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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
 

Врз основа на членот 126-а од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Сл. 
весник на РМ” бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/00, 96/00, 50/01, 85/03, 50/04, 4/05, 
101/05, 70/06, 153/07, 152/08, 161/08, 81/09, 156/09, 83/2010 и 156/10), министерот за труд и 
социјална политика, донесува 

 
ПРАВИЛНИК ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА 

ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се утврдуваат:  
1) работните места на кои што работата е особено тешка и влијае штетно врз 

здравствената состојба и работната способност на работникот, и покрај тоа што се 
применети сите општи и посебни заштитни мерки утврдени со прописите, како и другите 
мерки што можат да влијаат врз отстранувањето и намалувањето на штетните влијанија.  

2) работните места на кои што, поради природата и тежината на работата, 
физиолошките функции на организмот опаѓаат во толкава мера што на работникот му го 
оневозможуваат натамошното успешно вршење на истата. 

3) степенот на зголемувањето на стажот на осигурување на работните места од точка 1 
и 2, кој што, согласно член 125 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, 
може да се смета како 14, 15, 16, 17 или 18 месеци стаж на осигурување за секои 12 
месеци ефективна работа, во зависност од тежината, штетноста, односно природата на 
работата. 

 
Член 2 

Работните места од член 1 став 1 точките 1 и 2 од овој правилник, со степен на 
зголемување на стажот на осигурување од член 1 став 1 точка 3 на овој правилник (по 
азбучен редослед) се: 

 
АКУМУЛАТОРИ  
 
брусач на електроди 12/15
заварувач на ќелии  12/15
залевач на полипропилен  12/15
леар на капаци и заварување на полни изводи  12/15
леар на решетки  12/15
леар на формациски прачки и детали за када  12/15
оператор на мелница 12/15
оператор на пастирка 12/15
подготвувач на паста  12/15
подготвувач на хемикалии  12/14
помошник оператор на мелница 12/15
помошник работник на доработка и формација  12/15
помошник работник на машина за пастирање 12/15
помошник ракувач на мелничко одделение  12/14
работник на казан за отпадно олово  12/15
работник на контрола на куса врска и дихтување на готови производи  12/15
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работник на лепење на оловни електроди за акумулатори 12/15
работник на машинско комплетирање на ќелии  12/15
работник на машинско леење на ситни делови  12/15
работник на мелење на оловни оксиди  12/15
работник на мешање на оловни оксиди и мачкање на оловни плочи 12/15
работник на монтажа на акумулатори и акумулаторски батерии 12/15
работник на обработка на оловни електроди 12/15
работник на подготовка на емулзија 12/15
работник на правење на легури 12/15
работник на правење на полни мостови 12/15
работник на правење отвори на кутии 12/15
работник на прифаќање на плочи 12/15
работник на прифаќање на ќелии 12/15
работник на складирање на оловни електроди 12/14
работник на ставање на ќелии во кутии  12/15
работник на сушење на електроди  12/15
работник на сушење на оловни плочи и електроди 12/15
работник на формирање на оловни плочи  12/15
работник на централно заварување и поправка на ќелии  12/15
работник на центрирање на ќелии 12/15
ракувач на мелничко одделение  12/14
рачно комплетирање на ќелии  12/15
рачно леење на ситни делови  12/15
сечач и брусач на електроди  12/15
ставач и одложувач на плочи  12/15
утилизатор на отпадна паста 12/15
 
БЕЗАЛКОХОЛНИ ПИЈАЛАЦИ, Производство од страна на лица со 
инвалидитет  
 
возач на товарно возило - 8 тони  12/14
оператор за палетизација и депалетизација  12/14
оператор на машина за перење шишиња  12/14

  
ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ  
  
Производство на бетонски елементи  
помошник машинист 12/14
послужител и манипулант во производство 12/14
 
ракувач со виљушкар 12/14
ракувач со машини во производство 12/14
ракувач со утоварна лопата 12/14
 
Рудник и сепарација 
послужител и манипулант во производство 12/14
управувач во регулација и дробилка 12/14
управувач со градежна машина - булдожер 12/14
управувач со утоварна лопата - камион 12/14
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Машинско-браварско одржување 
машинобравар – одржувач 12/14
оператор за машинско одржување 12/14
работоводител на браварско одржување 12/14
универзален оператор – бравар 12/14
 
Механичарско одржување 
оператор за автомеханичарско одржување  12/14
оператор – автоелектричар 12/14
работоводител на автомеханичарско одржување 12/14
универзален оператор – автомеханичар 12/14
ГРАДЕЖНИШТВО 
 
Пробивање на тунели 
дупчач 12/15
минер 12/15
запалувач на мини 12/15
натоварувач 12/15
помошник работник 12/15
 
ГРАФИЧКА ИНДУСТРИЈА 
 
предработник, работник и помошник работник на изработка на талесаст 
картон (валовити лепенки)  

12/14

предработник, работник и помошник работник на ротациони машини за 
печатење на весници, часописи, ревии, разна репродукциона амбалажа 
(ротација на висок флексен и рамен печат)  

12/15

предработник, работник и помошник работник на ротациони машини за 
печатење на весници, часописи, ревии, разна репродукциона амбалажа 
(длабок печат)  

12/14

 
ГУМАРСКА ИНДУСТРИЈА 
 
машинско сечење на каучук  12/14
мешач на бели смеси на двовалјак  12/15
мешач на смеси на миксер  12/15
мешач на црни смеси на двовалјак  12/15
полнач на бункери со бели полнители 12/15
полнач на бункери и силоси со црни полнители 12/15
помошник ракувач на миксер  12/15
претходен загревач на двовалци  12/14
работник на двовалјак-придружник на миксер  12/15
работник на машина за ладење на смеса  12/14
работник на шприцна-придружник на миксер  12/14
размерувач на каучук  12/14
размерувач на хемикалии и бели полнила  12/15
размерувач на црни полнила  12/15
рачен превоз на материјали - манипулант  12/14
чистач на одделение  12/14
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ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛИ 
 
бравар-заварувач во цинкара 12/14
помошник ракувач на цинкување  12/15
помошник ракувач на шаржирање, дешаржирање и репарирање 12/14
ракувач на бајцување  12/15
ракувач на постројка за неутрализација  12/14
ракувач на центрифуга  12/14
ракувач на цинковање и помошник ракувач 12/15
ракувач на шаржирање, дешаржирање и репарирање  12/14
ракувач со постројка за неутрализација, филтер-преса и хемиски раствори  12/14
  
ЖЕЛЕЗАРНИЦИ  
  
Подготовка на минерални суровини  
ракувач и земач на примероци 12/14
ракувач на постројки за коварина 12/14
ракувач на постројки за разни материјали 12/14
ракувач со вибрационен додавач на приемен бункер 12/14
ракувач со ленти за кос и рамен мост 12/14
ракувач со ленти и додавач на варовник 12/14
ракувач со ленти и додавач на хопер 12/14
ракувач со ленти и сита за лигнит 12/14
ракувач со ленти и шипки за рудни двор  12/14
ракувач со лигнитски бункер и додавачи 12/14
ракувач со постројки за коварина 12/14
ракувач со постројки за разни материјали 12/14
ракувач со примарна и секундарна дробилка 12/14
ракувач со траки и сипки на руден двор 12/14
 
Техничка контрола 
 
Радиографија и пенетрација 
контрола за радиографско испитување 12/15
одговорен контролор за радиографско испитување 12/15
помошник контролор  12/15
помошник контролор за радиографско испитување 12/15
самостоен контролор за радиографско испитување 12/15
  
Ултразвук и стилоскоп  
контролор за ултразвучно испитување на лимови 12/14
контролор за ултразвучно испитување на слабови 12/14
контролор за ултразвучно испитување 12/14
одговорен контролор за ултразвучно испитување 12/14
самостоен контролор за ултразвучно испитување 12/14
 
Контрола на ККПП во РТЧ 
контролор на електропечка 12/14
одговорен контролор на процесни линии (во ладна валавница) 12/14
одговорен контролор на флемани конти лесни слабови 12/14
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Челичарница 
 
Подготовка на старо железо 
мерач на старо железо  12/14
работник  12/14
резач  12/15
 
Подготовка на влог 
ракувач со ленти и пневматски систем 12/14
 
Десилицирање и конвертори 
вилушкарист на конвертори 12/14
втор помошник топилничар 12/16
дигалкар 1,11 и III 12/15
помошник ракувач на десилицирање 12/15
прв помошник топилничар 12/16
ракувач на десилицирање 12/14
ракувач со мешалка 12/14
топилничар 12/16
 
Фосфорна троска  
пакувач 12/14
ракувач на багер 12/14
ракувач на дробилка 12/14
ракувач на мелница 12/14
ракувач на пневматски транспортен систем 12/14
сигналист 12/14
транспортен работник 12/14
 
Електро-печка со филтер 
вилушкарист на електро-печка 12/14
работник на печка (филтер)  12/15
работник на систем за додатоци  12/15
работоводител на печка (филтер)  12/14
работоводител 12/15
топилничар 12/16
Обработка на течен челик и прибор за леење 
дигалкар I, II и III 12/15
заварувач 12/14
казанџија 12/15
оператор на органска постројка 12/14
подготвувач на меѓуказани 12/14
помошник заварувач 12/14
подготовкач на шибер плочи 12/15
работник  12/14
ракувач на казани и меѓуказани 12/14
режач на берни  12/16
сменски работоводител  12/14
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Постројки за континуирано леење на челик 
бригадир во одделение за меѓуказани  12/14
дигалкар I, II и III 12/15
леар  12/16
леар на меѓуказан 12/16
оператор  12/14
оператор на секундарно ладење  12/14
режач на берни  12/15
сменски работоводител  12/14
 
Транспорт, добработка и отпрема на слабови 
дигалкар I, II и III  12/14
одбележувач - сортирач  12/14
рушач на ливен казан и меѓуказан  12/14
флемач ракувач со полуавтоматски секатор  12/16
флемач 12/16
подготвувач на композиции 12/15
 
Одржување челичарница 
 
Машинско одржување - смени, ремонт, сервис и дигалки 
бравар I и II  12/14
бравар за сервиси I и II  12/14
електричар I и II  12/14
заварувач 12/14
подмачкувач  12/14
работник (бравар ПК) 12/14
 
Електро-одржување - смени, ремонт и дигалки 
бравар - заварувач 12/14
бравар 12/14
електричар I и II  12/14
оператор  12/14
погонски електричар 12/14
работоводител во моторна сала  12/14
чистач 12/14
 
Топилница 
 
Формирање на електроди 
мерач на електроди 12/14
одговорен за заварување на плашт 12/14
полнител на маса 12/14
 
Технолошки линии 
водител на ротациона печка 12/15
возач на врела шаржа 12/15
возач на дигалка во хала за леење 12/15
возач на магнет и грајфер дигалка 12/14
гасоводител (плинар) I и II 12/15
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казанџија 12/15
пробивач (прободар) I, II и III  12/16
 
Хала за леење и казани 
одржувач наказани и шаржни цевки 12/14
чистач на казани 12/14
Гасен систем 
заварувач на гасен систем 12/14
одговорен за гасен систем 12/14
одржувач на гасен систем 12/14
 
Мини агломерација 
ракувач на бункер за готов синтер 12/14
ракувач со барабан за мешање 12/14
ракувач со дозирна вага 12/14
ракувач со кршалка 12/14
ракувач со пламено огниште 12/14
ракувач со сито 12/14
 
