
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Република Србија 

           Министарство здравља      

           Министарство државне управе и локалне самоуправе 

 

 

КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА У  ОБЛАСТИ 

ЗДРАВСТВА  

- други нацрт - 

 
 

Београд 
децембар, 2015. године 

 



2 

 

 

КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА У ЗДРАВСТВУ  

ГРУПА З: КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТА ................................................................ 6 

З01 РУКОВОДЕЋА РАДНА МЕСТА У ЗДРАВСТВУ .................................................................................. 6 

Раднп местп: Директпр здравствене устанпве ............................................................................... 6 

Раднп местп: Ппмпћник директпра здравствене устанпве ........................................................... 7 

Раднп местп: Главна сестра здравствене устанпве ........................................................................ 8 

З02. ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ........................................................................................... 9 

Раднп местп: Дпктпр медицине специјалиста ............................................................................... 9 

Раднп местп: Дпктпр медицине..................................................................................................... 11 

Раднп местп: Дпктпр стпматплпгије специјалиста ....................................................................... 12 

Раднп местп: Дпктпр стпматплпгије .............................................................................................. 13 

Раднп местп: Фармацеут специјалиста ......................................................................................... 14 

Раднп местп: Фармацеут специјалиста медицинске бипхемије ................................................ 15 

Раднп местп: Фармацеут ................................................................................................................ 16 

Раднп местп: Фармацеут – медицински бипхемичар .................................................................. 17 

Раднп местп: Виша медицинска сестра/техничар ....................................................................... 18 

Раднп местп: Виши физиптерапеут ............................................................................................... 19 

Раднп местп: Виши зубни техничар ............................................................................................... 20 

Раднп местп: Виши санитарни техничар /санитарнп-екплпшки инжиоер ............................... 21 

Раднп местп: Виши радиплпшки техничар ................................................................................... 22 

Раднп местп: Виши нутриципниста-дијететичар .......................................................................... 23 

Раднп местп: Виши лабпратпријски техничар .............................................................................. 24 

Раднп местп: Цитпскринер ............................................................................................................. 25 

Раднп местп: Виши радни терапеут............................................................................................... 26 

Раднп местп: Виши фармацеутски техничар ................................................................................ 27 

Раднп местп: Медицинска сестра/техничар ................................................................................. 28 

Раднп местп: Физиптерапеутски техничар ................................................................................... 29 

Раднп местп: Зубни техничар ......................................................................................................... 30 

Раднп местп: Санитарни / Санитарнп-екплпшки техничар ......................................................... 31 

Раднп местп: Лабпратпријски техничар ........................................................................................ 32 

Раднп местп: Стпматплпшка сестра/техничар .............................................................................. 33 

Раднп местп: Фармацеутски техничар .......................................................................................... 34 

Раднп местп: Психплпг специјалиста ............................................................................................ 35 



3 

Раднп местп: Здравствени сарадник специјалиста у лабпратприји ........................................... 36 

Раднп местп: Здравствени сарадник у лабпратприји .................................................................. 37 

Раднп местп: Психплпг ................................................................................................................... 38 

Раднп местп: Здравствени сарадник за специјалну едукацију и рехабилитацију .................... 39 

Раднп местп: Специјални педагпг.................................................................................................. 40 

Раднп местп: Спцијални радник .................................................................................................... 41 

Раднп местп: Техничар-електрпничар на хемпдијализи ............................................................. 42 

Раднп местп: Впзач санитетскпг впзила ........................................................................................ 43 

Раднп местп: Спремач/Спремачица прпстприја у кпјима се пружају здравствене услуге ....... 44 

З03. СЕКУНДАРНА И ТЕРЦИЈАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И УСТАНОВЕ НА ВИШЕ НИВОА 

ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ...................................................................................................................... 45 

Раднп местп: Дпктпр медицине субспецијалиста ........................................................................ 45 

Раднп местп: Фармацеут субспецијалиста ................................................................................... 48 

Раднп местп: Фармацеут специјалиста медицинске бипхемије, субспецијалиста ................... 49 

Раднп местп: Дпктпр медицине специјалиста ............................................................................. 50 

Раднп местп: Дпктпр стпматплпгије специјалиста ....................................................................... 52 

Раднп местп: Фармацеут специјалиста ......................................................................................... 53 

Раднп местп: Фармацеут специјалиста медицинске бипхемије ................................................ 54 

Раднп местп: Дпктпр медицине..................................................................................................... 55 

Раднп местп: Дпктпр стпматплпгије .............................................................................................. 56 

Раднп местп: Фармацеут ................................................................................................................ 57 

Раднп местп: Фармацеут – медицински бипхемичар .................................................................. 58 

Раднп местп: Виша медицинска сестра/техничар ....................................................................... 59 

Раднп местп: Виши физиптерапеут ............................................................................................... 61 

Раднп местп: Виши зубни техничар ............................................................................................... 62 

Раднп местп: Виши санитарни техничар /санитарнп-екплпшки инжиоер ............................... 63 

Раднп местп: Виши радиплпшки техничар ................................................................................... 64 

Раднп местп: Виши нутриципниста-дијететичар .......................................................................... 65 

Раднп местп: Виши лабпратпријски техничар .............................................................................. 66 

Раднп местп: Цитпскринер ............................................................................................................. 67 

Раднп местп: Виши радни терапеут............................................................................................... 68 

Раднп местп: Виши фармацеутски техничар ................................................................................ 69 

Раднп местп: Виша кпзметичка сестра/ техничар ........................................................................ 70 

Раднп местп: Медицинска сестра/техничар ................................................................................. 71 

Раднп местп: Физиптерапеутски техничар ................................................................................... 72 



4 

Раднп местп: Зубни техничар ......................................................................................................... 73 

Раднп местп: Санитарни / Санитарнп-екплпшки техничар ......................................................... 74 

Раднп местп: Лабпратпријски техничар ........................................................................................ 75 

Раднп местп: Стпматплпшка сестра-техничар .............................................................................. 76 

Раднп местп: Фармацеутски техничар .......................................................................................... 77 

Раднп местп: Кпзметички техничар ............................................................................................... 78 

Раднп местп: Здравствени негпватељ ........................................................................................... 79 

Раднп местп: Масер ........................................................................................................................ 80 

Раднп местп: Психплпг специјалиста ............................................................................................ 81 

Раднп местп: Здравствени сарадник специјалиста тпксикплпшке хемије / санитарне хемије82 

Раднп местп: Здравствени сарадник на прпмпцији здравља ..................................................... 83 

Раднп местп: Здравствени сарадник за екпнпмику здравствене заштите ................................ 84 

Раднп местп: Здравствени сарадник за здравствену статистику и инфпрматику ..................... 85 

Раднп местп: Здравствени сарадник на ппслпвима анализе, планираоа и прганизације 

здравствене заштите и инфпрматике са бипстатистикпм у здравству ....................................... 86 

Раднп местп: Здравствени сарадник у пбласти јавнпг здравља ................................................. 87 

Раднп местп: Здравствени сарадник за хигијену и заштиту живптне средине ......................... 88 

Раднп местп: Здравствени сарадник - Аналитичар у екптпксикплпшкпј лабпратприји ........... 89 

Раднп местп: Здравствени сарадник специјалиста у бипхемијскпј лабпратприји .................... 90 

Раднп местп: Здравствени сарадник у бипхемијскпј лабпратприји ........................................... 91 

Раднп местп: Медицински физичар специјалиста ....................................................................... 92 

Раднп местп:  Психплпг ................................................................................................................... 93 

Раднп местп: Здравствени сарадник за специјалну едукацију и рехабилитацију .................... 94 

Раднп местп: Биплпг специјалиста ................................................................................................ 95 

Раднп местп: Биплпг ....................................................................................................................... 96 

Раднп местп:  Мплекуларни биплпг .............................................................................................. 97 

Раднп местп: Хемичар .................................................................................................................... 98 

Раднп местп: Медицински физичар .............................................................................................. 99 

Раднп местп: Дпктпр ветеринарске медицине специјалиста микрпбиплпгије ...................... 100 

Раднп местп: Дпктпр ветеринарске медицине .......................................................................... 101 

Раднп местп: Спцијални радник .................................................................................................. 102 

Раднп местп: Виши хемијски техничар ....................................................................................... 103 

Раднп местп: Виши прптетичар-пртптичар ................................................................................. 104 

Раднп местп: Хемијски техничар ................................................................................................. 105 

Раднп местп: Техничар-електрпничар на хемпдијализи ........................................................... 106 



5 

Раднп местп: Прптетичар - пртптичар ......................................................................................... 107 

Раднп местп: Техничар за кпнтрплу јпнизујућег зрачеоа ......................................................... 108 

Раднп местп: Ветеринарски техничар ......................................................................................... 109 

Раднп местп: Впзач санитетскпг впзила ...................................................................................... 110 

Раднп местп: Впзач техничкпг впзила ......................................................................................... 111 

Раднп местп: Спремач/Спремачица прпстприја у кпјима се пружају здравствене услуге ..... 112 

Раднп местп: Ппмпћни радник на нези бплесника ................................................................... 113 

Раднп местп: Ппмпћни радник на пбдукцији ............................................................................. 114 

Раднп местп: Перач лабпратпријскпг ппсуђа ............................................................................. 115 

 

 

  



6 

ГРУПА З: КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТА 

З01 РУКОВОДЕЋА РАДНА МЕСТА У ЗДРАВСТВУ 

 

Шифра радног места: 

 

Радно место: Директор здравствене установе 

Група и подгрупа радних места (хоризонтална 

класификација) 
 

Платна група (вертикална класификација)  

 Платни 

разред 

Директор дома здравља  

Директор апотеке  

Директор опште болнице  

Директор специјалне болнице  

Директор здравственог центра  

Директор клинике  

Директор клиничког центра  

Директор клиничко-болничког центра  

Директор института на терцијарном нивоу здравствене заштите  

Директор института на више нивоа здравствене заштите  

Директор завода на примарном нивоу здравствене заштите  

Директор завода на више нивоа здравствене заштите  

Захтевана врста образовања 

Високо образовање из здравствене струке, или 

високо образовање из друге струке са завршеном 

едукацијом из области здравственог менаџмента. 

