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1.Име и код на Стандардот на занимање 
 

Шминкер 
 
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; 

- приготвува клиент 

- шминка 

- приготвува целни и специјални шминки 

- слика по лице и тело  

- советува клиентите за индивидуална шминка и за изборот на производи и прибор за 

шминкање 

- 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 

- организира 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 

- приготвување за 
шминкање 

- применува кодекс на 
облекување 

- приготвува просторот, приборот 
и себе 

- надгледува и одржува хигиена 
на просторот и на приборот  

- корегира веѓи со помош на 
техники на чупање и депилација 

- сфаќа важноста на личниот 
изглед и хигиена  

- знае да го избере соодветниот 
прибор за работа  

- познава средствата за 
дезинфекција како и методите 
за дезинфекција и 
стерилизација 

- знае како да ги чисти и 
дезинфикува приборот и 
инструментите 

- познава техника на корекција на 
веѓи со депилација 
 

Оперативни 

работи 

 

- советува клиенти - советува клиенти за нивните 
желби и можности  

- анализира карактеристики на 
лице  

- советува за можностите за 
шминкање, за целта на 
шминкањето како за модните 
трендови 

- советува за индивидуална 
шминка  

- советува клиенти за изборот на 



                  

 

 

производи и помошни средства 
за шминкање  

- познава анатомија и 
физиологија на кожа  

- познава типови и состојби на 
кожа  

- знае основи на психологија и 
етика  

- познава морфологија на лице 
- познава стилови на шминкање 

во зависност од намената и 
приликата  

- познава класични и современи 
трендови 
 

 - шминка - заштитува клиент со капа и 
наметка  

- површински чисти лице 
- приготвува кожа за 

понатамошните постапки за 
шминкање 

- обликува веѓи 
- поправа ситни и покрупни 

недостатоци со корективна 
техника 

- избира пудра согласно тенот на 
коза 

- избира квалитет и боја на 
пудра за кожа околу очи 

- обликува морфологија на лице 
со помош на бои и техники 

- нанесува пудра во три фази: 
корективна пудра/основа, тен 
пудра и пудра во прав 

- утврдува симетрија и 
соодносот помеѓу деловите на 
лицето 

- познава постапка за 
приготвување на клиент за 
шминкање 

- познава техники, препарати и 
средства за чистење на лице 

- знае да ги употребува 
препаратите согласно типот и 
состојбата на кожата 

- препознава симетрија и размер 
помеѓу очите и обликот на 
лицето  

- познава основни правила за 
форма на веѓи во однос на 



                  

 

 

елементите на лицето 
- знае техники за обликување на 

веѓи 
- познава естетика и симетрија 

на лице 
- знае да ги утврди неестетските 

појави на лицето 
- познава корективни техники и 

производи и знае соодветно да 
ги избере 

- познава бои на тенови на кожа 
- препознава различни пудри 

согласно нивниот квалитет и 
тип 

- препознава основи на сенки и 
светлост 

- познава техники на тенирање, 
тонирање, нијансирање, 
сенчење и фарбање/боење 

- познава принципи за симетрија 
и делови на лице 
познава алергиски реакции на 
препаратите за шминкање 
 

 - шминкање на очи - анализира облик на очи 
- избира нијанси на бои во однос 

на формата и бојата на очите 
- избира соодветни четкички  
- нанесува и ги затемнува 

нијансите со помош на четкичка 
- повлекува линии околу очи 
- избира маскара 
- избира и користи прибор за 

фиксирање на вештачки трепки  
- бои трепки 
- фиксира вестачки трепки 
- познава обликот на очи и очни 

капаци  
- познава приборот и производи 

за шминкање на очи 
- познава основи на 

хроматологија  
- познава спектар на бои и 

основи за мешање на бои  
- познава техники за сенчење и 

оцртување на очи  
- познава видови на вештачки 

трепки и техники за нивно 
нанесување/фиксирање 
препознава алергиски реакции 



                  

