
поддржи поединецот  

5. Знае каде може да се обрати за 
поддршка во случај на конфликт со 
други луѓе или организации 

6. Покажува дека може да работи во 
рамките на јасните и безбедни 
професионални граници 

7. Покажува дека може да пристапи и да 
примени дополнителните вештини што 
се потребни за компетентно 
изведување на специфична работна 
задача или улога 

7. Одржување и 
поправка (за 
опрема) 

Тековно ги 
одржува апаратите 
и инструментите и 
врши мали 
(основни) поправки  

1.  Се грижи за основната состојба на 
апаратите и инструментариумот во 
заботехничката лабораторија 

2. Користи потребни програми, апликации 
или софтвери за работа  

3. Контролира исправност на апаратурата 
и инструментариумот во заботехничка 
лабораторија 

4. Детектира дефекти на апаратите во 
заботехничката лабораторија 

5. Изведува поправки и отстранување 
мали дефекти во работата на 
апаратурата или компјутери и друга 
електроника 

8. Комуникација Остварува 
комуникација со 
пациент и членови 
на стоматолошкиот 
тим во согласност 
со организациската 
култура и 
професионалната 
етика 

1. Соработува со пациентот  
2. Комуницира со стоматолошкиот тим 
3. Применува принципи на деловна 

култура во комуникација со пациент 
4. Зборува јасно и демонстрира позитивна 

невербална комуникација со 
пациентите, членовите на семејството и 
колегите  

5. Ги користи претпочитаните методи на 
комуникација со лицата на кои им пружа 
помош, согласно со нивниот јазик, 
култура, сетилни потреби и желби  
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6. Презема чекори за намалување на 
пречките во комуникацијата кои 
произлегуваат од средината 

7. Пишува читко и концизно во 
здравствените картони и извештаите  

8. Се грижи за безбедноста и 
доверливоста на информациите 
согласно со договорениот протокол на 
работа  

9. Пружа здравствена нега со внимателен 
и позитивен пристап 

9. Здравје, 
безбедност и 
заштита при 
работа и заштита 
на животната 
средина 

Заштитува работна 
и поширока 
околина од 
негативното 
влијание на 
материјалите и 
работните 
средства 

1. Соодветно постапува со употребени 
инструменти  

2. Отстранува медицински  и биолошки 
отпад 

3. Одржува хигиена и ред на сопственото 
работно место 

4. Применува заштитна опрема за заштита 
на здравјето и безбедноста при работа 

5. Применува мерки за заштита од пожар 
6. Применува мерки за заштеда на вода и 

енергенси 
7. Применува мерки за правилна 

диспозиција на отпадните води од гипс-
сала 

 
Знаење за занимањето / Вештини за занимањето 
 
Знаење за занимањето: 
 

• Знае важност на планирање и организирањето на работа правилно и соодветно на 
работните прописи и стандарди 

• Знае важност на координарање на доделена работа со колегите од тимот и 
претпоставените 

• Знае потреба од детална подготовка на условите за работа и работна опрема и 
инструменти 

• Објаснува улога на забен техничар во процесот на создавање квалитетен, естетски 
протетски  производ  

• Опишува процес на изработка на различни видови забно-протетски помагала 
• Познава и набројува апаратура, инструментариум, помошни средства,  различни 

видови стомато-протетски материјали и нивни карактеристики 
• Објаснува современи концепции за естетски раконструкција на пациент со протетски 

помагала и објаснува примена на апликативен софтвер за компјутерска симулација  
• Разбира значење на Rtg-дијагностика во планирање на забно-протетското помагало 

и опишува техника на Rtg-снимање и развивање на снимки 
• Објаснува индикации за изработка на фиксно-протетски помагала од Артглас-

полиглас,опишува специфична апаратура за истата и објаснува фази во изработка 
на фиксно-протетски конструкции од Артглас-полиглас 

• Набројува фази во изработка на Vita-in-ceram безметални протетички конструкции 
• Опишува техничка изработка на Vita-in-ceram безметални коронки и трочлени 

фронтални мостови 
• Опишува техничка изработка на Еmpress  безметални порцелански коронки, 

вестибуларни фасети, инлеи и анализира квалитет на готова Еmpress  протетичка 
конструкција 
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• Опишува специфични фази и постапки при изработка на фиксно-протетички 
конструкции од  Dicor керамика и анализира квалитет на фиксно-протетска 
конструкција од Dicor керамика 

