
РАСПОРЕД  
НА ЗАНИМАЊА ПО КЛАСИ НА ОПАСНОСТ 

 

 A 

Класа на 
опасност 

Авто-работилници, авто-сервиси и гаражи  

а) технички персонал кој врши надзор  I 

б) перачи на коли II 

в) шофери професионалци, механичари со и без вршење на пробно возење со цел за испитување на автомобили и моторцикли, 
занаетчиски и други квалификувани и неквалификувани работници 

III 

г) лица кои обавуваат технички преглед за регистрација на возила II 

Авто-возење – учители III 

Автобуски и авто-превозни претпријатија  

a)технички раководители кои вршат канцелариски работи и надзори и останатиот персонал кој врши само канцелариски работи I 

б) ревизори и сообраќајци кои вршат контрола и надзор на теренот кондуктери и домаќинки во автобуси (стјуардеси) II 

в)гаражери, автомеханичари, автолимари, автолакери, шофери, помошници шофери и пратители III 

Авијатичари - посада на воздухоплови - спрема посебната тарифа  

Агенти  

a) книжарници и лексикографски организации, улични продавачи на лотарии и весници и застапници на осигурување I 

б) трговски патници и агенти на деловни здруженија и организации II 

Административна служба  

Персонал кој обавува административна или канцелариска техничка работа во установи, заводи во државна или јавна управа, 
трговски, сообраќајни и други организации и фабрики 

I 

Аеродроми (цивилни)  

а) управен персонал, професионално-нелетечки персонал кој не работи физички (метеоролози, сигналисти, радиотелеграфисти и 
сл.) 

I 

б) нелетечки персонал кој работи физички (механичари, монтери и сл.) III 

Аптеки  

магистри, фармацевтски техничари, лаборанти, таксатери на рецепти, книговодители, благајници и друг административен 
персонал 

I 

Армија  

а) административниот, правниот, финансискиот и другиот персонал кој исклучиво работи канцелариски работи во сите копнени 
единици и воено воздухопловство, интендантска служба во копнена војска и воено воздухопловство, како и претходно 
наброениот персонал кој службено патува и музичари 

I 

б) сувоземна пешадија, техничка служба, освен оние кои ракуваат со експлозив, како и служба за врски и ветеринари II 

в) артилерија, гранична и крајбрежна служба, хемиска служба, инжинерија и смучари, коњаници, тенковски единици, 
моторизирана и техничка служба која ракува со експлозиви 

III 

г) пиротехничари III + 100% 

д) санитетска служба - види болници и лекари  

ѓ) летачки персонал - спрема посебната тарифа  

е) воена морнарица и флота - види морнарица - воена  

Аранжери  

а) аранжери на излози и аранжер-декоратер кои работат во работилници, на изложби и излози II 

б) аранжери кои работат на скели III 

Артистички театар, вариете, естради  



а) билетари, бинен-мајстори, директори и другиот управен и канцелариски персонал I 

б) балерини на душеме, магионичари, жонглери и кловнови II 

в) борачи, боксери, балерини на жица, акробати и еквилибристи III 

Археолози II 

Б  

Бабици I 

Балет  

а) учители на балетот I 

б) играчи на балетот II 

Багеристи, булдожеристи III 

Бензински станици (пумпи)  

а) персонал кој физички не работи (благајници и др.) I 

б) перачи на коли и другиот персонал II 

Бифеџии - види угостителски организации  

Благајник I 

Болници, поликлиники, амбуланти и домови за истоштени  

а) стручен болнички и медицински персонал I 

б) вратари I 

в) лаборанти II 

г) персонал на кујните, пералните и чистачки II 

д) квалификувани работници - види „Занаетчии“  

ѓ) останати работници III 

е) лекари - види посебно лекари  

Болници за нервни и душевни болести  

а) Управник и лекари II 

б) вратари и персонал кој работи во кујни и перални II 

в) болничари, помошни лекари и др. стручно здравствен персонал и чистачки III 

Бродарство (Трговска морнарица)  

А.Поморска пловидба  

а) офицери, кормирали, пилоти, лекари и друга посада  

-Момчиња и персонал III 

Б.Речна пловидба  

а) офицери, кормилари, пилоти, лекари II 

б) друга посада, момчиња и персонал III 

В.Персонал на пристаништа - види пристаништен персонал  

В  

Вајари - уметници, вајарски помошници II 

Ветеринари и ветеринарски техничари II 

-ако работат во зоолошки градини III 

Водичи  

а) по градови, музеи, на инвалиди и слепи I 

б) по јами II 

в) на високи ридови, ледници (глечер) III 

Вратари  



а) во болници за душевни и нервни болести и казнено-поправни домови II 

б) сите останати I 

Вртешки-рингишпили - види Забавни паркови  

Г  

Гаражи - види Авто работилиници  

Гасители на вар (вапни) III 

Геолози  

а) само за површински работи I 

б) за површински и подземни работи III 

Геометри и геодети - фигуранти и помошници II 

Градинари  

а) ако вршат само надзор I 

б) ако физички работат II 

Градежништво  

а) архитекти, инжињери, превземачи, градежни техничари:  

