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1. Име и код на стандардот на занимање  

Фризер 
 
2. Ниво на сложеност 

(III) сложеност на работа 
 

3. Стручни компетенции 

- подготвува, организира и извршува работни задачи; 
- рационално користи материјали, опрема и време; 
- комуницира со корисниците на услуги на свој и на странски јазик; 
- чисти и дезинфицира простор, работните површини, фризерски прибор, 

апаратите и иститите правилно ги чува  
- приготвува клиент 
- приготвува клиент за обликување на фризура и истата ја обликува  

согласно намената  
- бричи брада, бркови и бекенбарди 
- негува коса и скалп 
- комбинира и произведува производи за коса  
- гарантира за квалитетот на извршените работи и услуги и одговара за нив  
- користи соодветни информациско-комуникациски средства 
- развива претприемачки вештини и однесување 
- применува мерки за заштита на здравјето на клиентите и околината во 

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



 

 

 

4. Опис на стандардот на занимањето 

 

ГРУПА НА 

РАБОТИ 

 

ТИПИЧНИ (КЛУЧНИ) 

РАБОТИ 

 

ЗНАЕЊА И ВЕШТИНИ  

 

 

Анализа, 

планирање и 

организирање на 

работата 

- oрганизира сопствена 
работа 
 
 

- организира и планира сопствена 
работа  

- прави преглед на закажани 
третмани 

- познава организација на приема 
на клиенти 
 

Подготовка на 

работата и на 

работното место 

- подготвува место за 
изведба на работата и 
себе 

- применува кодекс на 
облекување 

- дезинфекцира и стерилизира  
опрема, средства за работа и 
просторот 

- проверува исправност на 
апаратите 

- приготвува и се заштитува во 
согласност со хигиенските и 
безбедносните постапки и 
процедури  

- приготвува и го заштитува 
клиентот во согласност со 
хигиенските и безбедносните 
процедури  

- подготвува просторот за работа 
- поседува знаење за лична 

хигиена и хигиената на 
просторот 

- познава хигиенските прописи, 
изворите на инфекции и 
болестите на косата и скалпот 

- сфаќа важност на заштитните 
средства,  средства за 
дезинфекацију и нивна употреба 
 

Оперативни 

работи 

 

- консултира клиенти за 
услугата која ја дава 

- прима клиенти 
- консултира клиенти –

идентификува визуелни 
карактеристики на клиентите  

- оценува квалитет на коса и 
скалп 

- советува клиенти за обликување 



 

 

на фризурата  
- приготвува план за стилско 

обликување на фризурата 
- идентификува визуални 

карактеристики на физички 
изглед  

- познава структура и квалитет на  
коса 

- објаснува каректиристики на 
скалп 

- знае да одабере фризура во 
односу на физичи изглед, 
квалитет на коса и скалп 

- знае да направи нацрт за 
стилско обликување на фризура 
 

 - приготвува клиент за 
обликување на 
фризура, масирање на 
скалп, лице, врат и 
деколте 

- заштитува клиент и себе  
- мие коса и скалп 

- применува различни техники за 
масажа на скалп 

- познава структура и својства на 
коса, скалп и кожа 

- разликува техники и препарати 
за миење на коса 
 

 - обликува фризура - зачешлува коса 

- шиша и обликува фризура со 
помош на фризерски апарати и 
инструменти 

- применува постапки за 
менување на бојата на косата  

- трајно ја ондулира косата во 
согласност со инструкциите за 
употреба  

- одредува дози на препарати за 
обликување на фризура 

- употребува фризерски прибор, 
уреди и апарати 

- употребува алтернативни 
еколошки/органски фризерски 
препарати 

- објаснува карактеристики на 
мокра и сува коса  

- знае различни техники за 
чешлање, шишање, фарбање, 
приготвување, таксидермија и 
ондулирање на коса  

- знае хемиски состав и 
карактериситки на фризерските 
препарати  



 

 

- препознава алергии од 
употребата на хемиски 
препарати 
 

 - бричи брада, бркови и 
бекенбарди 

- планира обликување на бркови, 
брада и бричење 

- бричи и обликува брада, бркови 
и бекенбарди 

- бричи глава 
- обликува стилски брада и 

бркови со употреба на различни 
техники 

- проценува градба и раст на 
влакно 

- проценува посебност на  лицето 
- знае да одабере облик на брада 

и бркови во однос на облик на 
лице, квалитет и густина на 
влакно и модни тренд 
 

 - негува коса и скалп - советува клиент за начинот и 
потребата за нега на косата  

- негува оштетена, здрава коса и 
скалпо соодветно избрани 
препарати, алати и прибор за 
работа 

- употребува различни техники за 
нега на коса и скалп со помош 
на апарати, прибор/алатки и 
препарати 