Машинско одржување - оператива 
бравар I и II 12/14
бравар за сервиси I и II 12/14
бравар за сервиси 12/14
бравар 12/14
заварувач за подготовка и мини агломерација 12/14
 
Ремонтна група - машинство 
бравар I и II 12/14
заварувач 12/14
 
Ремонтна група - електро 
бравар  12/14
електричар I и II 12/14
 
Сменско одржување 
бравар 12/14
електричар I и II 12/14
 
Електро-одржување - оператива 
бравар 12/14
електричар I и II 12/14
оператор  12/14
работоводител во моторна сала  12/14
 
Оператива за мини агломерација 
електричар 12/14
 
Валавница за слабови и дебела ламарина 
 
Производство на топло-валани дебели лимови 
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Подготовка на производство и складирање 
дигалкар на клештна дигалка 12/15
работоводител  12/14
ускладиштувач, одбележувач и прибирач I и II  12/14
флемач 12/16
 
Техничка контрола во валавница за слабови и дебела ламарина 
контролор за дебела ламарина 12/14
  
Ладна валавница  
Лужница, регенерација и неутрализација со сулфурна киселина  
дигалкар  12/14
заварувач - оператор  12/14
лужач  12/14
неутрализатор  12/14
оператор  12/14
оператор на излезен дел  12/14
помошник оператор  12/14
помошник регенерирец  12/14
регенерирец  12/14

  
Лужница, регерација и неутрализација со солна  
киселина 
заварувач-оператор 12/14
лужач 12/14
оператор на излезен дел 12/14
помошник лужач 12/14
помошник оператор 12/14
помошник регенерирец 12/14
регенерирец 12/14

  
Поцинкување  
бравар за подготовка и формирање валци 12/14
жарител 12/14
поцинкувач 12/14
работник на процесен дел 12/14
  
Огноотпорно одржување  
дигалкар 12/14
ѕидар I и II 12/14
ѕидар на конвертори и топли агрегати 12/14
ѕидар - торкетар 12/14
работник 12/14
  
Длабински печки  
загревач 12/14
помошник загревач I и II 12/14
работоводител 12/14
  
Потисни печки  
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помошник загревач I и II 12/14
  
Валавничка пруга  
валавничар 12/14
помошник валавничар 12/14
  
Работилница за валци  
брусач 12/14
брусач - металостругар I и II 12/14
дигалкар на 80-тонска дигалка  12/14
 
Агустажа дигалкар  12/14
земач на проби и ракувач со ножици и помошни ножици 12/14
одбележувач на лимови I и II  12/15
ракувач со помошни ножици  12/14
  
Печка за нормализација  
одбележувач на лимови  12/14

 
Складирање и отпрема  
дигалкар I и II  12/14
  
Контрола на квалитет  
контролор на континуирани леани слабови  12/14
контролор на лим-ладилник  12/14
  
Одржување топло-валани дебели лимови  
  
Дигалки - смени  
бравар I и II  12/14
електричар I и II  12/14
  
Машинско одржување ремонт - дигалки  
бравар I и II  12/14
заварувач  12/14
подмачкувач  12/14

  
Валавница за ленти  
  
Ножици  
земач на проба и евидентичар 12/14
управувач на ножици I и II  12/14
  
Валавничка пруга  
валач на валачка пруга 12/14
загревач на потисна печка 12/14
мерач и одбележувач на калеми 12/14
помошник загревач на потисна печка 12/14
помошник работник на печка 12/14
работник на чистење канали, коварина и масти 12/15
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ракувач на секатори и автогена резачка 12/14
управувач на конти пруга 12/14
управувач на лесно кварто 12/14
управувач на ножици I и II 12/14
  
Енергетика  
помошник работник 12/14
  
Огноотпорно одржување  
дигалкар 12/14
ѕидар I и II 12/15
ѕидар на конвертори и топли агрегати 12/15
ѕидар - паркетар 12/14
  
ЖИЧАНИ ПРОИЗВОДИ  

  
фарбар    12/14 
работник во никлеарница  12/14
 
ЗАВАРЕНИ ЦЕВКИ И ПРОФИЛИ 
 
Агустажа 
помошник работник 12/14
ракувач на машина 12/14
извлекувач на цевки 12/14
 
Површинска заштита - цинкара 
неутрализатор 12/14
помошник работник на печка 12/14
ракувач на печка - ложач 12/14
 
Валавница за надолжно заварени цевки 
декапер 12/14
крановодител на декопирање 12/14
 
ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ 
 
Итна медицинска помош 
 
возач на специјално санитетско возило за превоз на изненадно заболени, 
унесреќени и повредени лица  

12/14

лекар кој укажува итна медицинска помош на изненадно болни, 
унесреќени и повредени лица на местото каде се случило или во текот на 
транспортирањето  

12/15

медицински техничар (виш медицински техничар, медицинска сестра, 
болничар) кои му помагаат на лекарот при укажувањето на итна 
медицинска помош, односно кој сам укажува одредена итна медицинска 
помош на изненадно болни, унесреќени и повредени лица на местото каде 
се случило или во текот на транспортирањето  

12/14
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Специјални заводи за тешко и длабоко ментално ретардирани лица 
 
воспитувач  12/15
главна медицинска сестра  12/15
дефектолог  12/15
инструктор  12/15
лекар  12/15
медицинска сестра  12/15
неговател  12/16
перачка - крпачка  12/14
социјален работник  12/15
физиотерапевт  12/15
чистачка  12/15
КАМЕНОЛОМИ, и сепарација на грануларен песок 
 
ракувач со постројки во сепарација за грануларен песок 12/14
помошник ракувач во сепарација за грануларен песок 12/14
 
КЕРАМИЧКА ИНДУСТРИЈА 
 
Подготовка на маса и глазура 
дозирач на мешалка со сурова маса 12/15
дозирач на млин за глазура 12/15
дозирач на млин за маса 12/15
одржувач на глазура (просејувач)  12/15
одржувач на маса (просејувач)  12/15
 
Леење 
леар 12/15
монтер на гипсени калапи 12/14
општ работник 12/14
слагач на фигури 12/15
 
Контрола на сурови и печени производи 
класер на печени производи 12/14
контролор на сурови производи 12/14
помошен работник (печени производи) 12/14
помошен работник 12/14

 
Глазирница  
глазирач 12/16
мучкач - глазирач 12/15
обеспрачувач - бришач 12/15
помошен работник 12/14
 
Печење 
пакер на сурови производи 12/14
печач (бренер мајстор) 12/14
подготвувач на вагони 12/14
помошен работник 12/14
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растоварувач на вагони 12/14
  
Гипсара  
пластичар 12/14
  
КЛАНИЦИ  
  
работник во цревара 12/14
работник на зашеметување, колење и примарна обработка на крупна и 
ситна стока  

12/15

  
КОВАЧНИЦИ  
  
работник на возачи на мостни дигалки во погоните на ковачница 12/14
работник на греење на материјали со гасни, течни и цврсти горива или со 
електрична струја 

12/15

работник на ковање и каблирање на отковки на махи од 630-4000 тони и 
реквалц машини  

12/15

работник на ковање на отковки на фрикциона преса од 3000 тони 12/15
работник на ковање на отковки на хоризонтиални ковачки машини од 1500 
тони  

12/15

работник на ковање - пресување на хидраулични преси од 1200 до 2500 
тони  

12/15

работник на отковки на чекани со тежина на токмакот од 500 КП и повеќе  12/15
работник на отстранување на крзотини со ладна или полутопла постапка 
од отковките - отпресоците 

12/15

работник на слободно ковање на отковки со тежина до 250 КП 12/15
работник на термичка обработка на отковки и ковачко - пресарски алат во 
проточни, коморни, јамски и јамски печки 

12/14

работник на чистење на отковки и отпресоци со огнени точила  12/14
  

КОЖАРСКО-ПРЕРАБОТУВАЧКА ИНДУСТРИЈА 
  
Кожари  
  
Преземање на сурова кожа  
преземач и отпремувач на конзервирани кожи (преземач - сортирач)  12/15
преземач на крупна сурова кожа 12/15
преземач на ситна сурова кожа 12/15
  
Сортирање на сурова кожа  
работник на манипулација на кожи во складиште (одговорен за подготовка 
на план)  

12/15

работник во магацин на крупна сурова кожа 12/15
работник во магацин на ситна сурова кожа 12/15
работник во магацин на сурова кожа 12/15
работник на складирање на сурови кожи во складиште (работници во 
МСК)  

12/15

сортир мајстор на сурова кожа 12/15
сортирач на кожи (штавена и сурова)  12/15
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Магацин за хемикалии  
магационер за хемикалии   12/14
помошник магационер за хемикалии  12/14
работник во магацин за хемикалии  12/14
  
Подготвување помошни материјали, хемикалии и бои за производство  
работник на подготвување на помошни средства - бои, хемикалии на 
галерии и во магацините за хемикалии 

12/14

  
Работи на шер машина и шпалт машина  
десен работник на шер машина  12/15
лев работник на шер машина  12/15
мајстор на шпалт машина  12/15
одговорен работник на цепење на голица  12/15
помошен одговорен работник на цепење на голица  12/15
помошник мајстор на шпалт машина  12/15
работник на мала шер машина  12/15
работник на одмастување на месина (месо и маст)  12/15
работник на симнување на месото и маста (машинско штрекување и 
машинско шобување)  

12/15

  
Базно одделение за кастрење-обрежување  
работник на кастрење на кожи  12/15
работник на крупонирање на кожи и голица  12/15
работник на обрежување на шпалт (голица)  12/15
работник на рачно глетување, парање и чукање во буре чистење на лицето 
на кожата  

12/15

работник на рачно обработување на шпалт и кожи  12/15
работник на чукање во полубуриња и буриња  12/15
  
Подготовка на шведа и ешер, шведување и харување  
работник на подготвување на помошни средства (подготовка на шведа и 
ешер)  

12/14

работник на премачкување на кожите и симнување на влакното 
(шведување и харување)  

12/14

Подготовка на материјали во базно одделение  
изведувач на технологија при постапување и лужење  12/15
подготвувач на материјали  12/15
предработник  12/15
работник на мокрење, лужење и потопување во базени, буриња и 
полубуриња  

12/15

 
Подготовка на материјали во хром штавно 
изведувач на технологија за штава 12/15
подготвувач на материјали и редукција 12/15
предработник  12/15
работник на буриња во хром штавно 12/15
работник на полубуриња и буриња за чистење од вар (перење, одваросување 
и бајцување)  

12/15
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работник на чистење од вар, нагризување, закиселување и штавење  12/15
  
Подготовка на материјали во одделение за бојадисување  
бригадир во фарбарско одделение - неутрализација, боење и мастење 12/15
изведувач на технологија во боење 12/15
помошен работник на доштавување, неутрализација, боење и мастење 12/15
предработник во боење 12/15
работник на буриња за доштавување и боење 12/15
работник на доштавување, неутрализација, боење и мастење 12/15
работник на закиселување (редукција на бихромат) 12/15
  
