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1. Име и код на Стандардот на занимање  
 

Масер 
 

2. Ниво на сложеност 
        
 ( III ) Сложеност на работа 
 

3. Стручни компетенции 
 

 планира,подготвува  и организира работа, самостојно и во тим;  

 извршува работи и работни задачи во согласност со етичките норми и методи за 
комуникација со клиентите; 

 подготвува работна документација користејќи информатичка технологија; 

 познава, разбира и применува основни медицински знаења и стекнати вештини за 
масажа на различни делови и регии кај човекот;  

 следи и воочува елементарни промени индикации и контраиндикации од масажата; 

 користи средства, уреди и методи за подготовка и манипулација на клиентите за 
потребната техника и зафати за масажа; 

 подготвува материјал, опрема, уреди, техники и зафати соодветни за потребите на 
клиентот за спортска масажа; 

 применува вештини за работа во тим, комуникација и проактивен пристап во пружањето 
на услугата и решавањето на проблеми; 

 одржува хигиена и уредност на околината, спречува инфекции (врши дезинфекција и 
стерилизација): 

 се грижи за квалитет и квантитет на извршената работа;  

 се грижи за безбедноста и здравјето при работа и за заштита на околината; 

 
 

4. Опис на Стандардот на занимање 
 

 
 

Група на 
работи 

Типични работи Знаења и вештини 

Анализирање, 
планирање и 
организирање
на работата 

Планира и  
организира  
сопствена работа  
во соработка со 
тимот и 
соработниците 

 Планира набавка на материјали; 

 планира сопствена работа почитувајќи го распоредот 
на работа; 

 самостојно толкува потреби и упатства за работните 
зафати по желба на клиентите; 

 анализира зададена работна задача и извршена 
работа; 

 следи достигања во делот на работното 
оспособување и се грижи за својот стручен развој. 

Подготовка на 
работно место 

Подготвува место 
за изведба на 
масажа 

 Применува кодекс на облекување; 

 проверува работа на уредите за постигнување на 
потеребната микро клима; 

 дезинфицира и стерилизира опрема, средства за 
работа и простор; 

 проверува исправност на апарати; 

 врши мали поправки на апаратите;     

 разликува препарати за различни видови на масажа; 
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Оперативни  
работи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проверува 
функција на 
локомотерен 
систем 

 Подготвува клиент за масажа; 

 детектира функција на мускулите во локомоторниот 
апарат; свиткување, истегнување, оддалечување, 
доближување, ротација,и кружни движења 

 отстранува физичкиот замор кај мускулите со нивна 
масажа;  

 применува масажа како терапија и релаксација; 

 комбинира масажа со физикални постапки. 

Применува техника 
на  изведување на 
различни масерски 
зафати 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Препознава одделни состојби на организмот и 
изведува масажа со интензитетот, зафаќање разни 
слоеви на телото; мазнење, триење, гмечење и 
вибрација; 

 препознава индикации и контраиндикации  од 
примена на одделен вид на масажа; 

 изведува масажа со: термотерапија, светлинска 
терапија, хидротерапија и електротерапија; 

 воочува промени на телото кај пациентот за време 
на масажата; 

 користи професионални контактни средства; масти, 
лосиони, пудри, кремови и др. за изведување на 
масажата; 

 се придржува на редоследот на постапки за 
изведување на определен меѓузафат. 

Применува техника 
на  изведување на 
различна 
масерспортска 
масажа 

 

 Препознава  обележја на масажата пред и по 
тренингот:начини на изведување и редослед на 
масажата на одделни делови од телото кај 
спортистите; 

 применува различни техники и зафати на масажа кои 
се користат кај спортистите ( мазни,трие ); 

 изведува масажа на нога, стапало, зглоб, 
потколеница, колено, натколеница, колкови и 
глутеална регија кај спортистот;  

 изведува масажа на рака: шака, подлактица, лакт, 
надлактица и рамо кај спортист; 

 користи контактни средства за масирање зависно од 
делот на телото кој го масира при разни видови на 
масажа за одделни делови:екстремитети, глава, 
граден кош, абдомен, грб кај спортист; 

 применува масажа при  ампутација на дел од телото.  
 

Обезбедува 
квалитет 
 

Контролира 
квалитет во 
согласност со 
стандардите и  
нормативите во 
работењето 

 Kонтролира навременост,  совесеност и одговорност 
при работа  со корисниците на услугите; 

 применува економични, ефикасни и ефективни  
постапки и успешни  манипулации; 

 применува правила и мерки за лична безбедност и 
безбедност на клиентот при употреба на апарати и 
прибор; 

 користи квалитетни материјали водеќи сметка за 
рокот на употреба; 

 применува кодекс на однесување - етика во 
работењето; 

 Користи рационално енергија, материјали и време;  

 работата ја врши согласно системите за квалитет. 
 

Комуникација 
 

Комуникација со 
клиентите и 
деловните 
партнери 

 Применува карактеристики и елементи на процес на 
комуникација со различни клиенти; 

 советува и соработува со клиентите; 
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5. Датум, носител и состав на работната група за изработка на Стандард на 
занимање  
     
5.1. Датум на изработка: септември, 2014година 
 
5.2. Институција-носител на изработката: Центар за стручно образование и обука - Скопје 

5.3. Состав на работната група: 

1. Марија Настовска , советник во Центарот за стручно образование и обука - Скопје  

2. Д-р спец. Анета Тасевска, професор во Средно медицинско училиште, Д-р „Јанко 

Калаузи“ Битола 

3. М-р Кристијан  Тодоровски, Дипломиран кинезиолог, практикант во Клинички центар „Др. 

Труфун Пановски“ Битола  

4. М-р Благој Трајков, магистер по менаџмент на човечки ресурси, СОТУ „Ѓорги Наумов“ 

Битола 

 
6. Надлежна институција за донесување на Стандардот на занимање 
 
Стандардот на занимање Масер го донесе Министерството за труд и социјална политика     

со решение бр. 08-4720/19 од 11.05.2015 година.  

 соработува  со соработниците, деловбни партнери  и 
тимот; 

 познава деловна  етика и морал; 

 заштитува тајна; 
решава проблеми настанати во текот на работата. 

Администрати
вни работи 

Води деловна  
докумнетација 

 Пополнува соодветната документација; 

 води документација за преземање и предавање на 
смена; опрема, крпи, средства за хигиена и други 
потреби;  

 води дневник на работата (според прописите на 
установата);   

 ги документира  евентуалните недостатоци, дефекти 
за време на работата, итн.; 

 евидентира и сложува дневен промет; 
. 

Комерцијални 
работи 

Изработува 
калкулации 

 Изработува калкулации за извршени услуги и 
подготвува ценовник за услуги. 

Заштита на 
работната и 
животната 
средина 

Ја заштитува 
работната средина 
и поблиската 
околина 

 Применува заштитни мерки и средства за работа 

 користи прописи од заштита при работа 

 правилно ги сортира и отстранува отпадоците 