Захтевана додатна 

знања/испити* 

 

 

Захтевано радно искуство 

 

најмање 5 (пет) година искуства у области 

здравствене заштите 

Типични/општи опис посла: 

 организује рад и руководи процесом рада у здравственој установи; 

 координира рад унутрашњих организационих јединица здравствене установе;  

 именује руководиоце унутрашњих организационих јединица; 

 доноси правилник о организацији и систематизацији послова; 

 представља и заступа здравствену установу; 

 спроводи утврђену пословну политику; 

 одговоран је за законитост рада здравствене установе. 
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Шифра радног места: 

 

Радно место: Помоћник директора здравствене установе 

Група и подгрупа радних места (хоризонтална 

класификација) 
 

Платна група (вертикална класификација)  

 Платни 

разред 

Помоћник директора дома здравља  

Помоћник директора апотеке  

Помоћник директора опште болнице  

Помоћник директора специјалне болнице  

Помоћник директора здравственог центра  

Помоћник директора клинике  

Помоћник директора клиничког центра  

Помоћник директор клиничко-болничког центра  

Помоћник директора института на терцијарном нивоу здравствене 
заштите 

 

Помоћник директора института на више нивоа здравствене заштите  

Помоћник директора завода на примарном нивоу здравствене 
заштите 

 

Помоћник директора завода на више нивоа здравствене заштите  

Захтевана врста образовања Високо образовање 

Захтевана додатна 

знања/испити 

 

 

Захтевано радно искуство 

 

најмање 5 (пет) година искуства у области 

здравствене заштите. 

Типични/општи опис посла: 

 извршава одлуке органа управљања и налоге директора здравствене установе; 

 координира рад нижих организационих јединица у циљу рационалнијег 

пословања; 

 учествује у планирању стратегије развоја болнице и набавци медицинске 

опреме; 

 сагледава кадровску структуру и потребе унутрашњих организационих јединица 

које обављају здравствену делатност, и у складу са Кадровским планом даје 

одговарајуће предлоге директору. 
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Шифра радног места: 

 

Радно место: Главна сестра здравствене установе 

Група и подгрупа радних места (хоризонтална 

класификација) 
 

Платна група (вертикална класификација)  

 Платни 

разред 

Главна сестра дома здравља  

Главна сестра опште болнице  

Главна сестра специјалне болнице  

Главна сестра здравственог центра  

Главна сестра клинике  

Главна сестра клиничког центра  

Главна сестра клиничко-болничког центра  

Главна сестра института на терцијарном нивоу здравствене 
заштите 

 

Главна сестра института на више нивоа здравствене заштите  

Главна сестра завода на примарном нивоу здравствене заштите  

Главна сестра завода на више нивоа здравствене заштите  

Захтевана врста образовања 

Високо образовање стечено на: 

1) Струковим студијама првог степена (основне 

струковне студије) по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 

2) Основним студијама у трајању од најмање две 

године, по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године; 

Захтевана додатна 

знања/испити 

Стручни испит, лиценца 

Захтевано радно искуство 
најмање 5 (пет) година искуства у области 

здравствене заштите. 

Типични/општи опис посла: 

 непосредно помаже директору здравствене установе у организовању рада;  

 у области здравствене неге: планира, организује, води, координира, контролише 

и усклађује рад сестринске службе са програмом, циљевима и радом 

здравствене установе;  

 у области стручног усавршавања, планира, организује и спроводи све видове 

стручног усавршавања сестринског кадра;  

 прати коришћење опреме за управљање отпадом, коришћење личне заштитне 

опреме, примену безбедносних радних процедура,  

 праћење инцидената и несрећних случајева у вези са инфективним 

медицинским отпадом.  
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З02. ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

 

Шифра радног места: 

 

Радно место: Доктор медицине специјалиста 

Група и подгрупа радних места (хоризонтална 

класификација) 
 

Платна група (вертикална класификација)  

 Платни разред 

Доктор медицине специјалиста у хитној медицинској помоћи  

Доктор медицине специјалиста у ванболничком породилишту  

Доктор медицине специјалиста у стационару  

Доктор медицине специјалиста у хемодијализи  

Доктор медицине специјалиста у специјалистичкоj делатности  

Доктор медицине специјалиста у радиолошкој дијагностици  

Доктор медицине специјалиста у лабораторијској дијагностици  

Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за децу  

Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за одрасле  

Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за жене  

Доктор медицине специјалиста у јавном здрављу   

Захтевана врста образовања 

Високо образовање стечено на: 

1) Интегрисаним академским студијама, по 

пропису који уређује високо образовање, почев од 

10. септембра 2005. године; 

2) Основним студијама у трајању од најмање пет 

година, по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године. 

Захтевана додатна 

знања/испити 

Стручни испит, лиценца, одговарајућа 

специјализација 

Захтевано радно искуство  

Типични/општи опис посла: 

 Доктори медицине специјалисти превенирају, дијагностикују и лече и болести, 

повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих 

тестова, дијагностичких, медицинских, хируршких, физичких и психијатријских 

техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине.  

 Раде на извођењу, тумачењу и издавању лабораторијских налаза, спроводе 

унутрашњу и спољашњу контролу квалитета и консултативне активности са 
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докторима медицине других специјалности. 

 Планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других 

пружалаца здравствене заштите.  

 Они се специјализују у одређеним категоријама болести и категоријама 

пацијената или методама лечења и могу спроводити медицинска истраживања и 

активности стручног усавршавања у својим изабраним областима 

специјализације. 
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Радно место: Доктор медицине 

Група и подгрупа радних места (хоризонтална 

класификација) 
 

Платна група (вертикална класификација)  

 Платни разред 

Доктор медицине у хитној медицинској помоћи  

Доктор медицине изабрани лекар  

Доктор медицине у заводу  

Захтевана врста образовања 

Високо образовање стечено на: 

1) Интегрисаним академским студијама, по 

пропису који уређује високо образовање, почев од 

10. септембра 2005. године; 

2) На основним студијама у трајању од најмање пет 

година, по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године. 

Захтевана додатна 

знања/испити 

Стручни испит, лиценца 

Захтевано радно искуство  

Типични/општи опис посла: 

 Доктори медицине превенирају, дијагностикују и лече болести, повреде и друге 

физичке и менталне поремећаје и одржавају опште здравље кроз примену 

принципа и процедура савремене медицине.  

 Планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других 

пружалаца здравствене заштите.  

 Не ограничавају своју праксу на одређене категорије болести или методе 

лечења. 

 Збрињавају  пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, 

којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи до дефинитивног 

збрињавања у стационарној здравственој установи. 
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Шифра радног места: 

 

Радно место: Доктор стоматологије специјалиста 

Група и подгрупа радних места (хоризонтална 

класификација) 
 

Платна група (вертикална класификација)   

 Платни разред 

Доктор стоматологије специјалиста изабрани лекар  

Доктор стоматологије специјалиста  

Захтевана врста образовања 

Високо образовање стечено на: 

1) Интегрисаним академским студијама, по 

пропису који уређује високо образовање, почев од 

10. септембра 2005. године; 

2) Основним студијама у трајању од најмање пет 

година, по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године. 

Захтевана додатна 

знања/испити 

Стручни испит, лиценца, одговарајућа 

специјализација 

Захтевано радно искуство  

Типични/општи опис посла: 

 Стоматолози дијагностикују, лече и превенирају болести, повреде и аномалије 

зуба, уста, вилица и повезаних ткива применом принципа и процедура  

савремене стоматологије. 

 Они користе широку палету специјализованих дијагностичких, хируршких и 

других техника за промоцију и обнављање оралног здравља.  

 Они се специјализују у одређеним категоријама стоматолошких болести, врсти 

пацијената или методама лечења, могу спроводити истраживања и активности 

стручног усавршавања у својим изабраним областима специјализације. 
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Шифра радног места: 

 

Радно место: Доктор стоматологије 

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 

 

Платна група (вертикална класификација)  

 Платни разред 

Захтевана стручна спрема/врста 

образовања 

Високо образовање стечено на: 

1) Интегрисаним академским студијама, 

по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 

2005. године; 

2) Основним студијама у трајању од 

најмање пет година, по пропису који је 

уређивао високо образовање до 10. 

септембра 2005. године. 

Захтевана додатна знања / испити Стручни испит, лиценца 

Захтевана искуства (трајање)  

Типичан/општи опис посла 

 Стоматолози дијагностикују, лече и превенирају болести, повреде и аномалије 

зуба, уста, вилица и повезаних ткива применом принципа и процедура 

савремене стоматологије.  

 Они користе широку палету специјализованих дијагностичких, хируршких и 

других техника за промоцију и обнављање оралног здравља. 

 Они не ограничавају своју праксу на одређене категорије стоматолошких 

болести или методе лечења. 
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Шифра радног места: 

 

Радно место: Фармацеут специјалиста 

Група и подгрупа радних места (хоризонтална 

класификација) 
 

Платна група (вертикална класификација)   

 Платни разред 

Захтевана врста образовања 

Високо образовање стечено на: 

1) Интегрисаним академским студијама, по 

пропису који уређује високо образовање, почев од 

10. септембра 2005. године; 

2) Основним студијама у трајању од најмање 

четири године, по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године. 