1.што вршат надзор над работи на терен I 

2.што вршат само надзор над работите во тунели, рудници, градба на мостови, хидроцентрали, брани и бунари II 

б) градежни мајстори:  

1.што вршат само надзор над работите II 

2.кои физички работат III 

3.што вршат надзор над работите во тунели, рудници, при градба на мостови, хидроцентрали, брани и бунари III 

в) ѕидари III 

г)работници што работат на градежи, патишта, железнички пруги, градба на тунели, мостови, ровови, хидроцентрали, брани, 
кесони и бунари 

III 

д) минери III + 100% 

Графички заводи - печатници  

а) директори, фактори, раководители, коректори I 

б) машинисти, влагачи, машино-слагачи, работници во ротации картонажери, цинкографи, литографи, рачни слагачи и метери II 

Граничари - види Армија  

Гробишта  

чувари, копачи на гробови, носачи на мртовци, како и работници вработени во крематориуми II 

Д  

Дадилки (негователки на деца) I 

Детски забавишта (домови, градинки и сл.) управници, воспитувачи и негователки на деца I 

Дентисти – заботехничари I 

Дезинсектори и дезинфектори III 

Дизаличари - управувачи на кранови, багеристи, булдужеристи III 

Домаќинки  

а) кои работат само во домаќинството и градини I 

б) кои работат во земјоделие (без машини) или во штали II 

Домари - види настојници на зграда  

Домар во планински домови I 

Домови за старци - изнемоштени  



а) стручно-болнички и медицински персонал и вратари I 

б) персонал во кујна, перална и чистачи I 

в) квалификувани работници - види Занаетчии  

г) други работници III 

Доставувачи на стоки  

а) кои вршат пренос на стоки со рачни колкички и трицикли II 

б) кои вршат пренос на стоки со моторни колички III 

Доставувачи на пари II 

Дрвосечачи III 

Дресери на кучиња II 

Е  

Економии - види „Земјоделски стопанства“  

Електрани и дистрибутери на електрична енергија  

а) инжињери и монтажни надзорници II 

б) мерачи на силина и напон на струја, персонал за монтажа и одржување на внатрешни и надворешни водови (персонал кој 
доаѓа во допир со струја од напон преку 220 W и другиот персонал) 

III 

в) чистачи на струјомери-бројачи I 

Ергели  

а) директори-управници II 

б) коњари, работници во штали, дресери, тренери и други работници и џокери III 

Ж  

Железнички работилници и ложилници  

а) управници и шефови I 

б) инжињери и техничари II 

в) инжињери и техничари ако работат исклучиво во канцеларија I 

г) работоводители и надзорни мајстори II 

д) квалификувани и неквалификувани работници III 

ѓ) административен персонал I 

Железнички сообраќај  

а) стручно сообраќаен и административен станичен персонал кој работи исклучиво во канцеларии I 

б) кондуктери, контролори, ревизори, возоводачи, надзорници на локомотиви, манипуланти, прегледувачи на коли, попишувачи 
на коли, поштенско-административен персонал, чувари на пруги, мазачи, чистачи на коли, персонал на вагон ресторан и коли за 
спиење 

II 

в) персонал на подвижни бифиња II 

г) машиновозачи, машиновозачи на маневри, ложачи и возачи III 

д) кочничари, скретничари, надзорници на скретници III 

ѓ) јагленари, рамери, пружни работници, работници за утовар и растовар и слично III 

е) маневарски персонал III 

ж) персонал кој ги одржува електро уредите - види под електрани и дистрибутери на електрична енергија  

З  

Забавни паркови  

а) управник-директор, билетари, благајник и друг управен персонал I 

Физички работници III 

Задругари  

а) управници и работодатели I 



б) набавно-продажни задруги - види „трговски претпријатија“  

в) преработувачки задруги - види „Занаетчии“  

г) селански работни задруги - види земјоделски „стопанства“  

Занаетчии  

Како занаетчии во смисол на овој попис се сметаат:  

а) самостојни занаетчии мајстори, нивни пмошници и ученици во стопанство  

б) квалификувани занаетчиски мајстори и квалификувани работници на работа во установи, заводи и јавни организации 

Аранжери на излози II 

Абаџии II 

Авто механичари, автолимари, авто-лакери, авто бравари, автотапетари, авто-колари, авто-електричари, авто-електричари за 
акумулатори 