- советува за натамошна нега на 
косата и скалпот во домашни 
услови  

- познава различни техники за 
негување на сите видови коса и 
скалпови 

- препознава знаци на болести на 
коса и скалп и разлицните 
појави и израстоци на скалпот и 
го упатува клиентот да посети 
доктор 
 

 - приготвува и обликува 
производи за коса 

- приготвува, спрема, дизајнира и 
вметнува делови од коса  

- прилагодува форма на фризура 
во однос на  структура и 
должина на коса, облик на лице, 
форма  на клиентот и намената 

- припготвува план за работа за 
техничка и стилска изведба 



 

 

- планира екстензија и 
зголемување на  масата на коса 
и приготвува за постапка 

- екстенизира коса 
- зголемува маса на коса 
- употребува различни техники за 

екстензија и зголемување на 
маса на коса 

- одржува перики и уметоци за 
коса 

- знае да приготвува и обликува 
производи од коса 

- познава структура, 
карактеристики и  правец на 
растење на влакното,  

- почитува животен стил на 
клиентот при обликовање на 
фризурата 

- познанава нега и одржување на 
перикерски производи 
 

Административни 

работи  

- приготвува пресметки 
за работата 

- приготвува ставки за пресметка  
- пресметува услуги на клиенти 

- нарачува, купува и складира 
материјали 

- познава ставки за пресметката 

- познава стандарди за работн 
час и работн материјал 

знае структура на трошоци на 
сопствениот труд и материјалот 
кој го употребил 

Комерцијални 

работи 

- води евидеција - пополнува и води картотеката за 
извршените услуги 

- компјутерски евидентира 
извршени услуги 

- знае да води работна 
документација 
познава основи на 
информациска технологија 
 

Обезбедување и 

осигурување на 

квалитет 

- гарантира и одговара 
за квалитетот на 
извршените работи и 
услуги 

- следи новини во фризерската 
професија 

- гарантира квалитет на работата  
- гарантира квалитет на 

произведениот материјал 

- обезбедува стручен и 
здравствен надзор од 
релевантне институција 

- рационално го користи 
материјалот, струјата и времето 



 

 

работи во согласност со 
професионалната етика 
 

Одржување и 

поправка  

- чисти и дезинфицира 
простор, работни 
површини, фризерски 
прибор и апарати и 
складира фризерски 
препарати 
 

- чисти простор, фризерски 
прибор и апарати  

- го дезинфицира фризерски 
прибор и апарати 

- чува фризерскиот прибор, 
апарати и препарати во 
согласност со инструкциите за 
употреба 
препознава индикатори за 
редовно сервисирање на 
фризерските апарати 

 

Комуникација 

 

- деловно комуницира - учествува во професионалниот 
тим 

- комуницира со соработниците 
- комуницира со клиентот 
- комуницира на мајчин и еден 

странски јазик 
- познава основи на деловна 

комуникација 
познава еден странски јазик  
 

Заштита на 

работата, 

здравјето и 

околината 

- води грижа за 
сопствената и 
безбедноста на 
клиентот како и за 
здравјето и околината 

-  води грижа за својата 
безбедност како и за 
безбедноста на клиентите и 
соработниците  

- употребува заштитна и 
безбедносна опрема во текот 
на работата 

- работи во согласност со 
инструкциите за безбедност и 
здравје при работа како и 
регулативите за заштита на 
околината  

- сортира отпаден материјал 
- познава опрема за заштита и 

безбедност при работа  
препознава штетни супстанци и 
знае правилно да ракува со 
отпадни материјали 
 

 
 
 
5. Датум, носител и состав на работната група за изработка на  
    стандардот на занимање 
  



 

 

5.1. Датум на изработка: 2012 
 
5.2. Институција-носител на изработката: Центар за стручно образование и    
       обука - Скопје 
 
5.3. Состав на работната група: 

1. м-р Чедомир Димовски, раководител, Центар за стручно образование и 
обука - Скопје  

 Лидија Андоновска, доктор по медицина, наставник, СУГС „Димитар  
   Влахов”  

 Весна Стефкова, фризер, Фризерско студио „501” - Скопје 

 Јованче Јаневски, фризер, Фризерско студио „Скопје” - Скопје 
 

 
2. Координатор: м-р Чедомир Димовски, Центар за стручно образование и 

обука - Скопје 
3. Координатор: Боштјан Кошорак, ЦПИ - Љубљана 

 
 

 
6. Надлежна институција за донесување на стандардот на занимањето 
 
Стандардот на занимањето __________Фризер____ го усвои/донесе  
               /име на стандрдот на занимањето/ 

Министерството за труд и социјална политика со решение бр. 08-

423/2___________ од 16.01.2015___________ година.  

 