Захтевана додатна 

знања/испити 

Стручни испит, лиценца, одговарајућа 

специјализација 

Захтевано радно искуство  

Типични/општи опис посла: 

            Обавља фармацеутску здравствену делатност из области своје специјалности и 

врши: 

 издавање лекова, медицинских средстава, дијететских суплемената и предмета 

опште употребе и даје савете за њихову примену;  

 праћење нежељених реакција на лекове и медицинска средства као и допринос 

избегавању истих;  

 избегавање интеракција и терапијског дуплирања примене лекова;  

 Учествује у активностима промоције здравља и превенције болести у сарадњи 

са другим здравственим радницима; 

 израду магистралних и галенских лекова; 

 набавку и правилно складиштење лекова, медицинских средстава, дијететских 

суплемената и предмета опште употребе; 

 спроводе активности стручног усавршавања у областима фармацеутске 

делатности. 
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Шифра радног места: 

 

Радно место: Фармацеут специјалиста медицинске биохемије 

Група и подгрупа радних места (хоризонтална 

класификација) 
 

Платна група (вертикална класификација)   

 Платни разред 

Захтевана врста образовања 

Високо образовање стечено на: 

1) Интегрисаним академским студијама, по 

пропису који уређује високо образовање, почев од 

10. септембра 2005. године,; 

2) Основним студијама у трајању од најмање 

четири године, по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године. 

Захтевана додатна 

знања/испити 

Стручни испит, лиценца, специјализација из 

медицинске биохемије 

Захтевано радно искуство  

Типични/општи опис посла: 

Обавља послове из области медицинске биохемије из своје специјалности; 

 ради на извођењу свих биохемијских анализа у складу са номенклатуром на 

примарном нивоу;  

 врши припрему хемикалија и других раствора потребних за рад;  

 стара се да увек на залихама има довољну количину раствора и реагенса 

потребних за рад лабораторије;  

 спроводи унутрашњу и спољашњу контролу квалитета рада;  

 врши контролу и баждарење лабораторијских апарата;  

 израђује стандардне криве и стандардне растворе;  

 спроводе активности стручног усавршавања у областима биохемијске 

делатности. 
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Шифра радног места: 

 

Радно место: Фармацеут 

Група и подгрупа радних места (хоризонтална 

класификација) 
 

Платна група (вертикална класификација)   

 Платни разред 

Захтевана врста образовања 

Високо образовање стечено на: 

1) Интегрисаним академским студијама, по 

пропису који уређује високо образовање, почев од 

10. септембра 2005. године; 

2) Основним студијама у трајању од најмање 

четири године, по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године. 

Захтевана додатна 

знања/испити 

Стручни испит, лиценца 

Захтевано радно искуство  

Типични/општи опис посла: 

Обавља послове из области фармацеутск-е делатности и врши: 

- издавање лекова, медицинских средстава, дијететских суплемената и предмета 

опште употребе и даје савете за њихову примену;  

- праћење нежељених реакција на лекове и медицинска средства као и допринос 

избегавању истих;  

- избегавање интеракција терапијског дуплирања примене лекова;  

- израду магистралних лекова; 

- набавку и правилно складиштење лекова, медицинских средстава, дијететских 

суплемената и предмета опште употребе; 

- спроводе активности стручног усавршавања у областима фамацеутске делатности. 
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Шифра радног места: 

 

Радно место: Фармацеут – медицински биохемичар 

Група и подгрупа радних места (хоризонтална 

класификација) 
 

Платна група (вертикална класификација)   

 Платни разред 

Захтевана врста образовања 

Високо образовање стечено на: 

1) Интегрисаним академским студијама, по 

пропису који уређује високо образовање, почев од 

10. септембра 2005. године; 

2) Основним студијама у трајању од најмање 

четири године, по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године. 

Захтевана додатна 

знања/испити 

Стручни испит, лиценца 

Захтевано радно искуство  

Типични/општи опис посла: 

 

 Обавља послове из области дијагностике - биохемијских анализа у складу са 

номенклатуром на примарном нивоу,  

 врши припрему хемикалија и других раствора потребних за рад;  

 стара се да увек на залихама има довољну количину раствора и реагенса 

потребних за рад лабораторије;  

 спроводи унутрашњу и спољашњу контролу квалитета рада;  

 врши контролу и баждарење лабораторијских апарата;  

 израђује стандардне криве и стандардне растворе;  

 спроводе активности стручног усавршавања у областима биохемијске 

делатности. 
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Шифра радног места: 

 

Радно место: Виша медицинска сестра/техничар 

Група и подгрупа радних места (хоризонтална 

класификација) 
 

Платна група (вертикална класификација)   

 Платни разред 

Виша медицинска сестра-техничар у амбуланти   

Виша медицинска сестра-техничар-диспечер у хитној 

медицинској помоћи 

 

Виша медицинска сестра-техничар у хитној медицинској помоћи  

Виша медицинска сестра-техничар у поливалентној патронажи  

Виша медицинска сестра-техничар у кућном лечењу и нези  

Виша медицинска сестра-техничар у стационару  

Виша медицинска сестра-техничар у хемодијализи  

Виша медицинска сестра-техничар/бабица у ванболничком 

породилишту 

 

Виша медицинска сестра-техничар у саветовалишту и 

превентивном центру 

 

Виша медицинска сестра-техничар у јавном здрављу  

Захтевана врста образовања 

Високо образовање стечено на: 

1) Струковим студијама првог степена (основне 

струковне студије) по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 

2) Основним студијама у трајању од најмање две 

године, по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године. 

Захтевана додатна 

знања/испити 

Стручни испит, лиценца 

Захтевано радно искуство  

Типични/општи опис посла: 

 Пружа услуге лечења, подршке и неге лицима којима је потребна нега као 

последица старења, повређивања, болести или других физичких и менталних 

поремећаја,  или потенцијалних ризика за здравље у складу са праксом и 

стандардима савремене неге.  

 Преузима одговорност за планирање и менаџмент неге пацијената, укључујући 

организацију и надзор над радом медицинских сестара/техничара.  

 Ради самостално или у тиму са докторима медицине и другима, у примени 

превентивних и куративних мера у оквиру здравствене установе или у 

заједници. 

 Спроводи активности стручног усавршавања у области здравствене неге. 
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Шифра радног места: 

 

Радно место: Виши физиотерапеут 

Група и подгрупа радних места (хоризонтална 

класификација) 
 

Платна група (вертикална класификација)   

 Платни разред 

Захтевана врста образовања 

Високо образовање стечено на: 

1) Струковим студијама првог степена (основне 

струковне студије) по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 

2) Основним студијама у трајању од најмање две 

године, по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године.  

Захтевана додатна 

знања/испити 

Стручни испит, лиценца 

Захтевано радно искуство  

Типични/општи опис посла:. 

 Самостално спроводи и прати програме физикалне медицине и рехабилитације 

који унапређују или обнављају моторне функције пацијента, повећавају 

способност покрета, ублажавају бол, лече или превенирају физичку 

неспособност која је последица трауме, болести или других поремећаја; 

 Примењује широк спектар процедура из области физикалне медицине и 

рехабилитације: хидротерапија, електротерапија, кинезитерапија, 

парафинотерапија, криотерапија, ултразвук и друге технике, на основу општег 

плана лечења датог од стране лекара специјалисте за област физикалне 

медицине и рехабилитације; 

 Прати план и успешност лечења пацијента; 

 Спроводи активности стручног усавршавања у области здравствене неге. 
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Шифра радног места: 

 

Радно место: Виши зубни техничар 

Група и подгрупа радних места (хоризонтална 

класификација) 
 

Платна група (вертикална класификација)   

 Платни 

разред 

Захтевана врста образовања 

Високо образовање стечено на: 

1) Струковим студијама првог степена (основне 

струковне студије) по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 

2) Основним студијама у трајању од најмање две 

године, по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године. 

Захтевана додатна 

знања/испити 

Стручни испит, лиценца 

Захтевано радно искуство  

Типични/општи опис посла: 

 

 Израђује, прилагођава, сервисира и поправља стоматолошка протетска 

помагала, по налогу и пратећи упутства доктора стоматологије или специјалисте 

доктора стоматологије; 

 Спроводи активности стручног усавршавања у области зубне технике; 

 

 

  



21 

Шифра радног места: 

 

Радно место: Виши санитарни техничар /санитарно-еколошки инжињер 

Група и подгрупа радних места (хоризонтална 

класификација) 
 

Платна група (вертикална класификација)   

 Платни 

разред 

Захтевана врста образовања 

Високо образовање стечено на: 

1) Струковим студијама првог степена (основне 

струковне студије) по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 

2) Основним студијама у трајању од најмање две 

године, по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године. 

Захтевана додатна 

знања/испити 

Стручни испит, лиценца 

Захтевано радно искуство  

Типични/општи опис посла: 

 Узима узорке за испитивање; 

 Врши анализу узорака и процењује њихову штетност по појединца или 

заједницу; 

 Прикупља и обрађује податаке о хигијенском стању и болестима; 

 Спроводи мере за спречавање ширења заразних болести; 

 Спроводи мере дезинфекције, дезинсекције и дератизације; 

 Врши надзор над управљањем, раздвајањем и дистрибуцијом инфективног 

медицинског отпада; 

 Спроводи активности стручног усавршавања . 