III 

Бочвари  

- без машини (рачна работа) II 

- со машини III 

Багеристи III 

Бакро - ковач (бакрачар) III 

Бандажисти - ортопедски мајстори II 

Бојаџии II 

Бравари III 

Бербери, фризери, маникери II 

Брусачи на стакло, на ножеви и ножици II 

Бунарџии - копачи на бунари III 

Воздухопловство цивилно - види Аеродроми  

Воскари (свеќари, лицидери) II 

Волновлачари II 

Вулканизери на гуми III 

Галванизери, галванопластичари III 

Гатеристи за режење на дрва и камења III 

Гравери, цезелери II 

Глачалец на камења II 

Глачалец на канал II 

Глачалец на алишта и ракавици II 

Глазер на керамика II 

Глиничар грнчар II 

Глодач - стругар  

- дрвени предмети II 

- камени предмети III 

- стаклени предмети II 

Гостилничар II 

Градежен бравар III 

Декоратери  

- кои работат во работилници, на изложби и во изложби II 

- кои работат на скели III 

Дезинфектори, дезинсектори, дератизатори III 



Дрвотокари  

- ако е рачна работа II 

- ако е работата со машини III 

Дрворезбар II 

Дувачи на стакло III 

Електро-монтери, електричари, електро-инсталатери, електромеханичари и електро-заварувачи III 

Заварувачи III 

Ѕидари III 

Ѕвоноливници III 

Изработувач на перики II 

Изработувач на скии III 

Изработувач на вештачко цвеќе II 

Изработувач на музички инструменти II 

Изработувач и поправувач на музички инструменти II 

Изработувач на сита II 

Изработувач на крагни II 

Инсталатери на електрични, плински и водоводни инсталации III 

Јажари II 

Јорганџии II 

Јагленари (ќумурџии) III 

Јувелири (златари) II 

Качари (бочвари)  

- рачна работа II 

- со машини III 

Каменоресци III 

Каросеристи III 

Касапи III 

Казанџии III 

Капари (капарџии) II 

Керамичари II 

Китничари (вештачко цвеќе) II 

Клавир – штимери II 

Клесари  

- брусери III 

- млински камен III 

- камен за споменици III 

Книговрзувачи и картонажери II 

Кочијаши – пајтонџии III 

Колари III 

Копачи на бунари III 

Коритари III 

Кошничари II 

Котлари-бакрачари III 

Ковачи и потковувачи III 

Ковачи уметнички III 



Козметичари II 

Кожари II 

Копчари II 

Кројачи, кројачки II 

Крово-покривачи III 

Кранари II 

Лакери и политирци III 

Лимари III 

Литографи II 

Ливци на метал III 

Лондинери II 

Лончари II 

Масери II 

Манекени I 

Маникири II 

Магионичари II 

Машнари II 

Месари III 

Механичари  

- прецизна механика II 

- авто-механичари и други III 

Металустругари III 

Метлари II 

Минери III 

Мелничари (воденичари) III 

Моделари III 

Молери и бојаџии III 

Модискињи II 

Никлер (галванизер) III 

Ножар III 

Оџачари III 

Оптичари II 

Острачи на сечива (брусачи) II 

Паркетари II 

Печкари (изработувачи на печки) II 

Печаторесци II 

Педикери II 

Пеглачи и пеглачки II 

Пекари II 

Пиротехничари III + 100% 

Плетачки II 

Потковувачи-ковачи III 

Перачи на алишта II 

Превозници  

- со коњска запрега и камиони III 



Пушкари III 

Пчелари II 

Радио техничари II 

Резбари II 

Ракавичари II 

Саатчии II 

Сарачи (седлари и ременари), самарџии II 

Сирењар (произведувач или продавач на сирење) II 

Сита изработувачи II 

Сликари - писмосликари  

- ако работат на скели или скалила III 

- останати сликари II 

Сода вода производители III 

Слаткари II 

Стаклари, стаклорежачи II 

Столари  

- без употреба на машини II 

- со употреба на машини III 

Стругари – пилари  

-со рачни пили, на гатери, циркулари и трачни пили III 

Тапетари II 

Ташнари – торбари II 

Тесари ако работат на покриви и друго III 

Терацери III 

Ткаачи II 

Токар - види „Глодач“  

Тракслери (дрвотокари) II 

Ќебапчии II 

Ќурчии – крзнари II 

Фарбар на мостови III 

Фасадер III 

Филиграмер II 

Фирмописец II 

-ако и монтира III 

Фотографи и фотолаборанти II 

Фризери III 

Хериктер (кројач на горниот дел од кондурите) II 

Цементари III 

Цизелари и гравери II 

Цинкографи II 

Циркуларисти III 

Цепачи на дрва III 

Циглари II 

Цревари II 

Чадорџии II 



Чамци изработувачи II 

- без машина (рачна работа) II 

- со машини III 

Чистење и бојадисување на текстил II 

Четкари II 

Чевлари, опинчари и папучари II 

Чистачи – види под „Ч“  

Шеширџии – шапкари – клобучари II 

Шофери III 

Шинтери (стрводери) III 

Занаетчии на други видови кои во овој попис не се изрично споменати се распоредуваат во II класа на опасност ако работат без машина, инаку 
во III. Занаетчии кои вршат само надзор и управуваат во занаетчиски дејности, кои спаѓаат во III класа на опасност, се распоредуваат во II класа 
на опасност. 