Варно и штавно одделение  
обрежувач на шпалт во одделение за бојадисување 12/14
помошен работник во боење 12/14
помошен работник во варно одделение 12/14
помошен работник на сортирање на кожи 12/14
помошен работник при вадење од полубуриња 12/14
помошни работи при одмастување 12/14
работник на манипулација со кожи (сортирач на голица) 12/14
работник на манипулација со кожи во варно одделение 12/14
работник на манипулација со кожи во штавно одделение 12/14
работник на машинско цедење на кожи (виндирање и штосање) 12/14
работник на пренос и редење на штавена кожа 12/14
работник на сортирање по намена (во штавно одделение и во одделение за 
бојадисување) 

12/14

  
Штавење и завршна хемиска обработка на кожата  
работник на буриња и полубуриња зачистење од варта, нагризување, 
доштавување, неутрализација, боење и мешање  

12/15

работник на подготвување на бои и хемикалии (размерување, мешање, 
дозирање и разредување) 

12/14

работник на сортирање на штавена кожа, цедење на крзна во центрифуги, 
цепење на штавени кожи и белење на кожи  

12/14

  
Помошни работи внатре во базно одделение и одделението за штавање и 
завршна хемиска обработка на кожата 

 

работник на буриња и полубуриња зачистење од варта, нагризување, 
доштавување, неутрализација, боење и мешање  

12/15

работник на изнесување на отпадоци, мерење на голицата, цепенките и 
хромноштавење на кожата, транспорт и манипулација со кожата  

12/14

работник на сортирање на штавена кожа, цедење на крзна во центрифуги, 
цепење на штавени кожи и белење на кожи  

12/14

работник на штавење и завршна хемиска обработка на кожата 12/14
  
Суво шпалтање  
мајстор (ракувач) на шпалт машина за суво шпалтање 12/14
одговорен работник за цепење на штавени кожи 12/14
помошен мајстор (помошен ракувач) на машина за суво шпалтање 12/14
работи на стругање, штосање, сушење и растегнување работник на 
машина за стругање на кожи (фалцање) 

12/14
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работник на истегнување и израмнување на набори на кожи  12/14
работник на пестинг уреди 12/14
работник на растегнување на кожи (шпановање) 12/14
работник на сушење на вакуум 12/14
работник на сушење на пестинг 12/14
работник на шпановање на автомат  12/14
работник на штосање на мињонка 12/14
работник на штосање на пестинг 12/14
работник на штосање на рици 12/14
  
Стругање, цедење, рамнење на кожа и израмнување на наборите на 
кожата 

 

заменик нијансер - сменоводител  12/14
нијансер I и II  12/14
помошен работник на подготовка на бои (колорист-сменоводител) 12/14
работник на ГИС машина 12/14
работник на машинско стругање на кожи, машинско цедење на кожи, 
вакум уреди и пестинг уреди 

12/14

работник на подготвување на бои и хемикалии за довршување на кожата 12/14
работник на шлајфување (брусење)  12/14
 
Нанесување на бои и лакови 
бригадир на шприц кабина, шприцање и вадење на кожи од шприц кабина 12/14
изведувач на испирање и контрола на механичко одмастување 12/14
одговорен работник за довршување на кожи со бои и хемикалии (колтинг 
систем)  

12/14

работник на апретирање - грундирање 12/14
работник на пуштање и чекање на кожи при апретирање 12/14
работник на рачно шприцање на кожи 12/14
работник на шприцање на бои 12/14
ракувач на машина за нанесување на бои и лакови и валци  12/14
  
Квасење и обрезување на кожи  
работник на квасење во базени 12/15
работник на квасење и обрежување на кожи 12/15
работник на машинско перење на кожи 12/14
работник на мокро чешлање (сабрезирање) 12/14
работник на рачна обработка (парање, перење и одмастување) 12/15
 
Перење во полубуриња, лешење, пикла и штава 
одговорен работник на буриња за закиселување, штава и боење 12/15
работник на отстранување на месина 12/15
работник на перење на кожи во полубуриња перење во хашпли  12/15
работник на пиклување, штавење и накревање 12/15
работник на полубуриња за закиселување, штава и боење 12/15
работник на симнување на месото и маста (машинско лешување)  12/15

  
Центрифугирање, стрижење и стругање на кожи 
работник на машинско стругање и развлекување на кожи (бакелирање во 
ситна кожа) 

12/14



Службен весник на РМ, бр. 32 од 16.3.2011 година 

16 од 50 

работник на мокро стрижење на кожите за крзно 12/14
работник на цедење на крзно во центрифуга 12/14
стругар на бакел 12/14
 
Довршување на кожи со и без хемикалии 
работник на апретирање (бакелисување) на кожи и рачно шприцање на 
кожи 

12/15

работник на машинско шприцање на кожи 12/14
  
Истегнување, боење и цедење  
контролор - фарбар 12/15
работник на апретирање (дековање) 12/14
работник на боење и мастење 12/15
работник на истегнување на кожи (шпановање) 12/14
работник на машинско боење 12/15
работник на машинско пердашење 12/14
работник на машинско цедење (штоловање, сушење) 12/14
работник на перење на кожи и боење 12/15
работник на полубуриња за боење 12/15
чистач (изнесувач на отпадоци) 12/14

  
Мокри одделенија  
бригадир на харовање и шведовање 12/14
работник на манипулација на волна  12/14
работник на отсечување (штуцање, обрезување шпалт во боење) 12/14
работник на пренос и редење на кожи (голица, штавени кожи) 12/14
  
Сува доработка - завршно одделение  
помошник работник (хром завршно I, II и III, завршно II ППСК) 12/14
помошник работник (штоловање во завршно I ППСК, манипулација) 12/14
работник на брусење - шлајфување (фулнин хром завршно II, мали 
машини, месина и лице, велур и фулминоза, мокро завршно I ППСК и суво 
завршно I ППСК) 

12/14

работник на обрезување - штуцање и сортирање на шпалт (хром завршно 
II, завршно I ППСК, рачно обрезување) 

12/14

работник на омекнување - штолање (завршно IППСК, молнса, шеден 
машина, штоловање и кантовање на нараквици) 

12/14

работник на пеглање на кожи и ротофлекс (пренесување, дизајнирање, 
пеглање III хром завршно III, пеглање II хром завршно III, пеглање I хром 
завршно II, пренесување завршно II ППСК) 

12/14

работник на сушара (хром, завршно I ППСК, тунелска сушара) 12/14
работник на триење и мокрење (хром завршно II) 12/14
работник на четкање и отпрашување (хром завршно, завршно I ППСК)  12/14
Крзнари  
  
контролор - фарбер 12/14
работник на апретирање (дековање) 12/14
работник на боење и мастење 12/15
работник на брусење велур 12/14
работник на брусење натур и фарбано крзно 12/14
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работник на брусење ципи 12/14
работник на буриња за закиснување, штава и боење 12/14
работник на грубо отсечување  12/14
работник на истегнување и израмнување кожи (мокро штолање, хантерица 
и штоларица) 

12/14

работник на квасење во базени 12/15
работник на квасење и обрежување кожи 12/15
работник на машинско боење 12/15
работник на машинско брусење 12/15
работник на машинско лешување и симнување месо и маст  12/15
работник на машинско одмастување и сушење  12/14
работник на машинско пердашење 12/14
работник на машинско перење кожи 12/14
работник на машинско стругање и развлекување кожи (шлајфување ситна 
кожа)  

12/14

работник на машинско цедење 12/14
работник на мокро омекнување  12/14
работник на мокро стрижење кожи за крзно и чешлање 12/14
работник на откројување - штуцање на кожи (завршно и грубо 
откројување) 

12/14

работник на отстранување месина 12/15
работник на парање и потопување кожи 12/15
работник на пеглање (машинско)  12/14
работник на перење кожи во полубуриња 12/15
работник на перење кожи и боење 12/15
работник на пикување, штавење и накревање  12/14
работник на полирање кожи (мокро брусење) 12/14
работник на полубуриња за боење 12/15
работник на полубуриња за закиснување и штавење  12/14
работник на рачна обработка 12/15
работник на рачно брусење  12/14
работник на сушење на кожа (сушара, тунел) 12/14
работник на хантерица и шталарица  12/14
работник на цедење крзно во центрифуга  12/14
чистач (изнесувач на отпадоци) 12/14
  
Лабораторија  
работник на развој во експериментална, хемиска, контролна и аналитичка 
лабораторија  

12/14

  
КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ  
  
Водовод и канализација  
  
Водовод  
бригадир на втиснување на дренови во рени бунари  12/15
водоинсталатер за хлорирање, мрежи, резервоари и транспорт на хлор  12/14
возач на специјални возила за хлор  12/14
заварувач на втиснување на дренови во рени бунари 12/14
заварувач на регенерација на рени бунари  12/14
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одржувач на хлоринаторски станици и боци (финомеханичар) 12/14
оператор на хлоринаторски станици (оператор на питки води) 12/14
помошник работник на втиснување на дренови во рени бунари 12/15
работник на втиснување на дренови во рени бунари 12/14
работник на одржување на водоводни мрежи 12/15
работник на регенерација на рени бунари 12/14
работник - водоинсталатер (ПК, КВ и ВК)  12/15
 
Канализација 
возач на специјални возила за фекалии  12/14
работник во канализација  12/15
работник на црпење на фекалии  12/15
 
Комунална хигиена 
 
Индивидуална комунална хигиена 
работник - груповодител  12/15
работник (ПК)  12/15
 
Јавна комунална хигиена 
булдожерист на депонија  12/15
работник на утовар на ѓубре  12/14
работник ПК  12/14
 
Механизација 
возач на специјално возило за подигање и транспорт на смет  12/14
работник (ВК и КВ)  12/14
 
Септички јами, јавни тоалети и дезинфицирање 
работник во фекална пумпна станица  12/14
работник (ВК и КВ)  12/15
работник на црпење на фекалии  12/15
  
Оџачарски услуги  
  
Оџачар со полно работно време и непосредно и трајно изложен на 
физички и психички напрегања  

12/16

  
Погребални услуги  
  
Споменици  
каменоресци  12/15
машински шлајфери  12/15
словорезач машински  12/15
словорезач рачен  12/15
терацери обложувачи  12/15
транспортни работници  12/15
фрезисти  12/15
 
Гробишта 
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гробари I и II 12/17
работник на одржување за одржување на гробиштата, оградата, косење, 
копање, поливање и друго  

12/15

чистач  12/15
 
Возен парк 
возач на специјални возила  12/15
тракторист  12/14
 
ЛЕАРНИЦИ 
 
Подготовка на калапски машини и езгра 
езграр на шалко  12/15
езграр 12/14
езграр - подготвувач на арматура  12/14
истресувач на калапи  12/14
калапер  12/14
калапер - каљувач  12/14
калапер - склапач  12/14
машински калапер 12/14
подготвувач на калаперска мешавина 12/15
подготвувач на мешавина за езгро 12/15
подготвувач на песок - сушач 12/15
работоводител за калапирање - рачно поле 12/14
работоводител за калапирање - мала линија  12/15
работоводител за калапирање - средна линија 12/15
работоводител за калапирање - тешка линија 12/16
распоредувач на калаперска мешавина 12/15
транспортен работник во езграра  12/14
транспортен работник во подготовка на калаперска мешавина  12/14
истерувач на челични транспоретри 12/14
пескирер 12/14
калапер на обоени метали 12/14
кранист во калапарница 12/14
 