 

  



22 

Шифра радног места: 

 

Радно место: Виши радиолошки техничар 

Група и подгрупа радних места (хоризонтална 

класификација) 
 

Платна група (вертикална класификација)   

 Платни 

разред 

Захтевана врста образовања 

Високо образовање стечено на: 

1) Струковим студијама првог степена (основне 

струковне студије) по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 

2) Основним студијама у трајању од најмање две 

године, по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године; 

Изузетно са средњом стручном спремом у трајању 

од четири године и радним искуством у трајању од 

најмање пет година 

Захтевана додатна 

знања/испити 

Стручни испит, лиценца 

Захтевано радно искуство  

Типични/општи опис посла: 

 

 Даје упутства пацијенту о припреми за снимање и о понашању приликом 

снимања; 

 Поставља пацијента  у положај пожељан за снимање; 

 Припрема апаратуру и материјал потребан за снимање; 

 Снима пацијента, развија филм и процењује квалитет снимка; 

 Примењује одговарајуће мере заштите пацијента, заштите особља и простора и 

прати нежељена дејства зрачења; 

 Спроводи активности стручног усавршавања у области радиолошке технике. 

 

 

  



23 

Шифра радног места: 

 

Радно место: Виши нутрициониста-дијететичар 

Група и подгрупа радних места (хоризонтална 

класификација) 
 

Платна група (вертикална класификација)   

 Платни 

разред 

Захтевана врста образовања 

Високо образовање стечено на: 

1) Струковим студијама првог степена (основне 

струковне студије) по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 

2) Основним студијама у трајању од најмање две 

године, по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године. 

Захтевана додатна 

знања/испити 

Стручни испит, лиценца 

Захтевано радно искуство  

Типични/општи опис посла:  

 

 Проучава нутритивне вредности хране; 

 Израђује план исхране и прати исходе прописаних дијета; 

 Пружа савете пацијентима и спроводи здравстено васпитни рад; 

 Врши промоцију здравих стилова и навика у исхрани; 

 Спроводи активности стручног усавршавања у области дијететике. 

 

 

 

 

  



24 

Шифра радног места: 

 

Радно место: Виши лабораторијски техничар 

Група и подгрупа радних места (хоризонтална 

класификација) 
 

Платна група (вертикална класификација)   

 Платни 

разред 

Захтевана врста образовања 

Високо образовање стечено на: 

1) Струковим студијама првог степена (основне 

струковне студије) по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 

2) Основним студијама у трајању од најмање две 

године, по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године. 

Захтевана додатна 

знања/испити 

Стручни испит, лиценца 

Захтевано радно искуство  

Типични/општи опис посла:  

 

 Врши узорковање биолошког материјала, припрема узорке, реагенсе, подлоге и 

опрему за микробиолошка и биохемијска испитивања ; 

 Припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме 

 Одржава културе микроорганизама; 

 Ради на биохемијским и другим анализаторима; 

 Изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу са 

номенклатуром  услуга на примарном нивоу; 

 Спроводи активности стручног усавршавања у области лабораторијске технике 

 

 

  



25 

Шифра радног места:   

 

Радно место: Цитоскринер 

Група и подгрупа радних места (хоризонтална 

класификација) 
 

Платна група (вертикална класификација)   

 Платни 

разред 

Захтевана врста образовања 

Високо образовање стечено на:   

1) Струковим студијама првог степена (основне 

струковне студије) по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 

2) Основним студијама у трајању од најмање две 

године, по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године; 

 

или 

 

Средње образовање у трајању од четири године 

 

или 

Високо образовање стечено на:  

3) Основним студијама у трајању од најмање четири 

године 

Захтевана додатна 

знања/испити 

Стручни испит 

Додатна обука за цитоскрининг у организованом 

популационом скринингу на рак грлића материце 

Захтевано радно искуство  

Типични/општи опис посла:  

 Врши морфолошку анализу ћелија добијених цервикалним брисом.; 

 Спроводи активности стручног усавршавања у области цитолошке цервикалне  

методологије 

  



26 

Шифра радног места: 

 

Радно место: Виши радни терапеут 

Група и подгрупа радних места (хоризонтална 

класификација) 
 

Платна група (вертикална класификација)   

 Платни 

разред 

Захтевана врста образовања 

Високо образовање стечено на: 

1) Струковим студијама првог степена (основне 

струковне студије) по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 

2) Основним студијама у трајању од најмање две 

године, по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године; 

Захтевана додатна 

знања/испити 

Стручни испит, лиценца 

Захтевано радно искуство  

Типични/општи опис посла:  

 

 Врши планирање радне терапије; 

 Израђује програм са описом поступака и предвиђених исхода терапије; 

 Прати стање пацијента и успешност радне терапије; 

 Прилагођава програм радне терапије у складу са напретком стања пацијента; 

 Подстиче и подучава пацијента за самостално извођење вежби; 

 Учи и мотивише пацијента да се правилно служи помагалима; 

 Спроводи активности стручног усавршавања у области радне терапије. 

 

  



27 

Шифра радног места: 

 

Радно место: Виши фармацеутски техничар 

Група и подгрупа радних места (хоризонтална 

класификација) 
 

Платна група (вертикална класификација)   

 Платни 

разред 

Захтевана врста образовања 

Високо образовање стечено на: 

1) Струковим студијама првог степена (основне 

струковне студије) по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 

2) Основним студијама у трајању од најмање две 

године, по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године; 

Захтевана додатна 

знања/испити 

Стручни испит, лиценца 

Захтевано радно искуство  

Типични/општи опис посла:  

 

 Врши промет на мало, и то: помоћних лековотих средстава, медицинских 

средстава, дијететских суплемената и других производа за превенцију и лечење; 

 Врши пријем лекова, медицинских средстава и дијететских суплемената и 

других производа, проверава исправност, количину и рок употребе при пријему; 

 Спроводи адекватан начин чувања, складиштења, уређења простора и распореда 

лекова; 

 Спроводи дефектирање лекова, медицинских средстава и дијететских 

суплемената и других производа. 

 Проводи активност стручног усавршавања. 

 

  



28 

Шифра радног места: 

 

Радно место: Медицинска сестра/техничар 

Група и подгрупа радних места (хоризонтална 

класификација) 
 

Платна група (вертикална класификација)   

 Платни 

разред 

Медицинска сестра-техничар у амбуланти  

Медицинска сестра-техничар-диспечер у хитној медицинској 

помоћи 

 

Медицинска сестра-техничар у хитној медицинској помоћи  

Медицинска сестра-техничар у кућном лечењу и нези  

Медицинска сестра-техничар у стационару  

Медицинска сестра-техничар у хемодијализи  

Гинеколошко-акушерска сестра/бабица у ванболничком 

породилишту 

 

Медицинска сестра у јавном здрављу  

Захтевана врста образовања Средње образовање у трајању од четири године 

Захтевана додатна 

знања/испити 

Стручни испит, лиценца 

Захтевано радно искуство  

Типични/општи опис посла: 

 Пружа услуге лечења, подршке  и неге лицима којима је потребна нега као 

последица старења, повређивања, болести или других физичких и менталних 

поремећаја, или потенцијалих ризика за здравље у складу са праксом и 

стандардима савремене неге;  

 Преузима одговорност за планирање и менаџмент неге пацијената;  

 Ради самостално или у тиму са докторима медицине и другима, у примени 

превентивних и куративних мера у оквиру здравствене установе или у 

заједници. 

 

  



29 

Шифра радног места: 

 

Радно место: Физиотерапеутски техничар 

Група и подгрупа радних места (хоризонтална 

класификација) 
 

Платна група (вертикална класификација)   

 Платни 

разред 

Захтевана врста образовања Средње образовање у трајању од четири године 

Захтевана додатна 

знања/испити 

Стручни испит, лиценца 

Захтевано радно искуство  

Типични/општи опис посла: 

 Самостално спроводи и прати програме физикалне медицине и рехабилитације 

који унапређују или обнављају моторне функције пацијента, повећавају 

способност покрета, ублажавају бол, лече или превенирају физичку 

неспособност која је последица трауме, болести или других поремећаја; 

 Примењује широк спектар процедура из области физикалне медицине и 

рехабилитације: хидротерапија, електротерапија, кинезитерапија, 

парафинотерапија, криотерапија, ултра звук и друге технике, на основу општег 

плана лечења датог од стране лекара специјалисте за област физикалне 

медицине и рехабилитације; 

 Прати план и успешност лечења пацијента; 

 

  



30 

Шифра радног места: 

 

Радно место: Зубни техничар 

Група и подгрупа радних места (хоризонтална 

класификација) 
 

Платна група (вертикална класификација)   

 Платни 

разред 

Захтевана врста образовања Средње образовање у трајању од четири године 

Захтевана додатна 

знања/испити 

Стручни испит, лиценца 

Захтевано радно искуство  

Типични/општи опис посла: 

 

 Израђује, прилагођава, сервисира и поправља стоматолошка протетска 

помагала, по налогу и пратећи упутства доктора стоматологије или специјалисте 

доктора стоматологије. 