Земјоделци  

а) селани II 

б) ако работат со машини III 

в) трактористи III 

г) комбајнери, управувачи на ваљци, плугови и сл. III 

Земјоделски стопанства  

а) директор, агроном, и друг стручен персонал, кој физички не работи I 

б) работници кои работат со машини, управувачи на ваљци плугови, комбајни, трактористи, коњушари, чувари на ждребиња, 
бикови и слично 

III 

в) други земјоделски работници и молзари II 

г) пастири на крупен добиток III 

д) пастири на ситен добиток II 

Зоолошки градини  

а) управници II 

б) ветеринари III 

в) чувари и хранители на ѕверови III 

г) друг квалификуван и неквалификуван персонал III 

Индустрија - види фабрики, работници во фабрики и претпријатие и Техничка служба.  

Инкасанти, доставувачи на дневна пошта и курири I 

Институти (научни)  

а) персонал кој се занимава само со теоретско проучување I 

б) персонал кој врши опит (експерименти) II 

в) персонал кој работи со отровни гасови, лесно запаливи или со експлозивни материи III 

Инжињери  

а) ако работат само во канцеларии или вршат надзор на терен, по фабрики и погони каде работниците спаѓаат во II класа на 
опасност 

I 

б) ако вршат надзор во тунели, рудници, при градење на мостови, хидроцентрали, брани, бунари и погони каде работниците 
спаѓаат во III-та класа на опасност 

II 

в) ако влегуваат во тунел, ровови, рударски окна III 

Извршители - (егзекутори) судски и даночни II 

К  



Кафеани - види „Угостителски организации“  

Кастратори III 

Казнени заводи  

а) управници I 

б) надзорници, стражари, вратари и болничари II 

Келнери – види „Угостителски организации“  

Кинематографи  

а) благајници, гардеробери и билетари I 

б) технички персонал - по класи на занимање, види занаетчии  

Кланици  

а) управник – директор I 

б) управник кој врши ветеринарска служба, ветеринари, надзорници, прегледувачи на месо и цревари II 

в) други квалификувани и неквалификувани работници III 

Клавир - штимери (угодувачи) на музички инструменти I 

Книговрзувачи - види „Занаетчии“  

Кочијаши III 

Колполтери - списанија и рекламни плакати I 

Коњушари III 

Куќни помошнички (без земјоделски работи) II 

Куглани - поставувачи на чуневи само кај таа дејност II 

Капалишта  

а) гардеробери, редари, билетари, благајници I 

б) учители за пливање и чувари на кабини II 

в) служба за спасување и неквалификувани работници II 

г) квалификувани работници - види занаетчии  

Л  

Лаборанти II 

ако работат со отровни гасови, лесно запаливи или експлозивни материи II 

Лекари  

а) хирурзи паталого-анатоми, бактериолози лекари во болници за нервни и душевни болести и казнени заводи II 

б) бродски лекари (види бродарство)  

в) забни и други лекари I 

Летачи - по посебна тарифа за летачки персонал  

Лифтбои I 

Литографи - види графички заводи - печатници  

Ложач на централно греење II 

Ловци  

а) ловци хајкачи III 

б) ловци на диви ѕверови III + 50% 

Лозарство  

- лозар, лозарски работник и расадничар II 

- ако работи со машини III 

М  

Магационери, во колку кај поедини врсти на производи во трговија и слично не е поинаку пропишано, се распоредуваат: 

а) лица во својство на шеф или само евидентичар на примена или издадена стока I 



б) лица под а) ако физички работат III 

в) останатиот персонал III 

Манекени I 

Млекарници, безалкохолни ресторани и слаткарници  

а) персонал кој само послужува I 

б) останатиот персонал II 

Морнарица - цивилна, види Бродарство  

Морнарица - воена  

а) административен и интендантски персонал кој работи исклучиво во канцеларија, по командите вон бродовите и музичари кои 
работат исклучиво на копно 

I 

б) административен и интендантски персонал лекари, офицери, подофицери и музичари на бродови и останати пловни објекти, 
морнари и останата посада на бродови и други пловни објекти 

III 

в) персонал на подморница III + 50% 

г) крајбрежни родови на служба во морнарица види „Армија“  

Молзари на крави - види земјоделски стопанства  

Музичари  

 -концертни, оперски, во кафеани, гостилници, вариетеа, циркуси и естради I 

Н  

Набавувачи  

а) на добиток и дрва II 

б) на останата стока I 

Наставен персонал (професори, наставници, учители и тренери)  

а) само теоретска настава (евентуално и гимнастика како спореден предмет), музика и женска рачна работа, наставници со 
практична настава и експерименти во детски градинки и учители по играње 

I  

б) вежби со отровни гасови, лесно запаливи и експлозивни материи на спортски гранки: алпинистика, автомотоциклизам, фудбал, 
рагби, хокеј, борење, бокс, џиу-џица, скијање и наставници за шоферирање 

III 

в) поморски школи и академија со практични вежби во бродови, на останати спортски гранки и гимнастика II 