Топилница 
вилушкарист 12/14
езграр - шаржирец 12/14
калапер - езграр 12/14
кранист 12/14
леар - машински 12/15
леар - топилничар 12/15
одржувач на топлинска опрема и агрегати 12/14
подготвувач на шаржа 12/15
помошен работник на чистење на одлеаноци 12/14
работник на технолошки процес 12/14
работоводител 12/14
сечач на материјали за шаржирање-заварувач 12/14
сменски бригадир 12/14
снабдувач - вилушкарист 12/14
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технолог во топилница 12/14
технолог на индукциони печки 12/14
топилничар - калапер 12/14
топилничар - чистач на шљака 12/15
топилничар на индукциски печки 12/14
топилничар на куполни печки 12/14
хомогенизер - кранист 12/14
чистач на одлеаноци 12/14
шаржирец - топилничар - пресач 12/14
леар, топилничар на обоени метали 12/14
кранист на внатрепен кран во топилница 12/14
топилничар-техничар за сив и модулиран лим 12/14

  
Завршна обработка  
бравар 12/14
брусач на висечка брусилка  12/14
брусач на рачна брусилка  12/14
брусач на столбна брусилка  12/14
брусач – сечач на обоени мметали  12/14
електричар 12/14
заварувач на завршна обработка  12/14
истресувач на одлеаноци - калапи  12/14
кокилар  12/14
кројач на одлеаноци  12/14
општ работник  12/14
подготвувач на песок - чистач на канал  12/15
работоводител на група за машинско одржување 12/14
сечач на одлеаноци  12/14
транспортен работник на завршна обработка  12/14

  
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, Дистрибуција и промет на  
  
Полнилница на бутан-пропан  
манипулант - бравар  12/14
полнител - контролор на боци  12/14
Инвестиционо и тековно машинско одржување  
бравар I, II и III  12/15
бравар - фарбар I и II  12/15
приучен бравар  12/15
манипулант - бравар - електричар  12/15
манипулант - општ работник  12/15
пожарникар - стражар  12/14

  
ОВЧАРСКО ПРОИЗВОДСТВО  
  
Бригадир 12/14
Овчар 12/14
Одаџија 12/14
  
ОГНООТПОРНИ МАТЕРИЈАЛИ  
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формер на пневматски пиштол (чекан) 12/14
празнач на печки 12/14
 
ОДРЖУВАЊЕ НА ДАЛНОВОДИ 
 
монтер за одржување на далноводи од 110 KW и повеќе  12/15
помошен работник на одржување на далноводи од 110 KW и повеќе  12/14
  
ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНИ ПАТИШТА  
  
сменоводител на наплатна станица - инкасант 12/14

  
ОРГАНСКО-ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА  

  
Погон за електролиза на хлор  
работник на ќелии 12/16
работник на перење на филтер-преса и подготовка на суровини - чистач 12/16
работник на електролит 12/15
работник на течен хлор 12/14
работник на солна киселина 12/14
работник на хипохлорид 12/14
работоводител 12/14
работоводител и работник на одржување 12/14

  
Погон за монохлороцентна киселина  
работник на синтеза на тетрахлоретан 12/16
ракувач на синтеза на трихлоретилен 12/16
работник на синтеза на дестилација и ректификација на монохлороцентна 
киселина  

12/16

работник на кристализатор 12/16
ракувач на ацетиленски развијач 12/15
работоводител - сменоводител на технолошки процес 12/14
работоводител на машинско одржување 12/14
работник на машинско одржување (предработник на машинско 
одржување, машинобравар ВКВ и КБ) 

12/14

  
Производство на пестициди  
оператор на ваги и подготовка на раствори 12/14
оператор на ДМГ 12/14
оператор на истегнување (филамент) 12/14
оператор на предење (филамент) 12/14
оператор на предење (штапен) 12/14
подготвувач на гранули и емулзија 12/15
подготвувач на прав и суспензија 12/15
подготвувач на шаржа 12/14
предработник и оператор 12/15
  
Производство на полиестерски влакна   
оператор на ваги и подготовка на раствори 12/14
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оператор на ДМГ 12/14
оператор на истегнување (филамент) 12/14
оператор на предење (штапен) 12/14
РАБОТА НА НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ  
  
вилушкарист 12/14
општ работник во ладилник  12/14
  
РАБОТА ПОД ВОДА  
  
нуркач  12/18
 
РУДНИЦИ 

 

  
Рудници за неметали   
  
Површински коп  
возач на дампер 12/14
возач на товарно возило од 7 и повеќе тони  12/14
дупчач - минер со рачна дупчалка  12/16
дупчач - минер  12/14
ракувач на багер 12/14
ракувач на товарна машина и булдожер 12/14
  
Сепарација  
ракувач на отпрема и фино класирање 12/14
ракувач на постројка за класирање и дробење 12/15
ракувач на постројка за фино класирање 12/14
ракувач на постројки во руден двор 12/14
ракувач на примарна дробилка 12/15
ракувач на сита, ленти и отпрашување 12/14
  
Рудници со високо силикатни суровини  
  
багерист 12/14
возач на товарно возило од 7 и повеќе тони 12/14
дамперист 12/14
дробиличари на преработка на содржина преку 30 насто ЅiO2 12/16
дупчач - минер со рачна дупчалка 12/16
дупчач - минер со лафетна дупчалка 12/14
заварувач на одржување постројки за преработка на високосиликатни 
суровини  

12/14

каменорезач на силекс сегменти 12/16
каменорезец - валкар 12/16
механичар - дробиличар (работник на дробилка) 12/16
помошник дробиличар на преработка на содржина преку 30 насто ЅiO2 12/16
помошник работник при транспорт на руда со содржина преку 30 насто 
ЅiO2  

12/15

помошник работник на површински коп  12/14
работник на команден пулт на преработка на руда со содржина преку 3 12/15
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насто ЅiO2  
работник на транспортни ленти на преработка на руда со содржина преку 
30 насто ЅiO2  

12/15

ракувач на утоварувач на коп 12/14
рудар - помошник работник на коп за транспорт на суровини 12/14
сменоводител на преработка на високосиликатни суровини (надзорник на 
погон, надзорник на дробилични постројки)  

12/14

сменоводител на преработка на руда со содржина преку 30 насто ЅiO2  12/14
транспортер на суровини и готови производи  12/15
  
Рудници за јаглен   
  
Површински коп  
автомеханичар 12/14
бравар во гаража 12/14
бравар 12/14
бригадир - бравар 12/14
вулканизер - работоводител 12/14
вулканизер на ленти 12/14
дежурен возач 12/14
дигалкар - кранист 12/14
заварувач 12/14
помошник бравар 12/14
 
Јагленов систем 
бравар на дробилично  12/14
бравар на КУ 300  12/14
бравар на СРС 323  12/14
бравар на СРС 630  12/14
бравар на траки  12/14
инженер за машинско одржување  12/14
одговорен инженер  12/14
помошник работник за повратна станица  12/14
ракувач на АРС 1400  12/15
ракувач на БРС 1200  12/15
ракувач на БРС 5500  12/15
ракувач на истоварна  12/14
ракувач на КУ 300  12/15
ракувач на погонска станица  12/14
ракувач на СРС 323  12/15
ракувач на СРС 630  12/15
сменоводител за машинство  12/14
сменоводител за рударство  12/14
 
Одделение на БТО систем 
бравар на багер  12/14
бравар на одлагач  12/14
бравар на траки  12/14
инженер за машинско одржување  12/14
одговорен инженер  12/14
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пом. работник на повратна станица  12/14
ракувач на „С” колица  12/14
ракувач на багер СРС 1300  12/15
ракувач на багер СРС 2000  12/15
ракувач на одлагач на АРС 5500  12/14
ракувач на одлагач на ЗП 6600  12/14
ракувач на погонска станица  12/14
ракувач на помошен уред на одлагач  12/14
ракувач на претоварен на СРС 1300  12/14
ракувач на претоварен на СРС 2000  12/14
ракувач на споен уред од ЗП 6600  12/14
сменоводител за машинство  12/14
сменоводител по рударство  12/14
 
Служба за помошни работи  
бригадир во одводнување 12/14
работоводител во одводнување 12/14
сменоводител по машинство  12/14
сменоводител по рударство  12/14
 
Одделение за поместување на траки 
бравар 12/14
заварувач 12/14
работник за придвижување на траки I, II и Ш  12/14
работоводител 12/14
 
Одделение за вулканизација 
бравар 12/14
вулканизер I, II и III 12/14
електричар 12/14
работоводител 12/14
 
Одделение за рударско-градежии работи 
сменоводител  12/14
 
Сепарација на јаглен 
ракувач на булдожер 12/14
работник на дробилица 12/14
работник на сито и контрола на лента 12/14
ракувач на утовар 12/14
работник на лента - чистач - избирач на јаловина 12/14
бравар - заварувач 12/14
 
Одделение за багери 
бравар I, II и III  12/14
бригадир  12/14
електричар  12/14
електричар во смена  12/14
заварувач I и II  12/14
работоводител I и II  12/14
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работоводител за багер I 12/14
сменоводител  12/14
  
Одделение за одлагачи на ЕШ и дробилица  
бравар I и II  12/14
бравар на ЕШ  12/14
бригадир  12/14
електричар I и II  12/14
електричар во смена  12/14
заварувач I и II  12/14
работоводител I и II  12/14
ракувач на ЕШ  12/15
ракувач со команден пулт (табли на дробилици) 12/14
сменоводител  12/14
 
Одделение за траки 
бравар I и II  12/14
бригадир  12/14
електричар I и II  12/14
заварувач I и II  12/14
работоводител I и II  12/14
сменоводител  12/14
сменски електричар  12/14
 
Одделение за хидраулика 
бравар за хидраулика на багери  12/14
бравар за хидраулика на одлагач  12/14
бригадир - одлагач  12/14
бригадир за багери  12/14
бригадир за хидраулика на траки  12/14
подмачкувач - одлагач  12/14
подмачкувач  12/14
рабтоводител 12/14
 
Одделение за ЧК и машински мерења 
техничар за машински мерења 12/14
 
Одделение за електроенергетски мерења и заштита 
бригадир  12/14
вулканизер на кабли I  12/14
сменоводител  12/14
сменски вклопничар  12/14
  
Електро-машинско одржување  
бравар на одржување на багер  12/14
бравар на одржување на дробилици  12/14
бравар на одржување на ленти  12/14
бравар на одржување на претоварени уреди и одлагачи  12/14
електричар I и II  12/14
електричар за одржување на багер и одлагач  12/14
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помошник бравар  12/14
работоводител 12/14
сменоводител на електро-машинско одржување 12/14
сменски бравар  12/14
сменски електричар  12/14
сменски електроинженер 12/14
техничар за оперативна подговорка 12/14
хидрауличар  12/14
Одделение за експлоатација  
сменски електро-техничар 12/14
сменски машински техничар 12/14
 
Рудници за варовник 
 
Сепарација 
ракувач на машина за товарење и булдожер 12/14
 
Рудници за украсен камен 
 
возач на товарно возило со носивост преку 7 тони  12/15
работник на обработка на мермер (гатерист, фрезач и шлаферист) 12/14
работник на обработка на гранит (гатерист, фрезач и полир-машина)  12/14
ракувач на жичани пили и потсекачици 12/15
ракувач со булдожер  12/15
ракувач со товарач  12/14
 