 

 

  



31 

Шифра радног места: 

 

Радно место: Санитарни / Санитарно-еколошки техничар 

Група и подгрупа радних места (хоризонтална 

класификација) 
 

Платна група (вертикална класификација)   

 Платни 

разред 

Захтевана врста образовања Средње образовање у трајању од четири године 

Захтевана додатна 

знања/испити 

Стручни испит, лиценца 

Захтевано радно искуство  

 Типични/општи опис посла: 

 

 Узима узорке за испитивање; 

 Врши анализу узорака и процењује њихову штетност по појединца или 

заједницу; 

 Прикупља и обрађује податке о хигијенском стању и болестима; 

 Спроводи мере за спречавање ширења заразних болести; 

 Учествује у процедурама скупљања и уклањања медицинског отпада, 

 Спроводи мере дезинфекције, дезинсекције и дератизације; 

 

 

  



32 

Шифра радног места: 

 

Радно место: Лабораторијски техничар 

Група и подгрупа радних места (хоризонтална 

класификација) 
 

Платна група (вертикална класификација)   

 Платни 

разред 

Захтевана врста образовања Средње образовање у трајању од четири године  

Захтевана додатна 

знања/испити 

Стручни испит, лиценца 

Захтевано радно искуство  

Типични/општи опис посла: 

 

 Врши узорковање биолошког материјала, припрема узорке, реагенсе, подлоге и 

опрему за микробиолошка и биохемијска испитивања; 

 Припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме, 

 Одржава културе микроорганизама; 

 Ради на биохемијским и другим анализаторима; 

 Изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу са 

номенклатуром  услуга на примарном нивоу; 

 Спроводи активности стручног усавршавања у области лабораторијске технике 

  



33 

Шифра радног места: 

 

Радно место: Стоматолошка сестра/техничар 

Група и подгрупа радних места (хоризонтална 

класификација) 
 

Платна група (вертикална класификација)   

 Платни 

разред 

Захтевана врста образовања Средње образовање у трајању од четири године 

Захтевана додатна 

знања/испити 

Стручни испит, лиценца 

Захтевано радно искуство  

 Типични/општи опис посла: 

 Асистира доктору стоматологије при интервенцијама; 

 Асистира при денталним и интраоралним снимањима; 

 Припрема стоматолошку амбуланту за рад. 

 

  



34 

Шифра радног места: 

 

Радно место: Фармацеутски техничар 

Група и подгрупа радних места (хоризонтална 

класификација) 
 

Платна група (вертикална класификација)   

 Платни 

разред 

Захтевана врста образовања Средње образовање у трајању од четири године 

Захтевана додатна 

знања/испити 

Стручни испит, лиценца 

Захтевано радно искуство  

 Типични/општи опис посла: 

- Врши промет на мало, и то: помоћних лековотих средстава, медицинских 

средстава, дијететских суплемената и других производа за превенцију и лечење; 

- Врши пријем лекова, медицинских средстава и дијететских суплемената и 

других производа, проверава исправност, количину и рок употребе при пријему; 

- Спроводи адекватан начин чувања, складиштења, уређења простора и распореда 

лекова; 

- Спроводи дефектирање лекова, медицинских средстава и дијететских 

суплемената и других производа. 
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Шифра радног места: 

 

Радно место: Психолог специјалиста 

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 

 

Платна група (вертикална 

класификација) 

 

Платни разред  

Захтевана стручна спрема/врста 

образовања 

Високо образовање стечено на: 

1) Основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ, по пропису који уређује 

високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 

године, одговарајућа специјализација; 

2) Основним студијама у трајању од најмање 

четири године, по пропису који је уређивао 

високо образовање до 10. септембра 2005. године, 

одговарајућа специјализација. 

Захтевана додатна знања / 

испити 

Стручни испит, Специјализација из медицинске 

психологије 

Захтевана искуства (трајање)  

Типичан/општи опис посла 

 

 Обавља сложенију психодијагностику  амбулантних болесника; 

 обавља психолошки  интервју и неуропсихолошку процену;  

 обавља психолошко саветовање;  

 примењује тестове интелигенције, тестове за процену когнитивних функција 

личности, тестове личности као и тeхнике за специфичне и сложене 

психопатолошке поремећаје.  
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Шифра радног места: 

 

Радно место: Здравствени сарадник специјалиста у лабораторији 

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 
 

Платна група (вертикална 

класификација) 

 

Платни разред  

Захтевана стручна спрема/врста 

образовања 

Високо образовање стечено на: 

1) Основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ по пропису који уређује 

високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 

године; 

2) Основним студијама у трајању од најмање 

четири године, по пропису који је уређивао 

високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Захтевана додатна знања / 

испити 

Стручни испит, одговарајућа специјализација 

Захтевана искуства (трајање)  

Типичан/општи опис посла 

 

 узорковање и хемијске и биохемијске анализе на терену и у лабораторији, као и 

оцењивање резултата лабораторијских испитивања;  

 израда стручних анализа, извештаја и мишљења;  

 рад на сталном усавршавању постојећих и проналажењу нових метода за израду 

хемијских и биохемијских анализа;  
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Шифра радног места: 

 

Радно место: Здравствени сарадник у лабораторији 

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 
 

Платна група (вертикална 

класификација) 

 

Платни разред  

Захтевана стручна спрема/врста 

образовања 

Високо образовање стечено на: 

1) Основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ по пропису који уређује 

високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 

године; 

2) Основним студијама у трајању од најмање 

четири године, по пропису који је уређивао 

високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Захтевана додатна знања / 

испити 

Стручни испит 

Захтевана искуства (трајање)  

Типичан/општи опис посла 

 

 узорковање и хемијске и биохемијске анализе на терену и у лабораторији, као и 

оцењивање резултата лабораторијских испитивања;  

 израда стручних анализа, извештаја и мишљења;  

 рад на сталном усавршавању постојећих и проналажењу нових метода за израду 

хемијских и биохемијских анализа;  
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Шифра радног места: 

 

Радно место: Психолог 

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 
 

Платна група (вертикална 

класификација) 

 

Платни разред  

Захтевана стручна спрема/врста 

образовања 

Високо образовање стечено на: 

1) Основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ, по пропису који уређује 

високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 

године; 

2) Основним студијама у трајању од најмање 

четири године, по пропису који је уређивао 

високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Захтевана додатна знања / 

испити 

Стручни испит 

Захтевана искуства (трајање)  

Типичан/општи опис посла 

 

 Обавља  психодијагностику  амбулантних болесника; 

 обавља психолошки  интервју и неуропсихолошку процену;  

 обавља психолошко саветовање;  

 примењује тестове интелигениције, тестове за процену когнитивних функција 

личности, тестове личности као и тeхнике за специфичне и сложене 

психопатолошке поремећаје.  
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Шифра радног места: 

 

Радно место: Здравствени сарадник за специјалну едукацију и рехабилитацију 

Група и подгрупа радних 

места (хоризонтална 

класификација) 

 

Платна група (вертикална 

класификација) 

 

 Платни 

разред 

дефектолог  

логопед  

здравствени сарадник за специјалну едукацију и рехабилитацију особа 

са тешкоћама у менталном развоју 

 

Захтевана стручна 

спрема/врста 

образовања 

Високо образовање стечено на: 

1) Основним академским студијама у обиму од најмање 

240 ЕСПБ по пропису који уређује високо образовање, 

почев од 10. септембра 2005. године; 

2) Основним студијама у трајању од најмање четири 

године, по пропису који је уређивао високо образовање до 

10. септембра 2005. године. 

Захтевана додатна 

знања / испити 

Стручни испит 

Захтевана искуства 

(трајање) 

 

Типичан/општи опис посла 

 Обавља послове превенције, детекције, сензорних, интелектуалних и моторних 

оштећења,  

 Планира третман и рехабилитациони поступак, извршава планиране терапијске 

поступке амбулантних пацијената. 
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Шифра радног места: 

 

Радно место: Специјални педагог 

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 
 

Платна група (вертикална 

класификација) 

 

Платни разред  

Захтевана стручна спрема/врста 

образовања 

Високо образовање стечено на: 

1) Основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ, по пропису који уређује 

високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 

године; 

2) Основним студијама у трајању од најмање 

четири године, по пропису који је уређивао 

високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Захтевана додатна знања / 

испити 

Стручни испит 

Захтевана искуства (трајање)  

Типичан/општи опис посла 

 Унапређује васпитни рад применом одговарајућих педагошких активности у 

оквиру Развојног саветовалишта заједно са другим члановима тима;  

 Прати, анализира и подстиче целовит развоја детета;  

 Обавља саветодавни рад са децом родитељима, односно старатељима; 

 Учествује у раду тима за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања;  
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Шифра радног места: 

 

Радно место: Социјални радник 

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 
 

Платна група (вертикална 

класификација) 

 

Платни разред  

Захтевана стручна спрема/врста 

образовања 

Високо образовање стечено на: 

1) Основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ по пропису који уређује 

високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 

године; 

2) Основним студијама у трајању од најмање 

четири године, по пропису који је уређивао 

високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Захтевана додатна знања / 

испити 

Стручни испит 

Захтевана искуства (трајање)  

Типичан/општи опис посла 

 социјална анамнеза амбулантних пацијената 

 учествовање у терапији са другим члановима тима;  

 састављање извештаја и давање мишљења;  

 праћење социјалног стања појединца или групе; саветовање појединаца и група;  

 истраживање и извештавање у случајевима злостављања и занемаривања;  

 Сарађује са центром за социјални рад и другим релевантним институцијама; 
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Шифра радног места: 

 

Радно место: Техничар-електроничар на хемодијализи 

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 
 

Платна група (вертикална 

класификација) 

 

Платни разред  

Захтевана стручна спрема/врста 

образовања 

Стечено средње образовање у трајању од четири 

године  

Захтевана додатна знања / испити  

Захтевана искуства (трајање)  

Типичан/општи опис посла 

 

Ради на одржавању апарата за дијализу 

Врши калибрисање и проверу тачности вредности физичких величина које су 

пројектоване на апарату 
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Шифра радног места: 

 

Радно место: Возач санитетског возила 

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 
 

Платна група (вертикална 

класификација) 