Настојници на згради  

а) ако не вршат занаетчиски поправки во згради I 

б) ако вршат занаетчиски поправки на згради II 

в) ако се ложачи на греење II 

Негователки I 

Носачи II 

Новинари I 

О  

Органисти – оргуљари I 

Отпаден материјал – собирачи III 

Овчари - види „Земјоделски стопанства“  

П  

Пастири  

а) на крупен добиток III 

б) на ситен добиток II 

Пчелари II 

а) печење на ракија II 



б) печење на костени, кикирики и слично II 

Пензионери  

а) ако не работат и не стопанисуваат I 

б) кои работат или се занимаваат со некоја работа вон работен однос со цел за стопанисување, се распоредуваат според видот на работата 
која ја обавуваат 

Пеачи кафеански и естрадни I 

Портири - види „Вратари“  

Пратеници - амбасадори, дипломатски персонал I 

Поштенски сообраќај  

а) писмоносачи, телеграфисти, телефонисти и друг административен персонал I 

б) доставувачи на телеграми, технички персонал кој врши преглед, поставува и одржува телефонски и телеграфски линии, 
амбулантен персонал во возовите, персонал кој работи на железнички станици и персонал кој работи на прием и испраќање на 
пакети на железничките станици и поштите 

II 

в) персонал кој врши инсталација и персонал за одржување и поставување на телефонски и телеграфски линии III 

Перачи II 

Полиција  

а) административен персонал кој обавува само канцелариски работи I 

б) органи на криминалистика и сродно на службата која се обавуа на терен како и полицајци пешаци, сообраќајци и полицајци на 
гранични премини 

II 

в) полицајци коњаници и полицајци на железничка служба III 

г) полицајци возачи и мотоциклисти III 

Пратители на стоки во транспорт III 

Превозници  

-           со добиточна запрега и со моторно возило III 

Приватник – рентиер I 

Продавач на среќки, весници, брошури и сл. кои вршат  

-           продажба по улици и по локали I 

Професори - види Наставен персонал  

Пиротехничари III + 100% 

Подрумари  

а) ако вршат само надзор II 

б) ако и физички работат III 

Патари  

а) кои физички работат II 

б) патари надзорници I 

Противпожарникари  

а) професионални III 

б) доброволни, кога се осигуруваат поединечно и само за ризикот од противпожарната дејност I 

Пристанишен персонал  

а) пристанишен капетан, инспектор, диспонент I 

б) пристанишни техничари, инжинњери прометници и пристанишни стражари II 

в) пристанишни магационери и пристанишни работници III 

Р  

Радиотелевизиски станици  



а) административен и управен персонал, спикери, сценаристи, режисери, уредници на емисии, статисти, актери, пеачи и миксери I 

б) инжинери, механичари, техничари, сниматели, камермани на копно II 

в) подводни и воздухопловни сниматели, камермани, телевизиски монтери и електричари, монтери на антени и релејни станици, 
како и др.неквалификувани работници 

III 

Работници во фабрики и др.организации  

бижутериски и филигрански производи,  

бонбони,  

бонбони и чоколади,  

тутун,  

галантериски производи од алабастер, гипс, смола, коски, рожњачи, кожа на вештачки маси и сл, 

хемиски и фармацевтски производи без лесно запаливи и отровни материјали и загушливи гасови, 

на кекси, конзерви и теста,  

на чадори, куфери, лекови, освен на фабриките на етер,  

на одело (конфекција),  

моливи,  

ортопедси помагала,  

на хартија и картонажни производи, полнители на алкохол и безалкохолни пијалоци,  

на пишувачки и сметачки машини,  

на санитетскиот материјал (вата,завој,газа и сл),  

на часовници,  

на суперфосфати,  

на текстилна индустрија (предилница, ткачница и трикотажа) и на плетени производи, производи на алишта, на вреќи и јута II 

Работници од останатите фабрики, кои овде не се изрично наведени, се распоредуваат во класата на опасност III 

За персонал кој работи при посебни опасни околности и при работи кај кои уште не е испитан ризикот потребно е да се прибави посебна одлука. 

Разнесувачи на списанија и плакати I 

Ресторани - види „Угостителски организации“  

Ревизори  

а) на парни котли II 

б) на електро-постројување III 

Рибари професионални  

а) на реки и езера II 

б) на море III 

Рибници  

а) управник и административен персонал I 

б) персонал кој физички работи II 

Ронители III + 50% 

Рудари  

а) рудари и сите други работници кои работат на површинско јамско копање, инжињери и надзорен персонал кој влегува во окна III 

б) инжинери и надзорен персонал кој не влегува во окна, хемичари, лаборанти и магационери вон јами II 

в) останатиот персонал се распоредува спрема дејноста што ја врши.  