Рудници за метали  
 
Површински коп 
возач на дампер 12/14
возач на моторно возило цистерна 12/14
дупчач и помошник дупчач на примарна дупчалка 12/14
пултист - кранист (дробилижар - пултист - кранист) 12/14
работник на примарно дробење (чистач) 12/14
ракувач и помошник ракувач на багер 12/14
ракувач на булдожер 12/14
ракувач на примарна дробилка 12/14
ракувач на утоварна машина (лопата) 12/14
 
Флотација 
дробиличар 12/15
млинар - мелничар 12/14
помошник работник на дробилични постројки (чистач) 12/14
пултист во дробење (дробиличар во секундарно и терцијално дробење) 12/15
рaкувач на хранилки во дробење (точач на руда) 12/15
ракувач на количка во секундарно и терцијално дробење (послуга на 
транспортни ленти) 

12/15

ракувач на транспортен систем во дробење 12/15
ракувач на хранилки во отворен склад 12/15
ракувач на хранилки во силоси 12/15
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реагентичар - флотер 12/14
флотер 12/14
 
Геолошко-рударски истражувања 
возач на товарно возило од 7 и повеќе тони 12/14
дупчач и помошник дупчач на дупчалки за длабинско дупчење 12/14
 
Рудници за олово и цинк 
 
Истраги, инвестиции и техничка подготовка 
инженер за инвестиции на подземни рударски објекти  12/14
инженер за надзор и инвестиции во јама  12/14
инструктор за практична работа  12/14
одговорен за рударски работи во јама  12/15
работоводител во јама 12/15
работоводител за истраги и инвестиции  12/16
работоводител за транспорт и извоз во јама 12/15
раководител на техничка подготовка за изведување на подземни рударски 
објекти во јама  

12/14

сменски геолошки техничар за разблажување и квалитет во јама  12/16
сменски инженер за истраги и капитални работи 12/15
техничар за истражно капитални работи во јама 12/15
технички раководител за инвестиции  12/15
технички раководител за истраги и капитални работи  12/15
технички раководител за производство 12/14
управник за истраги и капитални работи 12/15
 
Организација на производство 
главен инженер за производство 12/15
инженер за дупчачко минерски работи во јама 12/15
инженер за пратење и усовршување на технологија на откопни методи во 
јама 

12/14

надзорник во јама-надзорник за производство 12/16
работоводител во јама  12/15
раководител на хоритонтални и вертикални простории во јама 12/16
сменски инженер во јама за производство 12/14
сменски надзорник во јама 12/16
сменски работоводител во јама  12/15
сменски ревирски техничар во јама за откоп и транспорт 12/14
сменски техничар во јама 12/14
техничар за производство во јама 12/16
технички раководител за производство во јама 12/14
 
Служба за сигурност и техничка заштита 
мерач на микроклима и запрашеност  12/14
самостоен референт за сигурност и техничка заштита на рударство во јама  12/15
 
Јамомерска служба 
мерач во јама 12/14
мерач за точност и контрола за мерење во јама  12/15
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раководител на јамомерска служба во јама  12/14
самостоен мерач во јама и на површина 12/14
самостоен мерач на инвестициски објекти 12/14
фигурант - помошник снимател во јама  12/16
фигурант во јама 12/14
Геолошка служба 
геолог за експлоатација во јама 12/14
геолог за истражување во јама 12/14
геолог - инженер за производство во јама 12/14
геолог - инженер за рудничка минерологија во јама  12/14
геолог - инженер за хидрогеологија и геомеханика во јама 12/14
геолог - инженер за производство во јама 12/15
земач на проби во јама 12/16
одговорен за истражни работи во јама 12/14
раководител на геолошка служба во јама  12/14
ревирски геолози во јама  12/14
самостоен геолошки ревирски техничар во јама  12/15
самостоен техничар во јама 12/14
самостоен техничар за истражување 12/14
сменски геолошки техничар за разблажување и квалитет во јама  12/16
техничар за длабинско дупчење во јама  12/14
бушач за длабинско дупчење 12/16
помошник бушач за длабинско дупчење 12/16
техничар за експлоатација во јама 12/14
техничар за истражување во јама 12/14
техничар за проби во јама 12/14
техничар за структурна геологија и длабинско дупчење во јама 12/14
техничар за хидрогеологија и геомеханика во јама 12/14
Вентилација во јама 
јамски цевкар 12/16
мерач за микроклима и запрашеност во јама  12/15
надзорник за вентилација во јама 12/15
одржувач - тесар на јамски простории 12/16
одржувач на вентилациски објекти во јама  12/16
одржувач на сепаратно проветрување во јама  12/16
подградувач во јама 12/18
подградувач на класичен откоп и одржување на откоп 12/18
помошник бравар  12/18
помошник тесар во јама  12/16
раководител на одделение за вентилација во јама 12/14
рударски работник за ветрени патишта 12/16
рударски техничар за вентилација во јама 12/14
тесар - одржувач на ветрени патишта 12/16
техничар за вентилација во јама 12/15
техничар за микроклима и запрашеност во јама 12/14
техничар - работоводител за вентилација во јама 12/14
  
Оператива  
главен инженер за производство 12/15
јамски работоводител 12/16
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одговорен техничар за норми 12/15
технички реаководител за производство 12/15
управник на рудник 12/15
 
Рударско-градежни работи 
бетонирец на вертикални и коси јамски простории  12/18
бетонирец на хоризонтални јамски простории - подградувач  12/18
изработувач и одржувач на јамски колосек  12/17
одговорен на градежни работи во јама  12/14
одговорен рудар за анкери и шприц бетон 12/18
одржувач на главен поткоп - подградувач 12/18
општ работник за бетонирање во јама  12/17
подградувач во јама  12/17
подградувач за класичен откоп и одржување на откоп  12/17
подградувач за копање и одблокување  12/18
подградувач за подградување и одржување сипка во јама  12/18
подградувач на подготовка со столб  12/17
подградувач на подетално откопување  12/17
подградувач на ходник  12/17
помошник подградувач во јама  12/18
помошник подградувач на класична подготовка 12/18
помошник подградувач на откоп и одржување  12/17
помошник подградувач на ходник 12/17
помошник рудар за анкери и шприц бетон  12/18
помошник подградувач во јама 12/18
помошник подградувач на класична подготовка 12/18
помошник подградувач на откоп и одржување 12/18
помошник ракувач со компресори 12/16
ракувач со скрепер (скреперист во јама)  12/18
рудар за анкери и шприц бетон  12/18
тесар во јама  12/18
 
Длабинско дупчење 
дупчач на долги мински дупки со зарушување  12/18
дупчач на класичен и магацински откоп  12/18
дупчач на кола за дупчење 12/18
дупчач на кратки мински дупки на подетажен откоп  12/18
дупчач на подетажен ходник  12/18
дупчач на ходник 12/18
дупчач на ускоп - класична изработка 12/18
дупчач на ускоп со “Алимак” 12/18
магационер за алати и доставување резервни материјали во јама  12/14
магационер на прирачен магацин за експлозив во јама  12/14
одговорен за длабинско дупчење во јама  12/15
одговорен рудар за “Алимак”  12/18
палител на мини - рудар ВКВ палител  12/18
помошник дупчач на класичен откоп и магацин 12/18
помошник дупчач на кратки и долги мински дупки, подетажен откоп и 
зарушување 

12/18

помошник дупчач на подетажен откоп и ходник 12/18
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помошник дупчач на ускоп 12/18
помошник дупчач 12/18
помошник рудар - кршач 12/18
помошник рудар за дупчење со лафетна дупчалка 12/18
помошник рудар за откоп во јама 12/18
помошник рудар за ускоп во јама 12/18
помошник рудар за ходник во јама 12/18
работници на непосредно производство во јамите на рудникот во кои не се 
експлоатираат нуклеарни суровини, но со оглед дека во тие јами постои 
јонизирачко (радиоактивно) зрачење кои значително го намалуваат 
просекот на природното зрачење и се приближува кон нивното на 
зрачењето во јамите на рудниците во кои се експлоатираат нуклеарни 
суровини 

12/18

работници на непосредно производство во јамите на рудникот во кои не се 
експлоатираат нуклеарни суровини но со оглед дека во тие јами постои 
јонизирачко (радиоактивно) зрачење кои значително го намалуваат 
просекот на природното зрачење и се приближува кон нивното на 
зрачењето во јамите на рудниците во кои се експлоатираат нуклеарни 
суровини  

12/16

раководител на длабинско дупчење 12/14
ракувач со компресори во јама 12/16
рудар за дупчење и утовар со рударска машина 12/18
рудар за дупчење со лафетна дупчалка 12/18
рудар за дупчење со машина “Рајдрил” 12/18
рудар за откоп во јама  12/18
рудар за специјални рударски работи во јама  12/18
рудар за ускоп во јама  12/18
рудар за ходник во јама  12/18
рудар ракувач со дупчалки - електро-хидраулични  12/18
техничар за длабинско дупчење во јама 12/15
фрлач на руда и засип 12/18
  
Товарно-транспортни работи на откоп и извоз  
бункерист 12/17
возач на акулокомотива до 2,5 тони и над 2,5 тони 12/17
возач на локомотива во јама  12/16
возач на руда и засип  12/17
возач на тролеј локомотива 12/17
магационер за алати и доставување разни материјали во јама  12/16
надзорник за транспорт и извоз во јама  12/16
одблокувач - предработник на рудни сипки во поткоп  12/15
одржувач - тесар на главен поткоп  12/18
помошник одржувач - тесар на главен поткоп  12/16
помошник ракувач со јамски утоварувач  12/16
помошник ракувач со тролеј и акулокомотива на основен поткоп  12/17
работоводител за транспорт и извоз  12/16
ракувач со главно извозно витло  12/15
ракувач со дизел утоварувач  12/15
ракувач со извозна машина во јама 12/18
ракувач со јамски товарни рударски машини 12/16
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ракувач со јамски утоварувач  12/18
ракувач со товарна лопата на откоп и ходник во јама 12/18
ракувач со тролеј и акулокомотива на основен поткоп 12/17
рудар во јама за дупчење и товарање со рударски машини  12/16
рударски работник - возач  12/17
рударски работник во јама - пратител на воз  12/16
сигналист  12/16
сменски техничар за транспорт и извоз во јама  12/15
техничар за опробување во јама  12/14
техничар за хидро-геологија и гео-механика во јама  12/15
товарач - пратител на поткоп во јама  12/15
 12/16
Флотација 
бункерист на нископ во јама  12/17
дробиличар - ракувач со Сајмонс дробилка 12/15
дробиличар - ракувач со чељусна дробилка 12/15
ракувач и подготвувач на реагенси 12/15
ракувач на млинови (млинар) 12/15
ракувач со гребач за крупна руда 12/14
ракувач со гребач за ситна руда 12/15
ракувач со ленти и вибро сита 12/15
ракувач со транспортни ленти во одделение за дробење 12/15
реагентичар - подготвувач 12/15
реагентичар – хемикалист 12/15
флотер за олово 12/15
флотер за пирит 12/14
флотер за цинк 12/14
инженер за филтража и јаловиште 12/14
 
Електро одржување на окно ТС, КС, ВС, поткоп и ламбара 
електричар за монтирање во окно 12/15
одржувач сменски на окно, поткоп и ламбара 12/15
одржувач и контролор на окно и поткоп 12/15
одржувач на електро постројки и уреди во јама 12/15
одржувач на јамски простории  12/16
одржувач на поткоп и ламбара  12/15
работоводител на електро-одржување на окно, ТС, КС, ВС, поткоп и 
ламбара  