 

 Платни разред 

Возач у хитној медицинској помоћи 

Возач у санитетском превозу 

Захтевана стручна спрема/врста 

образовања 

Завршена средња школа 

Захтевана додатна знања / испити Поседовање возачке дозволе Б категорије 

Захтевана искуства (трајање)  

Типичан/општи опис посла 

 Врши санитетски превоз пацијената у хитној медицинској помоћи 

 Врши санитетски превоз пацијената 

 Помаже приликом уношења и изношења непокретних пацијената 

 Одржава и прати и води евиденцију о исправност возила и опреме у возилу 
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Шифра радног места: 

 

Радно место: Спремач/Спремачица просторија у којима се пружају здравствене 

услуге 

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 
 

Платна група (вертикална 

класификација) 

 

Платни разред  

Захтевана стручна спрема/врста 

образовања 

Завршена основна школа 

Захтевана додатна знања / 

испити 

 

Захтевана искуства (трајање)  

Типичан/општи опис посла 

 Обавља послове одржаваља хигијене простора у којем се обавља здравствена 

делатност.  
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З03. СЕКУНДАРНА И ТЕРЦИЈАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И 

УСТАНОВЕ НА ВИШЕ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

 

Шифра радног места: 

 

Радно место: Доктор медицине субспецијалиста 

Група и подгрупа радних места (хоризонтална 

класификација) 
 

Платна група (вертикална класификација)   

 Платни 

разред 
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Доктор медицине субспецијалиста у кардиохирургији  

Доктор медицине субспецијалиста у неурохирургији  

Доктор медицине субспецијалиста у операционим салама  

Доктор медицине субспецијалиста у интервентној кардиологији  

Доктор медицине субспецијалиста у интервентној радиологији   

Доктор медицине субспецијалиста у интервентној неурологији  

Доктор медицине субспецијалиста у радиотерапији  

Доктор медицине субспецијалиста у психијатрији у болничким 

установама специјализованим за психијатрију 

 

Доктор медицине субспецијалиста у интензивној нези нивоа 2 и 3  

Доктор медицине субспецијалиста у онкологији  

Доктор медицине субспецијалиста на психијатријским одељењима  

Доктор медицине субспецијалиста у ургентним службама и реанимацији  

Доктор медицине субспецијалиста на интервентној ендоскопији  

Доктор медицине субспецијалиста на бронхоскопијама  

Доктор медицине субспецијалиста на ендоскопији   

Доктор медицине субспецијалиста на дијализи  

Доктор медицине субспецијалиста на инфективним одељењима  

Доктор медицине субспецијалиста на биомедицински потпомогнутој 

оплодњи (БМПО) 

 

Доктор медицине субспецијалиста у микробиолошкој дијагностици  

Доктор медицине субспецијалиста у патологији, патохистологији и 

цитологији 

 

Доктор медицине субспецијалиста у клиничко-биохемијској и 

хематолошкој дијагностици 

 

Доктор медицине субспецијалиста у радиолошкој дијагностици   

Доктор медицине субспецијалиста у нуклеарној медицини  

Доктор медицине субспецијалиста у трансфузиологији  

Доктор медицине субспецијалиста на болничком одељењу и у 

специјалистичкој амбуланти 

 

Доктор медицине субспецијалиста у специјалистичкој амбуланти  

Доктор медицине субспецијалиста у јавном здрављу  

Захтевана врста образовања 

Високо образовање стечено на: 

1) Интегрисаним академским студијама, по 

пропису који уређује високо образовање, почев од 

10. септембра 2005. године; 

2) Основним студијама у трајању од најмање пет 

година, по пропису који је уређивао високо 
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образовање до 10. септембра 2005. године. 

Захтевана додатна 

знања/испити 

Стручни испит, лиценца, одговарајућа 

специјализација и ужа специјализација 

Захтевано радно искуство  

Типични/општи опис посла: 

 Доктори медицине субспецијалисти превенирају, дијагностикују и лече болести, 

повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем 

високоспецијализованих дијагностичких, медицинских, хируршких, физичких и 

психијатријских техника, кроз примену најсавременијих принципа и процедура 

медицине.  

 Раде на извођењу, тумачењу и издавању лабораторијских налаза, спроводе 

унутрашњу и спољашњу контролу квалитета и консултативне активности са 

докторима медицине 

 планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других 

пружалаца здравствене заштите.  

 они се уско специјализују у одређеним категоријама болести, врсти пацијената 

или методама лечења и могу спроводити медицинска истраживања и активности 

стручног усавршавања у својим изабраним областима специјализације. 
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Шифра радног места: 

 

Радно место: Фармацеут субспецијалиста 

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 

 

Платна група (вертикална 

класификација) 

 

Платни разред  

Захтевана стручна 

спрема/врста образовања 

Високо образовање стечено на: 

1) Интегрисаним академским студијама, по пропису 

који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године; 

2) Основним студијама у трајању од најмање четири 

године, по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године.  

Захтевана додатна знања / 

испити 

Стручни испит, лиценца, одговарајућа 

специјализација и ужа специјализација 

Захтевана искуства (трајање)  

Типичан/општи опис посла 

- Обавља високо специјализоване  послове из области своје уже специјалности  

- Предлаже унапређивање фармакотерапијских мера и поступака у рационалној 

употреби лекова и одређених врста медицинских средстава; 

- Ради на рационализацији трошкова за спровођење утврђених терапијских 

протокола лечења;  

- Прати нежељене реакције на лекове и медицинска средства и доприноси 

избегавању или смањивање тих реакција; 

- Ради  на избегавању интеракција и терапијског дуплирања примене лекова;  

- Самостално раде у биохемијским, токсиколошким и санитарним лабораторијама; 

- Развијају и примењују различите методе и технике у циљу одређивања различитих 

биохемијских и токсиколошких параметара у биолошком материјалу; 

- Тумаче биохемијскe и токсиколошке параметрe и њихове промене под утицајем 

болести, лекова, токсичних супстанци и хране; 

- Контролишу квалитет и безбедност хране и дијететских производа, ваздуха и 

животне средине; 

- Спроводи активности стручног усавршавања у областима фамацеутске делатности. 
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Шифра радног места: 

 

Радно место: Фармацеут специјалиста медицинске биохемије, субспецијалиста 

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 

 

Платна група (вертикална 

класификација) 

 

Платни разред  

Захтевана стручна 

спрема/врста образовања 

Високо образовање стечено на: 

1) Интегрисаним академским студијама, по пропису 

који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године 

2) Основним студијама у трајању од најмање четири 

године, по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године.  

Захтевана додатна знања / 

испити 

Стручни испит, лиценца, специјализација из 

медицинске биохемије и одговарајућа ужа 

специјализација 

Захтевана искуства (трајање)  

Типичан/општи опис посла 

- Обавља послове из области медицинске биохемије из своје уже специјалности; 

- Ради на извођењу свих биохемијских анализа у складу са номенклатуром на 

секундарном и терцијарном нивоу, прати новине у области лабораторијске 

дијагностике и стара се о њиховој примени; 

- Врши припрему хемикалија и других раствора потребних за рад; 

- Стара се да увек на залихама има довољну количину раствора и реагенса потребних 

за рад лабораторије; 

- Спроводи унутрашњу и спољашњу контролу квалитета рада; 

- Врши контролу и баждарење лабораторијских апарата; 

- Израђује стандардне криве и стандардне растворе; 

- Даје стручна упутства лаборантима и врши контролу њиховог рада. 

- Спроводе активности стручног усавршавања у областима биохемијске делатности 
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Шифра радног места: 

 

Радно место: Доктор медицине специјалиста 

Група и подгрупа радних места (хоризонтална 

класификација) 
 

Платна група (вертикална класификација)   

 Платни 

разред 

Доктор медицине специјалиста у кардиохирургији  

Доктор медицине специјалиста у неурохирургији  

Доктор медицине специјалиста у операционим салама  

Доктор медицине специјалиста у интервентној кардиологији   

Доктор медицине специјалиста у интервентној неурологији   

Доктор медицине специјалиста у интервентној радиологији  

Доктор медицине специјалиста у радиотерапији  

Доктор медицине специјалиста у болничким установама 

специјализованим за психијатрију 

 

Доктор медицине специјалиста у интензивној нези ниво 2 и 3  

Доктор медицине специјалиста у онкологији  

Доктор медицине специјалиста на психијатријским одељењима  

Доктор медицине специјалиста у ургентним службама и 

реанимацији 

 

Доктор медицине специјалиста на интервентној ендоскопији  

Доктор медицине специјалиста на бронхоскопијама  

Доктор медицине специјалиста на ендоскопији  

Доктор медицине специјалиста на дијализи  

Доктор медицине специјалиста на инфективним одељењима  

Доктор медицине специјалиста на биомедицински потпомогнутој 

оплодњи (БМПО) 

 

Доктор медицине специјалиста у микробиолошкој дијагностици  

Доктор медицине специјалиста у патологији, патохистологији и 

цитологији 

 

Доктор медицине специјалиста у клиничко-биохемијској и 

хематолошкој дијагностици 

 

Доктор медицине специјалиста у радиолошкој дијагностици   

Доктор медицине специјалиста у нуклеарној медицини  

Доктор медицине специјалиста у трансфузиологији  
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Доктор медицине специјалиста на болничком одељењу и у 

специјалистичкој амбуланти 

 

Доктор медицине специјалиста у специјалистичкој амбуланти  

Доктор медицине специјалиста у јавном здрављу  

Захтевана врста образовања 

Високо образовање стечено на: 

1) Интегрисаним академским студијама, по 

пропису који уређује високо образовање, почев од 

10. септембра 2005. године; 

2) Основним студијама у трајању од најмање пет 

година, по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године. 