С  



Санитарни техничари  

а) во установи I 

б) во индустрија II 

Сервис за перење на алишта  

а) персонал кој прима и издава алишта I 

б) персонал кој работи со машини за перење на алишта и персонал кој пегла II 

Скелеџии и сплавари III 

Сликари академски  

а) во атељеа или природа I 

б) на скели (реставратори, кописти на фрески) II 

Сплавари III 

Спелеолози III 

Спортски тренери - види Наставен персонал  

Стрводери – шинтери III 

Студенти  

а) на ветерина, рударство, фискултура II 

б) сите останати I 

Свештеници I 

Светилник – чувар II 

Спортски студии II 

Т  

Театарски персонал  

а) актери, статисти, пеачи, сценаристи, режисери, интенданти, благајници, гардеробери и суфлери, вратари, билетари и редари I 

б) играчи на балет II 

в) технички персонал по вид на работење - види „Занаетчии“    

Техничка служба  

а) технички службеници ако работат само во канцеларија или вршат надзор на теренот, фабриките и погоните каде работниците 
спаѓаат во II класа на опасност 

I 

б) ако вршат надзор во тунели, рудници, при градба на мостови, хидроцентрали, брани, бунари и погони каде работниците 
спаѓаат во III класа на опасност 

II 

в) ако влегуваат во тунели, ровови и рударски окна III 

Телевизија - види Радио-телевизиски станици  

Топлани  

а) погонски инжињери, надзорници и сл. II 

б) останатиот персонал III 

Трафиканти I 

Трактористи - види „Земјоделски стопанства“  

Трамвајски и тролејбуски сообраќај  

а) контролори, ревизори и кондуктери, скретничари и чистачи на шини I 

б) возачи III 

Транспортни претпријатија - види „Шпедиција“  

Трговски претпријатија  

1.со лесна стока (манифактура, конфекција, галантерија, бижутерија,дрогерија,парфимерија,книжара и продавница на хартија) I 



2.со тешка стока (железо, метал, машини, стакло, колонијал и земјоделски производи), намештај, огревен и градежен материјал II 

3.персонал во магацини:  

а) персонал кој води надзор I 

б) персонал кој физички работи во магацин со лесна стока II 

в) персонал кој физички работи во магацини со тешка стока III 

Трговски застапници, агенти, патници II 

У  

Угостителски организации (хотели, ресторани, кафеани, гостилници, бифиња и локали за јавна исхрана) 

а) директори и надзорен персонал, персонал во рецепции и менувачници, гардеробери, вратари и лифтбои I 

б) келнери и персонал во кујни, шанкисти, бармени и собарки II 

в) подрумски работници III 

Умноболници - види Болници за душевни и нервни болести  

Ученици преку 15 години старост  

а) со теоретска настава, на технички, шумарски и други стручни училишта со теоретска и практична настава I 

б) на поморски училишта и академии со практични вежби на бродови III 

в) на училишта во стопанство спрема струката за која се спремаат  

Учители - види Наставен персонал  

Ф  

Фабрики  

А.Мајстори, работодаватели и надзорници:  

а) во фабрики каде работниците спаѓаат во II класа на опасност I 

б) во фабрики каде работниците спаѓаат во III класа на опасност II 

Б.Технички раководители - види Техничка служба  

В.Персонал што обавува физички работи - види работници  

Г.Магационери – види Магационери  

Филмски организации  

а) артисти, уметници,статисти и целокупен оперативен и технички персонал II 

б) артисти кои изведуваат:акробатски вежби, скокови, атракции, ризични возења, јавања, се качуваат по карпи или по брда, 
подводни сниматели 

III + 200% 

в) каскадери III + 300% 

г) останати и квалификувани и неквалификувани работници III 

Филмските екипи ако се осигуруваат само за ризикот снимање и патување, премијата предвидена со Тарифата се намалува за 30%. 

Физички работници - неквалификувани работници кои се ангажираат повремено III 

Фоторепортери II 

Фудбалери III + 100% 

Х  

Хаварија – комесари II 

Хемичари  

а) ако работат со отровни гасови, лесно запаливи или со експлозивни материи III 

б) ако работат со останати материјали II 

Хемиско чистење  

а) работници кои примаат и издаваат предмети I 

б) работници кои работат при чистење и пеглање II 



Хиподроми  

а) управници I 

б) џокеји, коњушари и останатиот персонал III 

Хирурзи - види лекари  

Хотели - види угостителски организации  

Ц  

Царинарници  

А.Персонал во административна служба  

ако е службата канцелариска или службата е исклучиво надворешна I 

Б.Персонал во ревизиона служба  

а) во внатрешноста I 

б) во пограничното подрачје II 

В.Персонал на стражарска служба II 

Циркуси  

а) директор, билетари, биненмајстори, музичари и останатиот административен персонал I 

б) балерини на душеме, жонглери, кловнови II 

в) атлети, борачи, боксери, балерини на жица, јавачи, тренери, џокери, домпери (укротители на ѕверови, еквилибристи, чувари и 
хранители на ѕверови) 

III 

Црквењаци и ѕвонари I 

Ч  

Чамци превозници (на весла и моторни погони)  

а) на море III 

б) на реки и езера II 

Чистачи  

а) на автобуси, тролејбуси, трамваи, кондури, излози и канцелариски простории II 

б) на паркет, улици и патишта, вагони, работилници, погони, хали и сл. II 

в) бунари, канализации, септички јами, парни котли, прозорци, фасади и цистерни III 