12/14

самостоен одржувач на ТС, ВС, КС и опрема во јама  12/15
  

Машинско одржување во јама  
бравар за извозни машини, окно и друго во јама 12/15
бравар за локомотиви, пумпи, трафостаници и друго во јама 12/15
бравар за монтирање во окно  12/15
бравар за товарни лопати, скрепери и друго во јама 12/15
бравар за хидраулика, извозни машини, окно и друго во јама  12/15
бравар на поткоп  12/14
заварувач во јама ВКВ и КВ  12/15
заварувач во јама и одржувач на вагони  12/15
заварувач за монтирање опрема во окно 12/15
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заварувач на поткоп 12/15
јамски бравар - цевкар и одржувач на дупчалки, чекани и острење бургии  12/15
одговорен бравар за монтирање во окно 12/15
одговорен на група за одржување во јама - предработник 12/15
одговорен одржувач за електро-уреди, локомотиви и “Алимак” 12/15
одржувач на гарнитура за длабинско дупчење во јама и на површина 12/14
одржувач на рударски машини  12/15
одржувач на сервисна работилница во јама  12/15
одржувач - предработник на јамска механизација и вагони  12/15
помошник бравар за монтирање во окно 12/15
помошник монтер на опрема во окно 12/15
работници за транспорт на материјали во окно 12/16
работоводител за монтирање електро-опрема во окно 12/14
работоводител на ЕМО во РЕ 12/14
машински инжинер во јама 12/14
работоводител на машинско одржување во јама 12/14
рудар за залевање челични конструкции во окно 12/17
сменски бравар - одржувач на јамска механизација, локомотива и вагони 12/14
сменски електричар - одржувач на локомотиви и други електро-уреди 12/15
сменски одржувач во јама  12/15
сменски одржувач на вагони  12/15
сменски одржувач на дупчачки машини 12/15
сменски одржувач по машинство за хидраулика во јама 12/15
сменски одржувач - предработник 12/15

  
Електро-одржување во јама  
главен сервисер за електрохидроулична, дизел и пневматска опрема во 
јама 

12/14

електричар за електрохидраулична дупчалка и јамска електрика 12/15
електричар на извозни машини, пумпи и трафостаници во јама 12/15
одржувач на акубатерии 12/15
одржувач на акулокомотиви и механички уреди 12/15
одржувач на електро опрема во јама и одговорен за ремонт 12/15
одржувач - сменски електричар ВКВ и КВ 12/15
работници за долевање вода и киселина во акубатерии 12/14
работоводител - одржувач на пневматска опрема во јама 12/14
работоводител за електрохидраулична дупчалка и утоварувачи во јама 12/14
работоводител на електро одржување во јама 12/14
сменски бравар за одржување опрема во јама 12/15
сменски електричар за електрохидраулична дупчалка и утоварувачи во 
јама 

12/15

сменски електричар за одржување опрема во јама 12/15
сменски заварувач во јама  12/15
сменски механичар за одржување дупчалки коли и утоварачки лопати  12/15
  
Јамски цевководи  
бравар во јама 12/15
заварувач во јама 12/15
одговорен на група 12/15
рударски работник во јама 12/15
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Транспорт 
возач на автобус  12/14
возач на возило за превоз на луѓе во јама и на површина  12/15
возач на товарно возило со носивост од 7 и повеќе тони 12/14
возач на товарно соло возило со носивост од 7 и повеќе тони  12/14
помошник возач на товарно возило со носивост од 7 и повеќе тони  12/14
Рудници за бакар 
 
Технички служби на површински коп 
сменски работоводител  12/14
 
Утовар и транспорт 
возач на дампер  12/15
ракувач на багер  12/15
 
Дупчење и минирање 
мајстор за минирање  12/15
помошник мајстор за минирање - палител на мини  12/15
ракувач на дупчалки - мајстор  12/15
ракувач на дупчалки - помошник  12/15
  
Подготовка и помошни работи на ПК  (одводнување, транспортни 
патишта и работни простории) 

 

булдожерист - грејдерист  12/15
работоводител за помошна опрема  12/14
ракувач на пумпа за одводнување  12/15
ракувач на цистерна и трактор  12/15
сигналист на багер и јаловиште  12/14
 
Примарно дробење 
општ работник во примарно дробење  12/15
пултист - дробиличар  12/14
 
Дампери, помошна механизација и пумпи за одводнување 
бравар - вулканизер  12/14
бравар  12/14
бравар главен мајстор - ракуквач на дигалка  12/14
бравар по дампери - главен мајстор  12/14
бравар по дампери  12/14
вулканизер за дамперски гуми  12/14
гумар - вилушкарист  12/15
механичар - главен мајстор  12/14
механичар - главен мајстор за напојување  12/14
ракувач на дигалка (подвижна) - главен мајстор  12/14
сменски бравар – заварувач  12/14
сменски механичар  
  
Одржување на багери  
алатничар - машинобравар  12/14
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заварувач  12/14
заварувач главен мајстор  12/14
подмачкувач  12/14
чистач - перач  12/14
 
Електро-одржување 
автоелектричар  12/14
електричар за одржување  12/14
работоводител  12/14
сменски електричар  12/14
 
Флотација и мелење 
млинар   12/14
подготвувач на реагенси и вар  12/15
работоводител  12/14
ракувач на компресори бравар   12/14
ракувач на филтер  12/14
ракувач на хранилки во силоси  12/15
ракувач со вилушкар  12/14
ракувач со утоварач  12/14
реагентичар - флотер  12/15
флотер - пумпар  12/14
Секундарно и терцијално дробење 
дробиличар  12/15
пултист  12/14
работоводител  12/14
ракувач на колица  12/15
ракувач на транспортни траки  12/15
ракувач на хранилка  12/15
ракувач на хранилка во отворен склад  12/15
сменски машинобравар - заварувач II  12/15
  
Машинско одржување во секундарно и терцијално дробење  
главен мајстор - машинобравар заварувач  12/14
електричар   12/14
електричар - главен мајстор  12/14
машинобравар - вулканизер  12/14
машинобравар - кранист  12/14
машинобравар I и II - заварувач  12/14
работоводител  12/14
  
Машинско одржување во флотација  
главен мајстор машинобравар заварувач  12/14
машинобравар - заварувач  I и II  12/14
машинобравар - кранист  12/14
работоводител  12/14
  
Електро-одржување во флотација  
работоводител  12/14
електричар - главен мајстор  12/14
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електричар  I и II  12/14
  

Хидројаловиште  
машинобравар за одржување на циклони  12/15
работоводител  12/14
ракувач на циклонска пумпа  12/15
 
Возен парк 
возач на камион над 7 тони  12/14
 
СООБРАЌАЈ   
  
Воздушен сообраќај  
  
Авиомеханичари  
авиомеханичар за одржување и ревизија на авионите 12/15
авиомеханичар на одржување во стопанската авијација 12/16
авиомеханичар на пробен стол на испитување на млазни мотори 12/15
авиомеханичар - контролор на одржување и ревизија на авионите 12/15
 12/15
Цивилно воздухопловство 
домаќин-ка на авион (стјуардеса-стјуард, ЅТW/ЅТD) 12/16
Инструктор ЅТW/ЅТD на авион  12/16
летач - авиомеханичар  12/16
летач - навигатор  12/16
наставник по моторно летање и воздухопловно едриличарство  12/18
наставник по падобранство  12/18
персер (посетар-а домаќин-ка на авион) 12/16
пилот  12/18
шеф ЅТW/ЅТD (со дозвола) 12/16
 
Контрола на летање 
контролор во аеродромска контрола на летање 12/16
инструктор на контрола на летање 12/16
координатор на контрола на летање  12/16
контролор во обласна контрола на летање 12/16
помошник контролор на летање 12/14
контролор во приодна контрола на летање 12/16
контролор во терминална контрола на летање 12/16
шеф на смена на контрола на летање 12/16
  
Градски и јавен патен сообраќај  
  
возач на автобус на градски, приградски и меѓуградски јавен сообраќај 12/14
возач на товарно моторно возило со носивост од 7 и повеќе тони 12/14
  
Железнички сообраќај  
  
маневрист 12/16
машиновозач на дизел и електролокомотива 12/16
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машиновозач на маневра 12/15
отправник на возови на спушталки 12/14
отправник на возови на станици 12/14
помошник машиновозач 12/14
прегледувач на коли 12/15
ракувач на маневра 12/14
свртничар 12/14
 
СОПИРАЧКИ СИСТЕМИ, за шински возила  
 12/14
бојадисувач - фарбар  12/14
галванизатор  12/15
ковач  12/14
општ работник во ковачко одделение  12/14
 
СТАКЛО, индустрија за 
 
грубо брусење на стакло  
кристалогравер  12/15
машиностаклар  12/14
работник на влечна подготовка  12/15
стаклодувач  12/15
 
ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА 
 
бојадисувач на сите видови текстилни материјали (влакна и ткаенини)  12/14
бојадисувач на ХТ апарати  12/14
водач (послужувач) на машина за печатење 12/14
водач на акалндер 12/14
водач на апарат за сушење и пакување на суровини (сува доработка) 12/14
водач на ацидвош и стонвош 12/14
водач на жигери - магационер 12/14
водач на каширање и наслојување 12/14
водач на котел за варење 12/14
водач на машина за апретирање и шлихтување 12/14
водач на машина за континуирано боење 12/14
водач на машина за санфоризирање и навлажнување  12/14
водач на машина за ширинско белење 12/14
водач на перење и импрегнирање 12/14
водач на станица за прочистување  12/14
водач на термоизолирање 12/14
водач на цилиндер за сушење 12/14
гравер и пантогравер 12/14
лаборант - колорист и магационер  12/14
машинер на рибарски конец 12/14
машински фркач 12/14
мерач на бои и хемикалии  12/14
мешање и сечење на малон  12/14
печар на волна и влечење (карирање) 12/14
печатач на сите видови текстилни материјали (влакна и ткаенини)  12/14
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подготвувач на бои и хемикалии  12/14
подготвувач на негативи и копирање 12/14
помошник водач на каландер 12/14
помошник водач на котел за варење 12/14
помошник водач на цилиндер за сушење 12/14
помошник работник (водач) на машина за парење 12/14
помошник работник на автоконер 12/14
помошник работник на боење  12/14
помошник снимател на рамни и ротациони шаблони 12/14
помошник сновач 12/14
послужувач (ракувач) на машина за кончање 12/14
послужувач во чистална и регенерација (дувач на автоконер) 12/15
послужувач на автоконер 12/14
послужувач на АТК 12/14
послужувач на безвретенеста предилка 12/14
послужувач на вилов машина 12/15
послужувач на влачара 12/14
послужувач на волк машина 12/15
послужувач на голема рајс машина 12/15
послужувач на дублирка 12/14
послужувач на карди 12/14
послужувач на машина за вкрстено премотување  12/14
послужувач на машина за изработка на валци  12/14
послужувач на машина за наврзување и ламели 12/14
послужувач на машина за премотување на потка 12/14
послужувач на предпредилница 12/14
послужувач на премотување (едножичино и двожично премотување) 12/14
послужувач на раскинувач 12/14
послужувач на растегална (рауховач) 12/14
послужувач на сменалка 12/14
послужувач на флаер 12/14
послужувач на шеталка на ротациона машина 12/14
послужувач на шпанрам (термофиксирање и кондензирање)  12/14
поставувач на јоток (апцуг колена) 12/14
предач на репко 12/14
предач на сите видови предење (развлекување, чешлање) и предпредење 12/14
предач - бригадир (послужувач на прстенче) 12/14
предработник на апцуг група 12/14
предработник на регенерат 12/14
пуцер 12/14
работник на антибалон кончење 12/14
работник на валање  12/14
работник на галирање на разбои 12/14
работник на гатерка 12/14
работник на доработка на предиво 12/14
работник на егализирка 12/14
работник на извлекување до три глави 12/14
работник на изработка на предиво 12/14
работник на карбонизирање  12/14
работник на конверзија 12/14
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работник на континуирано бауширање (суперба, хакоба)  12/14
работник на конури 12/14
работник на латексирање  12/14
работник на левијатан  12/14
работник на наврзување на основа 12/14
работник на отворач на предиво 12/14
работник на парен котел (водач на машина за перење) 12/14
работник на перење волна  12/14
работник на предење 12/14
работник на предилница за влачено предиво 12/14
работник на премотување на калеми (клопчиња) 12/14
работник на преса 12/15
работник на регенерат 12/15
работник на спалување  12/14
работник на тргање и кинење на текстилни суровини  12/15
работник на удирање 12/14
работник на фуларт 12/14
работник на хранење на ХТ апарати со суровини  12/14
работник на цедење  12/14
работник на чешлање и интерсентик  12/14
работник на шеталка 12/14
работник на штрајхтање на велури  12/14
ракувач на батер 12/15
ракувач на клопчарка 12/14
ракувач на мешалка 12/15
растурач на хемикалии  12/14
сменоводител - бојаџија  12/14
снимател на рамни и ротациони шаблони 12/14
сновач 12/14
сортирач на суровини (секундарни суровини) 12/15
ткајач на сите работи  12/14
чистач во перална и бојаџилница 12/15
 
ТЕРМОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ 
 
Сектор производство 
 
Одделение за котловски постројки 
водач на група 12/14
послужител на транспортни ленти на млинови 12/14
работоводител 12/14
ракувач на дозатори 12/14
ракувач на млинови РВП, ВДГ и ВСВ  12/15
 
Одделение за арматура и репарација 
бравар I, II и III  12/14
бравар специјалист  12/14
водач на група  12/14
оперативен инженер  12/14
работоводител  12/14
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Сектор отпепелување 
 
водач на група за заварување  12/14
заварувачи  12/14
послужител на млинови, отшљакување и отпепелување 12/14
послужувач на пресипните места на пепел и згура  12/14
 
Одделение за експлоатација 
булдожерист за депонија, пепел и згура 12/14
помошник работник  12/14
ракувач на постројки  12/14
 
Машинско и електро-одржување 
бравар I и II  12/14
бравар вулканизер I, II и III  12/14
водач на група  12/14
електричар  12/14
работоводител  12/14
сменски електричар  12/14
 
Служба за транспорт на пепел и згура  
ракувач на одлагач 12/14
ракувач на постројки за отпепелување 12/14
Сектор допрема на јаглен 
 
Одделение за експлоатација 
булдожерист за јаглен  12/14
бункерист  12/15
помошник работник  12/14
помошник работник на ленти и пресипни места  12/14
послужувач на расподелните ленти на бункерот  12/16
ракувач на градежна машина  12/14
ракувач на команда  12/14
ракувач на комбинирани машини  12/14
ракувач на КРБ  12/15
ракувач на надбункер  12/15
 
Одделение за машинско одржување 
бравар I и II  12/14
бригадир  12/14
вулканизер  12/14
подмачкувач  12/14
 
Одделение за електро-одржување 
електроничар  
 
Сектор механизација  
 
Служба за техничка сигурност 
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водач на смена на противпожарна единица 12/14
возач пожарникар 12/14
пожарникар 12/14
ракувач на утоварач 12/14
 
Одделение за експлоатација 
ракувач на градежни машини I, II и III  12/15
 
ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ 
 
Ацетилен 
оператор  12/14
 
Транспорт и дистрибуција 
возач на товарно моторно возило - специјалист  12/14
 
ТОПИЛНИЦИ, за олово и цинк 
 
Производство на синтер 
бравар 12/14
заварувач - бравар 12/14
металуршки работник - резерва 12/15
металуршки работник во смена 12/15
минер за подготовка на алат 12/14
одговорен техничар во група за чистење 12/14
оператор во контролна соба во смена 12/14
работник во група за чистење I и II 12/15
работник за дозирни ваги во смена 12/15
работник на бубањ за кондиционирање во смена 12/15
работник на бубањ за ладење во смена 12/15
работник на бункер за пропорционирање во смена 12/15
работник на вакуум филтер во смена 12/14
работник на вентури уреди и вреќасти филтер во смена  12/15
работник на вреќаст филтер  12/15
работник на горилник за синтерирање во смена 12/16
работник на дробилица и мешалица во смена 12/15
работник на кршилица и вентилатори во смена 12/15
работник на пламеник за синтеровање во смена  12/15
работоводител за синтер во смена 12/14
ракувач со скип и меѓупродукти 12/14
сменоводител на синтер 12/14
Рафинерија за цинк, кадмиум и цинков оксид  
леар и собирач на метална скрама во смена  12/14
оператор во постројка за цинков оксид во смена  12/15
оператор во рафинерија за кадмиум  12/15
оператор во рафинерија за цинк во смена  12/14
оператор на постројките за цинкоксид во смена, работник за мерење и 
пакување на цинкоксид во смена 

12/14

подготовка и леење на легури   12/15
помошник оператор во рафинерија за кадмиум  12/15
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работник за мерење и пакување на цинков оксид во смена  12/14
работник за одржување на термички уреди  12/15
работник за подготовка на дрос и меѓупродукти  12/15
работник за транспорт на суров и рафиниран цинк во смена  12/15
работник на ливни машини во смена (одговорен) 12/14
работник на машини за леење во смена  12/15
работник на одржување на термички уреди 12/15
работник на печка за ликвидација во смена  12/15
работник на саржни печки во смена 12/15
работник на стотонска печка во смена  12/15
работник на шаржна печка во смена  12/15
  
Висока печка за производство на суров цинк и олово  
втор помошник за испуштање на троска во смена  12/16
груповодител за испуштање на троска во смена 12/16
груповодител за кондензатор во смена  12/16
металуршки работник во смена 12/15
минер и подготовка на алат 12/14
одговорен техничар за подготовка 12/14
оператор во контролна соба 12/15
оператор за мерење ниво во печка 12/16
помошник на кондензатор и возење на вилушкар 12/16
прв помошник за испуштање на троска во смена 12/16
работник во пумпна јама во смена 12/15
работник за третман на метален прав во смена 12/15
работник за чистење I и II 12/15
работник на вреќасти и мокар филтер  12/15
работник на када за топители и сепарациона када во смена 12/15
работник на скип и меѓупродукт 12/15
работник на третман на дроз  12/16
работоводител во смена 12/14
ракувач со скип и меѓупродукти 12/14
сменоводител на печка  12/15
техничар во контролна соба во смена 12/14
  
Рафинерија за олово  
металуршки работник за рафинерија 12/16
работник за преработка на меѓупродукти во смена 12/16
работник за леење на олово 12/15
крановодител во смена 12/15
работник на сребрени легури во смена 12/15
ракувач со бренер во смена 12/14
кранводител во смена  12/14
металуршки работник - резерва  12/14
работник за преработка на АГ Лерури во смена  12/14
работник за преработка на меѓупродукти во смена  12/16
работник на леење на олово 12/14
ракувач со бренер во смена  12/14
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Погон за производство на цинков прав 
оператор на печка 12/14
помошник оператор 12/14
работник во класификација 12/14
металуршки работник - резерва 12/14
  
Огноотпорно одржување  
шамотер - металург (одговорен) 12/14
шамотер - металург I, II, III 12/14
  
Транспорт  
возач на утоварувач 12/15
работник за кипување на вагони 12/14
ракувач со стрелест додавач 12/14
работник за истовар на вагони 12/14
  
Машинско одржување на комплекс синтер со киселина, транспорт и 
гаража 

 

бравар во смена I, II и III 12/14
бравар на синтер (одговорен)  12/14
бравар I, II и III 12/14
бравар за киселина (одговорен) 12/14
бравар и оловар во кадмиум (одговорен) 12/14
бравар - оловар I, II и III 12/14
сменоводител во комплекс синтер 12/14
заварувач - бравар 12/14
бравар за кранови (одговорен)  12/14
бравар за подмачкување (одговорен)  12/14
бравар за транспорт (одговорен)  12/14
бравар на кранови  12/14
подмачкувач 12/14
  
Машинско одржување на комплекс печка со рафинерија и термика  
бравар (одговорен) 12/14
бравар I, II и III  12/14
заварувач 12/14
сменоводител во комплекс печка 12/14
бравар за машинско одржување на цинкова рафинерија и цинк оксид I, II и 
III 

12/14

  
Електро-одржување на комплекс синтер и печки  
електричар I, II и III 12/14
електричар (одговорен)  12/14
работник за електро-одржување (одговорен)  12/14
сменски електричар I и II  12/14
сменски електричар (одговорен)  12/14
 
Автоматика и инструментација 
сменски автоматичар и инструменталец во печка I, II и III  12/14
сменски автоматичар и инструменталец на синтер I, II и III  12/14
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машинобравар, пнеуматичар и хидроуличар 12/14
работоводител  12/14
 
Легури, лемови и преработка 
оператор на индукциона печка 12/14
работник на подготовка и леење на легури 12/14

  
УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ  
играч  12/18
пејач   12/18

  
ФАРМАЦЕВТСКА ИНДУСТРИЈА  

  
Одделение за синтеза 
водач на смена  12/15
организатор на производство (шеф на одделение)  12/14
помошен работник  12/15
преработка на матични лугови  12/15
работник на синтеза  12/15
работник на центрифугирање и прекристализација  12/15
чистач 
 
Одделение за екстракција  
водач на смена  12/15
дејонизација на вода  12/15
десорпција и апсорпција на амоњак  12/14
контролор на екстракција  12/15
контролор при процес на финализација на производот  12/15
магационер за алкалоиди  12/14
организатор на производство I и II  12/14
помошен работник во одделението за екстракција  12/15
помошен работник на екстрактор  12/15
помошен работник на јонска измена  12/15
прекристализација и центрифугирање  12/15
работник на вршење на катјонска измена  12/15
работник на обработка на матични лугови и споредни алкалоиди  12/15
работник на отпарување на морфииски раствори и таложење на морфиум  12/15
работник на сушење на морфин база  12/15
работоводител (магацин)  12/14
работоводител за производство  12/14
чистач  12/14
шеф на одделение  12/14
  
Одделение за премази  
хемиски работник - шаржер I 12/15
оператор - ракувач на постројка I (хемиски работник урибувач - ракувач со 
машина I)  

12/15

 
Одделение за транспорт  
возач на товарно возило I и II со носивост од 7 и повеќе тони 12/14
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Одделение за неоргански производи  
произведувач на хемикалии I 12/14
 
Одделение за производство на натриев биохромат апаратер I и II 12/15
филтрувач I и II 12/15
перач на платно 12/15
сушар 12/15
 
