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1. Име и код на Стандардот на занимање  
Маникир - педикир 

 
2. Ниво на сложеност 
     (III) Сложеност на работа 

 
3. Стручни компетенции 

Кандидатот: 

 
 

 подготвува, организира и извршува работни задачи во козметичкиот 

салон; 

 рационално користи материјали, опрема и време; 

 комуницира со корисници 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 во нега на раце и стапала, маникир и 

педикир 

 планира и спроведува козметички третман во нега на раце и стапала, 

маникир и педикир; 

 применува професионални козметички препарати во нега на раце и 

стапала, маникир,педикир; 

 ракува со апарати и козметички прибор; 

 советува за избор и примена на козметички препарати  за нега на  

раце и стапала; 

 подготвува и издава потребна документација за извршените услуги на 

клиентот; 

 набавува и користи  различна опрема, материјал и репроматеријал; 

 применува мерки за заштита на здравјето на клиентите и околината, 

во согласност со хигиенско-технички, противпожарни и други 

заштитни мерки како и заштита на своето здравје. 
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4 Опис на Стандардот на занимање 

ГРУПА НА РАБОТИ ТИПИЧНИ РАБОТИ ЗНАЕЊА И ВЕШТИНИ 

Анализа, 

планирање и 

организирање на 

работата 

Планира и 

организира 

сопствена работа во 

козметички салон 

- подготвува документација за 
третман на клиенти 

- планира и набавува материјали 
- познава поврзаност на работа  и 

опрема која ја применува 
- применува основни барања за 

пријатно чувство во  салон (боја, 
музика,температура) 

- познава стручна терминологија 
- следи новитети во козметика 
- планира посета на семинари и 

саеми 

Подготовка на 

работно место 

Подготвува место за 

изведба на работата 

- врши лична подготовка за 
работа (естетски изглед за 
лична уредност -работна 
облека,коса,нокти,шминка) 

- планира  работни задачи и 
обврски 

- подготвува инструменти, опрема 
и препарати за работа 

- проверува исправност на 
апарати 

- спроведува лични и општи 
хигиенски мерки (дезинфекцира, 
дезинсекцира  и стерилизира) 

Оперативни работи Прием и подготовка 

на клиентот 

- води разговор со клиент за 
козметички потреби и го упатува 
на место за работа или приемен 
дел во салонот 

- почитува приватност на клиент 
во комуникација и простор  

- подготвува клиент за третман 
(дезинфекцира, тонизира, прави  
топла  бања и отстранува мртви 
клетки на кожа на раце и 
стапала) 

- одредува статус на нокти и на  
кожа на раце и стапала   

- избира козметички третман 
според состојба на кожа и нокти 

- избира козметички препарати, 
инструменти и апарати за 
козметички третман според 
состојба на кожа и нокти 
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 Нега на раце и 

маникир 

- одредува состојба на кожа на 
раце и нокти 

- избира козметички третман  
- применува техники на маникир 

на природни нокти 
- применува техники на 

надградба на вештачки нокти 
(гел и  акрил техника)  

- избира техники на поправка во 
зависност  од состојба на 
ноктот; 

- применува техники на лакирање 
( класично, сликарски техники, 
украсување, француски  
маникир); 

- дава совети за состојба на 
ноктот која не дозволува 
третман (габични, меки нокти, 
кршливи, нерамни и нокти кои 
се раслојуваат) 

- прави парафински третман на 
раце 

- избира пакувања и маски за 
нега на раце  

 Нега на стапала 

(педикир) и маникир  

- одредува состојба на кожа на 
стапала и нокти 

- избира козметички третман 
- струга задебелена кожа на 

стапала 
- обработува  жуљеви на стапала 
_    применува техники во нега       
      на стапала (пилинг,  масажа,  

маска, растителни пакувања   
      парафин) 
- применува техника на 

маникирање (отстранува лак, 
потсекува, обликува, отстранува 
заноктици, полира) 

- применува техники на лакирање 
( класично, сликарски техники,  
украсување,  француски  
маникир); 

-  дава совети за состојба на 
ноктот која не дозволува 
третман (габични и бактериски 
инфекции,  враснат нокт)   

Комерцијални 

работи 

Изработува 

калкулации  

-   формира цени на козметички   
   услуги 

-    работи со фискална каса 
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 -    склопува договори за купување     
   на опрема и репроматеријали 
   набавува опрема и   
   репроматеријали 

-    применува основи на   
   претприемништво и маркетинг  
   на козметички салон 

Административни 

работи 

Води евиденција на 

работа 

-    евидентира извршени 
      третмани 
-    води деловни книги 

Обезбедување на 

квалитет 

Контролира квалитет 

во согласност со 

стандарди и 

нормативи  во 

работењето 

 

- применува нормативи и 
стандарди од областа на 
козметиката во работењето 

- применува правила и мерки за 
лична безбедност и безбедност 
на клиент при употреба на 
апарати и прибор 

- обезбедува и одговара за 
квалитет  на услуга 

- користи квалитетни материјали, 
водејќи сметка за рок на 
употреба 

- применува кодекс на 
однесување -етика во работење 

- применува принципи на тимска 
работа 

- следи нови трендови во 
козметика во однос на техники, 
препарати и апарати  

- користи рационално енергија, 
материјали и време 

Одржување и 

поправка 

Контролира 

исправност на 

опрема, прибор и 

козметички средства 

- евидентира исправност на 
козметички апарати, алатки за 
работа и козметички препарати 

- применува основни правила за 
одржување на апарати и алатки 
за работа  

Комуникација Комуницира со 

клиент 

- комуницира со клиент  на свој и 
на странски јазик 

- применува деловна култура и 
основи на психологија на 
личноста 

- советува и помага при избор на 
третман 

- дава информации за  траење, 
ефекти и цена на третман  

- дава совети за избор на 
препарати за  домашна нега 

- почитува приватност на клиент 
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во комуникација 
- применува деловна 

комуникација и чува деловна 
тајна  

- користи информатичка 
технологија 

Заштита на 

работната и на 

животната средина 

Заштитува 

работната средина  

поблиска и 

поширока  околина 

- применува хигиенско технички 
заштитни мерки и средства при 
работа во согласност со 
законски прописи 

- разликува супстанции кои не се 
дозволени да се употребуваат 
во козметиката 

- користи основни мерки за  
заштита при работа со клиент 

- правилно отстранува отпадоци, 
согласно прописи за заштита на 
животна  средина 

 

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

   Стандардот на занимање 

5.1. Датум на изработка: февруари, 2011 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 „Марком” - Скопје 

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

    - Скопје 

 

5.4. Координатори на активностите: 

1., Центар за стручно образование и обука –   Скопје  

 

6. Надлежна институција за донесување на Стандардот на занимање 

Стандардот на занимање Mаникир – педикир го донесе Министерството за труд и 

социјална политика   со решение бр.08-4720/18 од 11.05.2015 година. 