Захтевана додатна 

знања/испити 

Стручни испит, лиценца, одговарајућа 

специјализација 

Захтевано радно искуство  

Типични/општи опис посла: 

 Доктори медицине специјалисти превенирају, дијагностикују и лече и болести, 

повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих 

тестова, дијагностичких, медицинских, хируршких, физичких и психијатријских 

техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине.  

 Раде на извођењу, тумачењу и издавању лабораторијских налаза, спроводе 

унутрашњу и спољашњу контролу квалитета и консултативне активности са 

докторима медицине других специјалности. 

 Планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других 

пружалаца здравствене заштите.  

 Они се специјализују у одређеним категоријама болести категоријама 

пацијената или методама дијагностике и лечења и могу спроводити медицинска 

истраживања и активности стручног усавршавања у својим изабраним 

областима специјализације. 
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Шифра радног места: 

 

Радно место: Доктор стоматологије специјалиста 

Група и подгрупа радних места (хоризонтална 

класификација) 
 

Платна група (вертикална класификација)   

 Платни разред 

Доктор стоматологије специјалиста у максилофацијалној 

хирургији 

 

Доктор стоматологије специјалиста у специјалистичкој 

амбуланти 

 

Доктор стоматологије специјалиста у јавном здрављу  

Захтевана врста образовања 

Високо образовање стечено на: 

1) Интегрисаним академским студијама, по 

пропису који уређује високо образовање, почев од 

10. септембра 2005. године; 

2) Основним студијама у трајању од најмање пет 

година, по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године. 

Захтевана додатна 

знања/испити 

Стручни испит, лиценца, одговарајућа 

специјализација 

Захтевано радно искуство  

Типични/општи опис посла: 

 Доктори стоматологије дијагностикују, лече и превенирају болести, повреде и 

аномалије зуба, уста, вилица и повезаних ткива применом принципа и 

процедура  савремене стоматологије. 

 Они користе широку палету специјализованих дијагностичких, хируршких и 

других техника за промоцију и обнављање оралног здравља.  

 Они се специјализују у одређеним категоријама стоматолошких болести и 

категоријама пацијената или методама лечења, могу спроводити истраживања и 

активности стручног усавршавања у својим изабраним областима 

специјализације. 
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Шифра радног места: 

 

Радно место: Фармацеут специјалиста 

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 

 

Платна група (вертикална 

класификација) 

 

Платни разред  

Захтевана стручна 

спрема/врста образовања 

Високо образовање стечено на: 

1) Интегрисаним академским студијама, по пропису 

који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године; 

2) Основним студијама у трајању од најмање четири 

године, по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године. 

Захтевана додатна знања / 

испити 

Стручни испит, лиценца, одговарајућа 

специјализација 

Захтевана искуства (трајање)  

Типичан/општи опис посла 

- Обавља специјализоване  послове из области своје  специјалности;  

- Предлаже унапређивање фармакотерапијских мера и поступака у рационалној 

употреби лекова и одређених врста медицинских средстава; 

- Ради на рационализацији трошкова за спровођење утврђених терапијских 

протокола лечења;  

- Прати нежељене реакција на лекове и медицинска средства и доприноси 

избегавању или смањивање тих реакција; 

- Доприноси избегавању интеракција и терапијског дуплирања примене лекова; 

- Учествује у активностима промоције здравља и превенције болести у сарадњи са 

другим здравственим радницима; 

- Развијају и примењују различите методе и технике у циљу одређивања различитих 

биохемијских и токсиколошких параметара у биолошком материјалу; 

- Тумаче биохемијскe и токсиколошке параметрe и њихове промене под утицајем 

болести, лекова, токсичних супстанци и хране; 

- Контролишу квалитет и безбедност хране и дијететских производа, ваздуха и 

животне средине; 

- Раде на развоју и примени одговарајућих аналитичких метода и техника у 

научноистраживачким, развојним, контролним лабораторијама и центрима у 

различитим областима фармацеутских и биомедицинских наука; 

- усавршавања у областима фамацеутске делатности. 
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Шифра радног места: 

 

Радно место: Фармацеут специјалиста медицинске биохемије 

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 

 

Платна група (вертикална 

класификација) 

 

Платни разред  

Захтевана стручна 

спрема/врста образовања 

Високо образовање стечено на: 

1) Интегрисаним академским студијама, по пропису 

који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године; 

2) Основним студијама у трајању од најмање четири 

године, по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године. 

Захтевана додатна знања / 

испити 

Стручни испит, лиценца, специјализација из 

медицинске биохемије 

Захтевана искуства (трајање)  

Типичан/општи опис посла 

- Обавља послове из области медицинске биохемије; 

- Ради на извођењу свих биохемијских анализа у складу са номенклатуром на 

секундарном и терцијарном нивоу, прати новине у области лабораторијске 

дијагностике и стара се о њиховој примени;  

- Врши припрему хемикалија и других раствора потребних за рад;  

- Стара се да увек на залихама има довољну количину потребних раствора и реагенса 

потребних за рад лабораторије;  

- Спроводи унутрашњу и спољашњу контролу квалитета рада;  

- Врши контролу и баждарење лабораторијских апарата;  

- Израђује стандардне криве и стандардне растворе; 

- Даје стручна упутства лаборантима и врши контролу њиховог рада. 

- Спроводе активности стручног усавршавања у областима биохемијске делатности. 
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Шифра радног места: 

 

Радно место: Доктор медицине 

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 

 

Платна група (вертикална 

класификација) 

 

Платни разред  

Захтевана стручна 

спрема/врста образовања 

Високо образовање стечено на: 

1) Интегрисаним академским студијама, по пропису 

који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године; 

2) Основним студијама у трајању од најмање пет 

година, по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године. 

Захтевана додатна знања / 

испити 

Стручни испит, лиценца 

Захтевана искуства (трајање)  

Типичан/општи опис посла 

- Доктори медицине превенирају, дијагностикују и лече болести, повреде и друге 

физичке и менталне поремећаје и одржавају опште здравље кроз примену принципа 

и процедура савремене медицине.  

- Раде на извођењу, тумачењу и издавању лабораторијских налаза, спроводе 

унутрашњу и спољашњу контролу квалитета и консултативне активности са 

докторима медицине других специјалности. 

- Планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других 

пружалаца здравствене заштите.  

- Не ограничавају своју праксу на одређене категорије болести или методе лечења. 
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Шифра радног места: 

 

Радно место: Доктор стоматологије 

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 

 

Платна група (вертикална 

класификација) 

 

Платни разред  

Захтевана стручна 

спрема/врста образовања 

Високо образовање стечено на: 

1) Интегрисаним академским студијама, по пропису 

који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године; 

2) Основним студијама у трајању од најмање пет 

година, по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године. 

Захтевана додатна знања / 

испити 

Стручни испит, лиценца 

Захтевана искуства (трајање)  

Типичан/општи опис посла 

- Доктори медицине дијагностикују, лече и превенирају болести, повреде и 

аномалије зуба, уста, вилица и повезаних ткива применом принципа и процедура 

савремене стоматологије.  

- Они користе широку палету специјализованих дијагностичких, хируршких и 

других техника за промоцију и обнављање оралног здравља. 

- Они не ограничавају своју праксу на одређене категорије стоматолошких болести 

или методе лечења. 
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Шифра радног места: 

 

Радно место: Фармацеут 

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 

 

Платна група (вертикална 

класификација) 

 

Платни разред  

Захтевана стручна 

спрема/врста образовања 

Високо образовање стечено на: 

1) Интегрисаним академским студијама, по пропису 

који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године; 

2) Основним студијама у трајању од најмање 

четири године, по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године 

Захтевана додатна знања / 

испити 

Стручни испит, лиценца 

Захтевана искуства (трајање)  

Типичан/општи опис посла 

Обавља послове из области фармацеутске делатности:  

- Предлаже унапређивање фармакотерапијских мера и поступака у рационалној 

употреби лекова и одређених врста медицинских средстава; 

- Ради на рационализацији трошкова за спровођење утврђених терапијских 

протокола лечења;  

- Прати нежељене реакције на лекове и медицинска средства и доприноси 

избегавању или смањивање тих реакција; 

- Доприноси избегавању интеракција и терапијског дуплирања примене лекова; 

- Спроводи активности стручног усавршавања у областима фамацеутске делатности. 
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Шифра радног места: 

 

Радно место: Фармацеут – медицински биохемичар 

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 

 

Платна група (вертикална 

класификација) 

 

Платни разред  

Захтевана стручна 

спрема/врста образовања 

Високо образовање стечено на: 

1) Интегрисаним академским студијама, по пропису 

који уређује високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године; 

2) Основним студијама у трајању од најмање 

четири године, по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године 

Захтевана додатна знања / 

испити 

Стручни испит, лиценца 

Захтевана искуства (трајање)  

Типичан/општи опис посла 

Обавља послове из области биохемијске дијагностике:  

- прати новине у области лабораторијске дијагностике и стара се о њиховој примени;  

- Врши припрему хемикалија и других раствора потребних за рад;  

- Стара се да увек на залихи има довољну количину потребних раствора и реагенса 

потребних за рад лабораторије;  

- Спроводи унутрашњу и спољашњу контролу квалитета рада;  

- Врши контролу и баждаредње лабораторијских апарата;  

- Израђује стандардне криве и стандардне растворе;  

- Даје стручна упутства лаборантима и врши контролу њиховог рада. 