• Набројува индикации за забно-протетски конструкции со CAD-CAM систем, опишува 
фази на изработка и анализира механички и естетски својства на готово фиксно-
протетско помагало изработено со CAD-CAM систем 

• Опишува технички карактеристики, составни делови и начин на вградување 
различни видови атечмени, специфична апаратура за изработка на наменски 
коронки со атечмени и скелетирана парцијална протеза 

• Објаснува карактеристики на составните делови на комбинираните протетички 
конструкции 

• Опишува редоследно фази во изработка на фиксниот и мобилниот дел од 
комбинираните забно-протетички конструкции и анализира меѓусебен однос на 
двата дела од комбинираната забно-протетичка конструкција 

• Објаснува современи теории и методи за избор на боја на вештачки заби со 
примена на индивидуални карактеристики 

• Познава основни карактеристики на дентални импланти 
• Диференцира орално-имплатолошки процедури и објаснува фази на работа при 

истите  
• Споредува разни видови шини, сплинтови, чувари на простор 
• Опишува фази во изработка и споредува изработени разни видови шини, сплинтови, 

чувари на простор 
• Опишува специфична апаратура и инструментариум за изработка на мобилни 

ортодонтски апарати и објаснува фази во изработка на различни видови 
ортодонтски апарати 

• Познава и детектира дефекти на апаратите во заботехничката лабораторија 
• Објаснува стандарди и начини за заштита на животна средина и одржување на 

здрава и безбедна работна средина 
• Опишува мерки за лична заштита од физички, хемиски и биолошки агенси во 

заботехничката лабораторија 
 
 
Вештини за занимањето: 
 

• Организира и планира и подготвува услови за работа во заботехничка лабораторија; 
• Администрира, евидентира и обработува податоци (информатичка подготвеност); 
• Остварува соработка со членовите на стоматолошкиот тим и со пациентите, 

почитувајќи ги принципите на деловна култура и етичност; 
• Применува екостандарди за рационално користење енергија, вода, потрошен 

материјал и заштита на животната средина со правилна диспозиција на отпаден 
материјал; 

• Применува основни начела за асептична работа и заштитни мерки и средства  за 
лична заштита од опасни материи (пламен, топлина, токсични материи, честички 
прашина и сл.); 

• Препознава и  реагира на небезбедните практики при работа во заботехничка 
лабораторија и стоматолошка ординација; 

• Користи дигитална фотографија и апликативен софтвер за виртуелна естетска 
реконструкција на забалото кај пациентот и современи Rtg методи за дијагностика и 
планирање на протетска рехабилитација на пациентот; 

• Користи најнови модели на полуиндивидуални и индивидуални артикулатори при 
изработка на фиксни и мобилни забно-протетски помагала; 

• Применува апликативен софтвер и ЦНЦ машини за виртуелно моделирање (CAD ) и 
изработка на фиксно-протетски конструкции (CAM) ; 
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• Користи апаратура за изработка на безметални керамички конструкции од Artglas, 
Vita-in Ceram, Empress, Dicor-керамика; 

• Планира и редоследно применува фази до дефинитивна изработка на безметални 
фиксни протетски помагала - вештачки забни коронки, дентални мостови, инлеи, 
онлеи, вестибуларни фасети (ламинати), привремени коронки; 

• Планира и редоследно применува фази до дефинитивна изработка на комбинирани 
протетски изработки - скелетирани парцијални протези, мобилни мостови со 
атечмени и телескоп коронки; 

• Изработува  и вградува современи ретенциони елементи - атечмени (Ce-Ka, Лекова 
греда со јавач, Precivertix, Precihorix, Bredent-лизгачи и дистални ребра, пречковидни 
поврзувања) кај комбинирани забно-протетички конструкции ; 

• Користи современи апарати за изработка на наменски коронки, двојни коронки-фраз 
апарат, паралелометар, високофреквентен индукционен апарати за топење и леење 
и апарат за топење и леење со Титаниум; 

• Учествува како дел од тимот при планирање и изведување на комбинирани орално 
имплантолошко протетички  процедури ; 

• Планира и редоследно применува фази до дефинитивна изработка на мобилни 
ортодонтски апарати, чувари на простор, нагризни шини и сплинтови во детска и 
превентивна стоматологија; 

• Одржува апаратура, инструментариум и помошни средства за работа; 
• Остварува континуирана едукација во струката и применува нови методи на работа, 

нови материјали, инструменти и апарати во забната техника; 
• Применува основни начела на здравствен менаџмент. 