 

 

од препарати за шминкање 
 

 - шминкање на нос - избира соодветни бои и 
техники за корегирање на нос  

- корегира нос согласно 
размерот и соодносот помеѓу 
цртите на лицето 

- знае различни форми и 
големини на носеви 

- познава техниките за корекција 
на нос 
 

 - обликување на 
јагодици 

- избира корективни руменила 
- корегира јагодици според 

соодносот на деловите на 
лицето со помош на корективни 
руменила 

- знае сооднос помеѓу деловите 
на лицето 

- познава техники и производи за 
корекција на јагодици 
 

 - шминкање на усни - утврдува големина и форма на 
усните во однос на нивниот 
сооднос со цртите на лицето  

- нанесува основа/подлога 
- исцртува усни со моливче 
- одбира соодветна боја во 

однос со севкупниот изглед 
- избира шминка 
- нанесува боја на усни  
- усогласува шминка со 

избраната целокупна изведба 
- препознава големина и форма 

на усни во однос со останатите 
делови од лицето 

- познава средства за корекција 
на шминка 

- познава техники за корекција 
на усни со помош на шминкање  
 

 - шминкање на веѓи - корегира веѓи со помош на 
боење и цртање 

- познава техники и производи за 
корекција на веѓите со помош 
на шминка 
 



                  

 

 

 - зацврстува и фиксира 
шминка 

- избира соодветни производи за 
зацврстување на шминка 

- наненсува соодветен производ 
за зацврстување на шминка 

- познава производи за 
зацврстување и фиксирање на 
шминка 
 

 - приготвува целна и 
специјална шминка 

- избира соодветни бои кои не 
прават рефлексија ниту сјај  

- користи соодветен интензитет 
на боја 

- користи јаки специјални ефекти  
- користи интензивни бои  
- одредува спектар на бои во 

однос на видот и јачината на 
светлото 

- прави шминка согласно 
соодветниот и бараниот 
историски период 

- знае кои бои ја одбиваат или 
апсорбираат светлината  

- познава техники за 
постигнување на специјални 
ефекти  

- знае карактеристики на 
историски периоди 

 - шминка тело и лице за 
целна и специјална 
шминка 

- идентификува желби на клиент 
- советува клиент при избор на 

карактер согласно 
карактеристиките на лицето и 
телото 

- анализира фацијални израз  
- шминка согласно избраниот лик 
- избира шминка и прибор за 

шминкање 
- произведува избрана шминка  
- прилагодува шминка на перика 
- познава техники и производи за 

шминкање на лице и тело  
- знае да ги препознае 

индивидуалните карактери и 
теми 

- познава употрба на перика 
 

Административни 

работи  

- води евидеција - пополнува и води картотеката за 
извршените услуги 

- компјутерски евидентира 
извршени услуги 

- знае да води работна 



                  

 

 

документација 
- познава основи на 

информациска технологија 
 

Комерцијални 

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 работен 
час и работен материјал 

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

 

Обезбедување и 

осигурување на 

квалитет 

- гарантира и одговара 
за квалитетот на 
извршените работи и 
услуги 

- следи новини во шминкерската 
професија 

- гарантира квалитет на работата  
- гарантира квалитет на 

произведениот материјал 

- обезбедува стручен и 
здравствен надзор од 
релевантна институција 

- рационално го користи 
материјалот, струјата и времето 

- работи во согласност со 
професионалната етика 
 

Комуникација 

 

- комуницира со 
клиентите, со 
снимателите и со 
режисерот 

- учествува во професионалниот 
тим 

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

странски јазик 
- познава основи на деловна 

комуникација 
- познава принципи на тимска 

работа 
- 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 
безбедносота 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 

 Магдалена Велева, шминкер, Фризерско студио „Ин” - 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_________Шминкер___________го усвои/донесе  
               /име на стандрдот на занимањето/ 

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

423/1___________ од _16.01.2015__________ година.  

 


