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1. Име и код на Стандардот на занимање  
Козметичар 

 
2. Ниво на сложеност 
     ( IV ) Сложеност на работа 

 
3. Стручни компетенции 

Кандидатот: 
 

 подготвува, организира и извршува работни задачи; 

 рационално користи материјали, опрема и време; 

 комуницира со корисниците на услуги на свој и на странски јазик; 

 подготвува работна документација со користење на информатичка 

технологија; 

 комуницира со деловни партнери, клиенти и соработници, 

применувајќи ги принципите на работна култура; 

 избира козметички третман според состојба на кожа; 

 планира и спроведува козметички третман на лице и тело; 

 советува за избор и примена на козметички препарати и за 

секојдневна нега на кожата; 

 подготвува и издава потребна документација за извршените услуги на 

клиентот; 

 применува мерки за заштита на здравјето на клиентите и околината, 

во согласност со хигиенско-технички, противпожарни и други 

заштитни мерки. 
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4. Опис на Стандардот на занимање 

ГРУПА НА 

РАБОТИ 

ТИПИЧНИ РАБОТИ ЗНАЕЊА И ВЕШТИНИ 

Анализа, 

планирање и 

организирање на 

работата 

Организира работа 

во козметички салон 

- подготвува документација за третман 
на клиентите 

- следи новитети во козметиката 
- планира посета на семинари и саеми 
- планира и набавува материјали 

Подготовка на 

работно место 

Подготвува место за 

изведба на работата 

- применува кодекс на облекување 
- дезинфекцира и стерилизира  

опрема, средства за работа и 
просторот 

- проверува исправност на апаратите 
- разликува козметички препарати 

Оперативни 

работи 

Третира лице и тело 

на клиентот 

- подготвува клиент за третман 
- одредува статус на кожата 
- избира козметички третман според 

состојбата на кожата 
- подготвува козметички препарати и 

апарати за козметички третман 
според состојбата на кожата 
 

 Третира кожа на 

лице, врат и деколте 

- чисти, хидрира, тонизира кожа на 
лице, врат и деколте 

- подготвува кожа за длабинско 
чистење 

- истиснува комедони од кожата на 
лицето 

- отстранува изумрени клетки од 
површината на кожата 

- оформува и корегира веѓи на лицето 
- депилира надусници и брада 
- масира кожа на лицето, вратот и 

деколтето 
- нанесува козметички маски и 

пакувања (мануелно и апаратурно) 
- нанесува заштитни креми 

 

 Шминка кожа на 

лице, врат и деколте 

- избира и подготвува шминка 
- нанесува средства за шминкање 
- корегира недостатоци на лицето со 

шминка 

 Депилира кожа на 

телото 

- дезинфицира и тонизира кожа на 
местото на депилација 

- нанесува и отстранува средство за 
депилација на кожа 
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- депилира  влакна со козметички 
апарат 

- смирува кожа по депилација со 
козметички препарати  

 Маникира и 

педикира 

- дезинфицира и тонизира кожа на 
рацете и стапалата 

- отстранува мртви клетки на рацете и 
стапалата 

- маникира нокти на рацете и 
стапалата 

- користи декоративен маникир 
- масира кожа на рацете и стапалата 
- струга задебелена кожа на стапалата 
- обработува жуљеви на стапалата 
- негува стапала со растителни 

пакувања 
- прави парафински третман на рацете 

и стапалата 

 Третира тело - масира тело 
- ракува со апарати за третман на тело 
- третира тело со сува и влажна 

топлина 

Комерцијални 

работи 

Изработува 

калкулации 

- изработува калкулации на козметички 
услуги и подготвува ценовник на 
услугите 

Административни 

работи 

Подготвува работна 

документација 

- подготвува и испорачува работна 

документација 

Обезбедување на 

квалитет 

Контролира квалитет 

во согласност со 

стандардите и 

нормативите во 

работењето 

- применува нормативи и стандарди од 

областа на козметиката во 

работењето 

Одржување и 

поправка 

Евидентира и 

одржува апарати и 

алати за работа 

- евидентира исправност на 
козметичките апарати и алатки за 
работа 

- применува основни правила за 
одржување на апаратите и алатите 
за работа  

Комуникација Комуницира со 

клиент 

- комуницира со клиентите на својот и 
на странски јазик 

- применува деловна култура 

Заштита на 

работната и на 

животната 

средина 

Ја заштитува 

работната средина и 

поблиската и 

пошироката околина 

- применува заштитни мерки и 
средства при работа 

- користи прописи од заштита при 
работа 

- правилно ги отстранува отпадоците 
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5. Датум, носител и состав на работната група за изработка на  

   Стандардот на занимање 

5.1. Датум на изработка: март, 2010 година  
 
5.2. Институција-носител на изработката: Центар за стручно образование и 
обука - Скопје 
 
5.3. Состав на работната група: 
 
1. Чедомир Димовски, раководител, Центар за стручно образование и обука - 

Скопје  

2. Виолета Марковиќ, козметички техничар, козметички салон „Маркком” - 

Скопје 

3. Виолета Симова, козметички техничар, козметички салон „Belle Epoque” -  

Куманово 

4. Лидија Андоновска, стручен наставник, СУ на град Скопје „Димитар Влахов” 

    - Скопје 

 

5.4. Координатори на активностите: 

1. проф. д-р Ласте Спасовски, Центар за стручно образование и обука –  

    Скопје  

2. проф. д-р Цветко Смилевски, Педагошки факултет - Битола 

 

6. Надлежна институција за донесување на Стандардот на занимање 

 

Стандардот на занимање Козметичар го донесе Министерството за труд и 

социјална политика   со решение бр. 08-4720/20 од 11.05.2015 година.  

 

 