 

Клучни 
компетенции 

• Комуникација на мајчин јазик: способен е да споделува и 
протолкува концепти, размислувања, чувства, факти и 
ставови во и во усна и во писмена форма, и да остварува 
јазична интеракција со пациентите, членовите на нивните 
семејства и колегите на соодветен и креативен начин во 
различни општествени и културолошки контексти. Способен 
е да користи различни видови на текстови кои се однесуваат 
на доменот на здравствената нега и заштита, да пребарува, 
собира и обработува информации,  и да ги формулира и 
изразува сопствените усни и писмени аргументи на убедлив 
начин соодветен на контекстот. 

 
• Комуникација на странски јазици: кога постои потреба од 

користење на странски јазик во специфичен општествен и 
културен контекст поврзан со работата, способен е да 
разбере, искажува, толкува концепти, размислувања, 
чувства, факти и ставови и во усна и во писмена форма. 
Способен е да го користи странскиот јазик со цел 
компетентно да го следи напредокот во професијата и да го 
надградува сопственото знаење и вештини во сферата на 
здравствената заштита.  

 
• Математички компетенции и основни компетенции во 

областа на науката и технологијата: применува нумеричко 
размислување и знаење кое во објаснување на природата во 
решавање на низа задачи за време на секојдневната работа 
со опремата и администрацијата. Користи  и работи со 
технолошки алатки како и научни податоци за извршување 
на задачите и собирање на научни податоци потребни за 
самоунапредување (на знаењето и вештините) во полето на 
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здравствената нега и заштита. Ги препознава основните 
карактеристики на научнотоистражување во областа на 
здравствената нега и заштита и ги споделува заклучоците и 
размислувањата кои довеле до таквите заклучоци. 

 
• Дигитални компетенции: користи основна ИТ технологија со 

цел да ја обезбеди најдобрата можна здравствена заштита. 
Пребарува, собира и обработува дигитални информации и ги 
користи на критички и систематски начин. Користи алатки за 
подготовка, презентирање и разбирање на комплексни 
информации во изведувањето на дејностите на 
здравствениот работник.  

 
• Учи како да учи: способен е да пристапи, стекне, обработи и 

усвои ново знаење и вештиниза цели на личен напредок, 
како и да ги примени истите за унапредување на праксата на 
здравствената нега и заштита. Способен е да управува со 
сопственото учење, кариера и работни рутини. Истраен е во 
автономното учење но и во учењето за време на работата со 
соработниците во полето на здравствената нега и заштита.  

 
• Социјални/општествени и граѓански компетенции: во 

секојдневното опкружување каде што се пружа здравствена 
нега и заштита, способен е да манифестира лични, 
интерперсонални и интеркултурни компетенции за 
конструктивна комуникација со луѓе од различни профили, 
покажува толерантност, изразува и разбира различни 
гледишта, и создава доверба.  

 
• Чувство на преземање на иницијатива и 

претприемништво: покажува иницијатива за реализирање 
на важните идеи и нивно спроведување во дела со цел да се 
подобрат практиките на здравствената нега и заштита. 
Способен е да ги препознае можностите и предизвиците за 
подобрување кај пациентите и колегите. Придонесува кон 
развојот на култура која ги поддржува вреднува 
иницијативите и иновациите и ги препознава различните 
вештини на сите во рамките на службата, и пациентите и 
членовите на тимот. 

 
• Културолошка свест и изразување: го препознава и го 

цени креативниот израз на идеи, искуства и емоции и 
соодветноги поврзува со самоподобрувањето на пациентите 
и тимот за здравствена заштита. Ги приближува сопствените 
креативни и експресивни ставови со размислувањата на 
пациентите, членовите на нивните семејства и колегите и ги 
изразува на соодветен начин на кој ќе ја подобри нивната 
добросостојба. 

 

Посебни услови  
 

 
Законска 
регулатива, 

Закон за здравствена заштита 
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прописи и 
индустриски 
стандарди 
 
Донесен од: Министерство за труд и социјална политика   
 

Датум на 
одобрување 

 
Решение бр.08-5066/22 
Од 03.08.2017 година 
 

Датум на 
ревизија  

 
 