Чистач на бројки (на стурјомери), водомери и слично I 

Чувари  

а) на велоипеди и моторни возила, на историски споменици, на магацини (дневна служба), паркови, јавни насади I 

б) на брани, мостови, тунели, гробишта, ноќни чувари, полиња, шуми, лозја, багаж, рибарски ревири, светилници, трафостаници, 
шуми од пожари и силоси 

II 

в) на ловечки ревири, животни во зоолошка градина III 

г) чувари на чамци и издаватели I 

Ш  

Шофери III 

(ако возат и мотоцикл, да се засмета и доплаток)  

Шпедиција - транспортни организации  

а) надзорници и евидентичари I 

б) магационери и останати транспортни работници III 

Штројачи III 

Шумарство  

а) надшумари, шумари и шумарски службеници кои вршат надзор I 

б) чувари на шуми и шумски манипуланти III 

в) дрвосечачи и други шумски работници III 



РАСПОРЕД 
САМО ЗА САМОСТОЈНО ОСИГУРУВАЊЕ ОД ПОСЛЕДИЦИ НА НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ  

 

Туристи, излетници, лица на одмор и допуст   

а) на море и езера I 

б) кружно патување I 

в) лов на диви животни III 

г) лов II 

д) лазење по стрмнини (алпинисти) III 

ѓ) риболов II 

Незапослени лица   

а) ако работат дома и по двор I 

б) ако работат и други работи се распоредуваат према видот на работата.   

Истражување – експедиција   

а) во уште неиспитани подрачја III + 100% 

б) на планини преку 6000 м височина III + 200% 

в) арктикот, антартикот, тропски и пустински краишта III + 100% 

г) со мали бродови – средоземието III 

д) со мали бродови – океани 
 III + 200% 

За други дејности кои не се поврзани со занимањето, класата на опасност ја одредува секторот во склад со слични 
ризици кои го сочинуваат пописот по занимање, распоредот на спортовите во класите на опасност и напред 
наведениот попис. 

  

 

РАСПОРЕД 
НА СПОРТОВИТЕ ПО КЛАСИ НА ОПАСНОСТИ 

 

ВИД НА СПОРТОТ Класа 
на 
опасн
ост 

1.Автомобилизам и мотоциклизам:   

со трки, натпревари, возење за оцена и тренинзи за нив 10 

2.Аероклубови 9 

3.Алпинистика-планинарење, лазење по стрмнини, качување на глечери и смучање без оглед на височината 9 

4.Атлетика   

а) лесна 2 

б) тешка, освен борење и бокс 3 

5.Бадмингтон 1 

6.Бејзбол 6 

7.Бодибилдинг 3 

9.Борење:   

а) грчко римски стил 5 

б) слободен стил 5 

в) кечери 10 

10.Ватерполо 4 

11.Вежби:   



а) слетови 1 

б) гимнастика на справи 3 

12.Велосипедисти (рекреативци) 4 

13.Велосипедизам:   

    со трки од сите видови и тренинзи за нив 8 

14.Воздухопловно моделарство   

а) без ризикот летање 1 

б) со ризикот летање-додатна премија од Тарифа II/4 5 

15.Гимнастика:   

а) прости вежби 1 

б) вежби на справи 3 

16.„Гокард“ 8 

17.Голф 1 

18.Дигање товар 3 

19.Едрење, веслање, пливање и скијање на вода:   

а) на море 4 

б) на внатрешни води 2 

20.Јавање:   

а) спортско јавање 4 

б) галопски и касачки трки 6 

в) трки преку пречки 8 

21.Кајак возење 5 

22.Карате 7 

23.Кошарка 4 

24.Куглање 1 

25.Лизгање на мраз 3 

26.Ловечки спорт 3 

27.Логорување со занимање со разни спортски дисциплини 3 

28.Мечување 2 

29.Моторциклизам, автомобилизам и мопедизам:   

а) со трки, натпревари, возење за оцена, рели и тренинзи за нив 10 

б) контролори и придружници во автомобили или на моторцикли и авто-мото трки 6 

в) мопедизам-натпревари и тренинзи 8 

30.Одбојка 2 

31.Организатори на спортски натпревари:   

а) за автомото спорт (стартери, мерачи на време, контролори на стази, записничари и редари) 2 

б) за останатите спортови 1 

32.Пинг понг 1 

33.Планинарење:   

а) одење по планинарски патишта до 3000 метри надморска височина исклучувајќи го качувањето по стрмништа и 
качување на глечери-мразарници без оглед на височината 

3 

б) исто со вообичаено скијање без учество во скијачки натпревари и тренинзи за истите 4 

в) алпинизам 9 



34.Пливање   

а) на море 2 

б) на внатрешни води 2 

в) маратонско пливање 5 

35.Рагби 8 

36.Ракомет 3 

37.Рибарење   

а) на отворено море 4 

б) реки и езера 2 

в) подводен риболов 8 

38.Ролшување 2 

39.Санкање:   

а) на обични санки 2 

б) спортски санки за натпревари 6 

в) на боб 9 

40.Скокови во вода 4 

41.Скијање:   

а) вообичаено скијање (турно скијање до 3000 метра надморска височина, без учество на натпревари и тренинзи за 
нив и спортско трчање) 

4 

б) исто како под а), на височина над 3000 метри 6 

в) скијање со учество во скијачки натпревари и тренинзи за нив (скокање, летање, слалом, велеслалом, спуштање, 
смук, трки и итн.) 