ФЕРОЛЕГУРИ 
 
Ферохром 
 
Печки  
водење на регулација и топење, шаржирање и регулација  12/14
довоз на мешавина 12/15
кранист I, II и III  12/14
работник на евакуација на троска 12/14
работник на изливање на метал и шлака 12/16
работник на рачно шаржирање, изливање на метал 12/16
работник на шаржирање и пикирање на шаржирна машина  12/15
ракувач со изливање на метал и организирање, шаржирање на материјал 12/16
 
Финализација и сепарација  
ракување со кран II - кранист 12/14
Подготовка 
ракување со кран за шпони и портален, III кранист 12/14
Машинско одржување 
заварувач на едноставни работи  12/14
заварувач на плаштеви и други метални споеви 12/15
заварувач на слоеви 12/14
заварувач на посложени сите видови на споеви  12/14
 
Огноотпорно одржување 
изведувач и одржувач на сите видови работи - шаматери  12/14
подготвувач и помагач при работата  12/14
оператор за огноотпорно одржување  12/14
оператор - специјалист за огноотпорно одржување  12/14
 
Снабдување, термоенергетика и промет на материјали  
работник на истовар на суровини со грајфер 12/14
 
Излужување и филтрација 
апаратер I и II  12/14
оператор во финализација 12/14
работник на излужување 12/14
работник на перење на филтер, платно и излужување  12/15
сушар I и II  12/15
филтрувач I и II  12/15
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Одделение за ремонти 
заварувач 12/14
 
Машинска монтажа за процесна и машинска опрема 
заварувач во сите позиции на сите метали 12/14
 
Лимарска работилница 
работник на правење и заварување на плаштеви и поставување на 
електрода 

12/14

 
Машинска работилница - подготовки, бравари и заварувачи 12/14
водач на смена или група  12/14
кројач, сечач и заварувач на сите метали  
 
Феросилициум 
 
Металуршко производство на печка  
оператор за шаржирање – рачно шаржирање 12/16
ракувач за чистење лонци-лончар 12/14
ракувач за чистење траки-тракист 12/14
оператор за полнење електродна маса 12/14
оператор со електро регулација  12/14
помошник ракувач со металуршко  
производство  

12/14

работник на евакуација на троска  12/14
работник на излевање на метал и организирање - излевач 12/16
работник на шаржирање и полирање со шаржирна машина 12/15
ракувач за полнење електродна маса  12/14
ракувач со кран II - кранист (ракувач со постројки за производство на 
феролегури - дигалки)  

12/14

ракувач со посторјки и прв вагач  12/14
 
Финализација и сепарација на готови производи 
оператор на сепарација за готови производи 12/15
оператор специјалист на сепарација за готови производи 12/14
помошник ракувач со постројки во сепарација 12/15
работник на финализација на готови производи 12/14
ракувач со кран II - кранист  12/14
ракувач со постројки за производство на феролегури - дигалки 12/14
ракувач со постројки на сепарација за готови производи 12/15
 
Производство на модификатори, брикети и коом 
оператор за производство на модификатори, брикети и КООМ 12/14
ракувач за постројки во модификатори 12/14
помошник ракувач со постројки во производство 12/14
 
Машинско одржување 
заварувач на плаштеви и други метални споеви (машински одржувач)  12/15
 
Машинско одржување на печки  
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зварувач во машинско одржување на печки и подготовка на суровини 12/14
заварувач во централно одржување –кранско 12/14
брусач на плаштеви  12/14
оператор за машинско одржување 12/14
ракувач во машинско одржување 12/14
помошник ракувач во машинско одржување 12/14
 
Машинско одржување на сепарација на готов производ 
Бравар во машинско одржување 12/14
Бравар-подмачкувач во машинско одржување 12/14
Заварувач во машинско одрѓување 12/14
 
Подготовка на суровини 
помошник ракувач со постројки во подготовка на суровини 12/14
ракувач со кран II - кранист  12/16
ракувач со постројки во подготовка на суровини 12/14
ракувач со постројки за производство на феролегури - дигалки 12/14
 
Енергетика 
оператор специјалист за енергетика (груповодител) 12/14
оператор во енергетика (водител) 12/14
оператор во енергетика 12/14
оператор со постројки 12/14
 
Карбидна печка 
оператор во производство на феролегури 12/16
работник на излевање на метал и организирање - излевач  12/16
работник на рачно шаржирање  12/16
ракувач со кран II - кранист  12/16
ракувач со постројки за производство на феролегури - дигалки 12/14
 
Фероникел 
Подготовка на руда (погон дробење и погон мелење) 
главен инженер (дробење) 12/14
главен инженер(суво мелење) 12/14
главен работоводител ( дробење и суво мелење) 12/14
менски работоводител (суво мелење и дробење) 12/14
ракувач на реклајмер 12/14
ракувач на сушара 12/14
помошник ракувач на сушара 12/14
ракувач на класификатор со отпрашување 12/14
ракувач на суви млинови 12/14
ракувач на команден контролен пулт 12/14
 
Палетизација и предредукција 
главен инженер 12/14
сменски инженер 12/14
главен работоводител (палетизација и предредукција) 12/14
сменски работоводител (палетизација и предредукција) 12/14
одговорен инженер во лигнитско одделение 12/14
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сменски работоводите (лигнитско одделение) 12/14
ракувач на кипер станица и маневрист 12/14
ракувач на складирање и одземање на лигнитен кокс 12/14
помошник ракувач на кипер станица и маневрист 12/14
ракувач на контролна соба (палетизација, лепол решетка и рото печки) 12/14
ракувач на контролна соба миксерско 12/14
ракувач на миксери и систем на аерација 12/14
ракувач на транспортни траки – кула 7 12/14
ракувач на диск пелетизери  12/14
ракувач надиск палетизиери и бункери 12/14
ракувач на валчести транспортери  12/14
сменски работоводител од Р.П и Л.Р 12/14
ракувач на К.Н.С дотур на лигнит, кокс и ваги 12/14
ракувач на пропремна станица за мазут, транспорт на прашина 12/14
ракувач на вентилатори и полжавести транспортери 12/14
ракувач на бренери и на Р.П и терцијални вентилатори 12/14
 
Топење 
главен инженер 12/14
сменски инженер 12/14
главен работоводител  12/14
сменски работоводител  12/14
техничар за мерење и контрола 12/14
техничар за електроди 12/14
водител на електро печка 12/14
контролор на гасен систем 12/14
прободар 12/14
контролор за ладење на печка 12/14
работоводител на шаржинг 12/14
контролор на шаржинг 12/14
оператор на шаржинг 12/14
работник на електродна маса 12/14
инженер за одлагање на троска 12/14
возач на крез 12/14
 
Сепарација 
КВ работник  12/14
ракувач на прием на руда  12/14
ракувач со додавач и отпрашување  12/14
ракувач со додавач и сита  12/14
ракувач со дробилка  12/14
ракувач со К-2 рудни греди и примероци  12/14
ракувач со стејгер  12/14
ракувач со транспортни ленти  12/14
 
Рафинација 
главен инженер за производство 12/14
одговорен инженер за производство 12/14
главен работоводител 12/14
сменски работоводител 12/14
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ракувач на О2 на конвертор 12/14
вртачна конвертор 12/14
ракувач на траки и гас/ систем бункер со траки 12/14
ракувач со кислород прободар 12/15
кранист 12/14
водител на холдинг печка 12/15
ракувач на ливна машина и систем на гранулација и леење 12/15
вигерист 12/14
 
Централно машинско одржување 
главен инженер  12/14
одговорен инженер  12/14
главен работоводител 12/14
сменски работоводител 12/14
сменски инженер 12/14
бравар 12/14
бравар-подмачкувач 12/14
бравар хидрауличар 12/14
бравар на кранови и лифтови 12/14
заварувач 12/14
електричар на кранови 12/14
 
Електро одржување 
главен инженер  12/14
главен работоводител 12/14
сменски работоводител 12/14
електричар 12/14
 
Инструменталци на МРТТ 
главен инженер за инструментација (подготовка на руда, пелетизација, 
рафинација и топење) 

12/14

главен работоводител(подготовка на руда, пелетизација, рафинација и 
топење) 

12/14

главен работоводител за радиографски испитувања  12/15
инструменталец(подготовка на руда, пелетизација, рафинација и топење) 12/14
инструменталец за радиографски испитувања 12/15
 
Внатрешен транспорт 
ракувач на градежна машина 12/14
ракувач на градежна машина и одлагач 12/14
 
Енергетика 
компресорист на смена 12/14
 
Рудник 
одговорен инженер за дробење 12/14
бравар дробиличар 12/14
електричар дробиличар 12/14
 
ФИЗИЧКО-ХЕМИСКИ И МЕТАЛУРШКИ ИСПИТУВАЊА, од областа 
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на индустријата, рударството и металургијата 
 
контролор   12/14
одговорен контролор за радиографија, ултразвук, електромагнетен флукс и 
пенетрација  

12/15

одговорен контролор за ултразвук, електромагнетен флукс и мерење на 
дебелина   

12/14

самостоен контролор за радиографија, ултразвук, електромагнетен флукс и 
пенетрација  

12/15

самостоен контролор за ултразвук и стилоскопирање  12/14
ХИДРОЦЕНТРАЛИ 
 
вклопничар на подземни работи 12/14
машинист I и II 12/14
помошник вклопничар 12/14
помошник машинист 12/15
 
ЦАРИНСКА УПРАВА 
 
Раководни царински службеници 
виш цариник водач на смена  12/15
водител на отсек за патнички промет  12/15
водител на отсек за стоково царинење  12/14
началник на одделение за внатрешни истраги  12/14
началник на одделение за истраги  12/15
началник на одделение за разузнавање  12/15
нчалник на одделение за оперативни работи  12/16
шеф на служба за борба против економски криминал  12/14
шеф на служба за борба против криумчарење  12/16
шеф на служба за мобилен скенер  12/16
шеф на служба за мобилни тимови  12/16
шеф на царинска испостава за патнички промет  12/15
шеф на царинска испостава за стоково царинење  12/14
 
Стручни царински службеници 
виш инспектор во одделение за разузнавање  12/1б
виш инспектор во служба за борба против економски криминал  12/14
виш инспектор во служба за борба против криумчарење  12/16
виш инспектор во служба за мобилен скенер  12/16
виш инспектор во служба за мобилни тимови  12/16
виш цариник за стоково царинење  12/14
виш цариник контролор за стоково варинење  12/14
главен инспектор во одделение за разузнавање  12/16
главен инспектор во служба за борба против економски криминал  12/14
главен инспектор во служба за борба против криумчарење  12/16
главен инспектор во служба за мобилни тимови  12/16
инспектор во одделение за внатрешни истраги  12/14
инспектор во одделение за разузнавање  12/16
инспектор во служба за борба против економски криминал  12/14
инспектор во служба за борба против криумчарење  12/16
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инспектор во служба за мобилен скенер  12/16
инспектор во служба за мобилни тимови  12/16
инспектор во служба за мобилни тимови со мобилен рентген  12/16
инспектор водич на царински пес  12/16
помлад инспектор во одделение за разузнавање  12/16
помлад инспектор во служба за мобилни тимови  12/16
цариник за патнички промет  12/15
цариник за стоково царинење  12/14
 
ШУМАРСТВО 
 
шумски работник - сечач 12/15
  

  
Член 3 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија”. 

 
Бр. 09-475/3                                         Министер 

8 март 2011 година                за труд и социјална политика, 
  Скопје                                            Џељаљ Бајрами, с.р. 

 