8 

42.Спелеолози 9 

43.Спортски судии 2 

44.Сурфање:   

- на море 4 

- на внатрешни води 2 

45.Стрелачки спорт 2 

46.Тенис 2 

47.Тоцилање 2 

48.Тренери:   

- за спортови од 1-4 класа на опасност 1 

- за спортови од 5-7 класа на опасност 2 

- за спортови 8-10 класа на опасност 3 

49.Трки со моторни спортски чамци 9 

50.Ученици на авто – училишта 5 

51.Ученици за фискултура 3 

52.Фудбал 7 

53.Хокеј:   

а) на трева 7 

б) на мраз 8 

в) на ролшуи 8 

54.Џиу-Џицу и Џудо 8 



55.Шах 1 

 
 

РАСПОРЕД 
НА ГРАНКИТЕ НА ДЕЈНОСТИ ПО КЛАСА НА ОПАСНОСТ ЗА КОЛЕКТИВНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА РАБОТНИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОД ПОСЛЕДИЦИ НА НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ 
 
 

1.ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО   

Производство, пренос и дистрибуција на електрична енергија 2 

Производство и преработка на јаглен 3 

Производство и преработка на нафта 3 

Црна металкургија 3 

Металургија на обоени метали 3 

Производство, оплеменување и преработка на неметални суровини (минерали) 2 

Метална индустрија 3 

Бродоградба 3 

Електроиндустрија 2 

Хемиска индустрија 2 

Индустрија на градежен материјал 2 

Дрвна индустрија 2 

Производство на хартија 2 

Текстилна индустрија 2 

Индустрија на кожа и обувки 2 

Индустрија на гума 2 

Прехранбена индустирја 2 

Графичка индустрија, новинска и издавачка дејност 2 

Индустрија на тутун 2 

Филмска индустрија 2 

Геолошки и рударски истражувања 3 

Останата неспомената индустрија 2 

2.ЗЕМЈОДЕЛИЕ И РИБАРСТВО   

Земјоделие 2 

Рибарство 2 

Водостопанство 2 

3.ШУМАРСТВО   

Стопанство 2 

Лов 2 

4.ГРАДЕЖНИШТВО   

Проектирање 1 

Градење 3 

Монтажа 3 

Завршни работи во градежништвото 2 

Премерување и картирање на земјиштето 2 

Испитување на земјиштето и на градежни материјали 2 

Работи во сопствена режија 3 



5.СООБРАЌАЈ   

Железнички сообраќај 2 

Поморски сообраќај 2 

Речен и езерски сообраќај 2 

Воздушен сообраќај 3 

Друмски сообрачај 3 

Градски сообраќај 2 

Претоварни и останати услуги 3 

Поштенски, телеграфски и телефонски сообраќај 1 

6.ТРГОВИЈА И УГОСТИТЕЛСТВО   

Трговија на мало 2 

Трговија на големо 2 

Надворешна трговија 1 

Трговски услуги 2 

Деловни здруженија 1 

Угостителство 2 

7.ЗАНАЕТЧИСТВО   

Преработка на неметали 2 

Металопреработувачка дејност 3 

Изградба и поправка на помали пловни објекти 3 

Производство на електрични апарати и прибор 2 

Производство на хемиски производи 2 

Производство на градежен материјал 3 

Преработка на дрво 2 

Преработка на хартија 2 

Производство на текстилни производи 2 

Преработка на кожа 2 

Производство на гумени производи 2 

Производство на прехранбени производи 2 

Печатници 2 

Производство и поправки на останати неспоменати предмети 2 

Градежно занаетчиство 3 

Занаетчиски лични и други услуги 2 

8.СТАНБЕНА И КОМУНАЛНА ДЕЈНОСТ   

Станбена дејност 1 

Комунална дејност 2 

9.КУЛТУРНА И СОЦИЈАЛНА ДЕЈНОСТ   

Дејност на училиштата 1 

Научна дејност 1 

Културно-просветна дејност 1 

Уметничко-забавна дејност 1 

Здравствена дејност 1 

Социјална заштита 1 

Фискултурна дејност 2 

10.ДЕЈНОСТ НА ЈАВНИТЕ И ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И СЛУЖБИ   



Јавните организации 1 

Дејност на стопанските комори и др. 1 

Финансии и осигурување 1 

Дејност на заводите за социјално осигурување 1 

Дејност на органите на власт и управата 1 

Останати државни служби 1 

 