- Спроводе активности стручног усавршавања у областима биохемијске делатности. 
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Шифра радног места: 

 

Радно место: Виша медицинска сестра/техничар 

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 
 

Платна група (вертикална класификација)   

 Платни 

разред 

Виша медицинска сестра-техничар у амбуланти  

Виша медицинска сестра-техничар у дијагностици  

Виша медицинска сестра-техничар у хемодијализи  

Виша медицинска сестра-техничар у онкологији и хемиотерапији  

Виша медицинска сестра-техничар на инфективном одељењу  

Виша медицинска сестра-техничар у интензивној нези нивоа 2 и 3  

Виша медицинска сестра-техничар/бабица у породилишту  

Виша медицинска сестра-техничар на неонатологији  

Виша медицинска сестра-техничар у операционој сали  

Виша медицинска сестра-техничар у интервентним процедурама  

Виша медицинска сестра-техничар у ургентним службама и 
реанимацији 

 

Виша медицинска сестра-техничар у болничким установама 
специјализованим за психијатрију 

 

Виша медицинска сестра-техничар у психијатријским одељењима  

Виша медицинска сестра-техничар на осталим болничким 
одељењима 

 

Виша медицинска сестра-техничар у трансфузиологији  

Виша медицинска сестра-техничар у нуклеарној медицини  

Виша медицинска сестра-техничар у јавном здрављу  

Захтевана врста образовања 

Високо образовање стечено на: 

1) Струковим студијама првог степена (основне 

струковне студије) по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 

2) Основним студијама у трајању од најмање две 

године, по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године; 

Захтевана додатна 

знања/испити 

Стручни испит, лиценца 

Захтевано радно искуство  

Типични/општи опис посла: 

 Пружа услуге лечења, подршке  и неге лицима којима је потребна нега као 

последица старења, повређивања, болести или других физичких и менталних 

поремећаја,  или потенцијалних ризика за здравље у складу са праксом и 

стандардима савремене неге.  
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 Преузима одговорност за планирање и менаџмент неге пацијената, укључујући 

организацију и надзор над радом медицинских сестара/техничара.  

 Ради самостално или у тиму са докторима медицине и другима, у примени 

превентивних и куративних мера у оквиру здравствене установе или у 

заједници. 

 Спроводи активности стручног усавршавања у области здравствене неге. 
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Шифра радног места: 

 

Радно место: Виши физиотерапеут 

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 
 

Платна група (вертикална класификација)   

 Платни 

разред 

Захтевана врста образовања 

Високо образовање стечено на: 

1) Струковим студијама првог степена (основне 

струковне студије) по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 

2) Основним студијама у трајању од најмање две 

године, по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године. 

Захтевана додатна 

знања/испити 

Стручни испит, лиценца 

Захтевано радно искуство  

Типични/општи опис посла: 

 Спроводи самостално терапеутске процедуре из области физикалне медицине и 

рехабилитације (хидротерапија, електротерапија, кинезитерапија, 

парафинотерапија, киротерапија), на основу општег плана лечења датог од 

стране лекара специјалисте за област физикалне медицине и рехабилитације; 

 Надзире и контролише рад физиотерапеута; 

 Води план успеха лечења пацијента 

 Води прописану медицинску документацију и евиденције. 
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Шифра радног места:  

 

Радно место: Виши зубни техничар 

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 
 

Платна група (вертикална класификација)   

 Платни 

разред 

Захтевана врста образовања 

Високо образовање у стечено на: 

1) Струковим студијама првог степена (основне 

струковне студије) по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 

2) Основним студијама у трајању од најмање две 

године, по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године. 

Захтевана додатна 

знања/испити 

Стручни испит, лиценца 

Захтевано радно искуство  

Типични/општи опис посла: 

 

- Израђује, прилагођава, сервисира и поправља стоматолошка протетска 

помагала, по налогу и пратећи упутства стоматолога или специјалисте 

стоматологије; 

- Спроводи активности стручног усавршавања у области зубне технике; 
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Шифра радног места: 

 

Радно место: Виши санитарни техничар /санитарно-еколошки инжињер 

Група и подгрупа радних места (хоризонтална 

класификација) 
 

Платна група (вертикална класификација)   

 Платни 

разред 

Захтевана врста образовања 

Високо образовање стечено на: 

1) Струковим студијама првог степена (основне 

струковне студије) по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 

2) Основним студијама у трајању од најмање две 

године, по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године. 

Захтевана додатна 

знања/испити 

Стручни испит, лиценца 

Захтевано радно искуство  

Типични/општи опис посла: 

- Узима узорке за испитивање; 

- Врши анализу узорака и процењује њихову штетност по појединца или 

заједницу; 

- Прикупља и обрађује податаке о хигијенском стању и болестима; 

- Спроводи мере за спречавање ширења заразних болести; 

- Спроводи мере дезинфекције, дезинсекције и дератизације; 

- Спроводи активности стручног усавршавања . 

- управља медицинским отпадом ( врши надзор над сегрегацијом, 

сакупљањем, обележавањем, транспортом и стерилизацијом у погону за 

третман инфективног отпада ) у складу са свим захтевима регулативе и 

акредитације 
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Шифра радног места: 

 

Радно место: Виши радиолошки техничар 

Група и подгрупа радних места (хоризонтална 

класификација) 
 

Платна група (вертикална класификација)   

 Платни 

разред 

Виши радиолошки техничар у дијагностици  

Виши радиолошки техничар у интервентним процедурама  

Виши радиолошки техничар у радиотерапији  

Виши радиолошки техничар у нуклеарној медицини  

Захтевана врста образовања 

Високо образовање стечено на: 

1) Струковим студијама првог степена (основне 

струковне студије) по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 

2) Основним студијама у трајању од најмање две 

године, по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године; 

Изузетно са средњом стручном спремом у трајању 

од четири године и радним искуством у трајању од 

најмање пет година 

Захтевана додатна 

знања/испити 

Стручни испит, лиценца 

Захтевано радно искуство  

Типични/општи опис посла: 

- Даје упутства пацијенту о припреми за снимање и о понашању приликом 

снимања; 

- Поставља пацијента  у положај пожељан за снимање; 

- Припрема апаратуру и материјал потребан за снимање; 

- Снима пацијента, развија филм и процењује квалитета снимка; 

- Примењује одговарајуће мере заштите пацијента, заштите особља и простора и 

прати нежељена дејстава зрачења; 

- Спроводи активности стручног усавршавања у области радиолошке технике 
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Шифра радног места: 

Радно место: Виши нутрициониста-дијететичар 

Група и подгрупа радних места (хоризонтална 

класификација) 
 

Платна група (вертикална класификација)   

 Платни разред 

Захтевана врста образовања 

Високо образовање стечено на: 

1) Струковим студијама првог степена (основне 

струковне студије) по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 

2) Основним студијама у трајању од најмање две 

године, по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године; 

Захтевана додатна 

знања/испити 

Стручни испит, лиценца 

Захтевано радно искуство  

Типични/општи опис посла:  

 

 Проучава нутритивне вредности хране; 

 Израђује план исхране и прати исходе прописаних дијета; 

 Пружа савете пацијентима и спроводи здравствено васпитни рад; 

 Врши промоцију здравих стилова и навика у исхрани; 

 Спроводи активности стручног усавршавања у области дијететике; 

 Реализује здравствено-васпитне активности у заједници. 
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Шифра радног места: 

Радно место: Виши лабораторијски техничар 

Група и подгрупа радних места (хоризонтална 

класификација) 
 

Платна група (вертикална класификација)   

 Платни 

разред 

Виши лабораторијски техничар у дијагностици  

Виши лабораторијски техничар у нуклеарној медицини  

Захтевана врста образовања 

Високо образовање стечено на: 

1) Струковим студијама првог степена (основне 

струковне студије) по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 

2) Основним студијама у трајању од најмање две 

године, по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године; 

Захтевана додатна 

знања/испити 

Стручни испит, лиценца 

Захтевано радно искуство 

 

 

Типични/општи опис посла:  

 

- Врши узорковање биолошког материјала, припрема узорке, реагенсе, подлоге и 

опрему за микробиолошка и биохемијска испитивања ; 

- Припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме 

- Одржава културе микроорганизама; 

- Ради на биохемијским и другим анализаторима; 

- Изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу са 

номенклатуром  услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене 

заштите и установама на више нивоа здравствене заштите; 

- Спроводи активности стручног усавршавања у области лабораторијске технике. 
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Шифра радног места:   

Радно место: Цитоскринер 

Група и подгрупа радних места (хоризонтална 

класификација) 
 

Платна група (вертикална класификација)   

 Платни 

разред 

Захтевана врста образовања 

Високо образовање стечено на:   

1) Струковим студијама првог степена (основне 

струковне студије) по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 

2) Основним студијама у трајању од најмање две 

године, по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године; 

 

или 

 

Средње образовање у трајању од четири године 

 

или 

Високо образовање стечено на:  

3) Основним студијама у трајању од најмање четири 

године 

Захтевана додатна 

знања/испити 

Стручни испит 

Додатна обука за цитоскрининг у организованом 

популационом скринингу на рак грлића материце 

Захтевано радно искуство  

Типични/општи опис посла:  

 Врши морфолошку анализу ћелија добијених цервикалним брисом.; 

 Спроводи активности стручног усавршавања у области цитолошке цервикалне  

методологије 
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Шифра радног места: 

Радно место: Виши радни терапеут 

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 
 

Платна група (вертикална класификација)   

 Платни 

разред 

Захтевана врста образовања 

Високо образовање стечено на: 

1) Струковим студијама првог степена (основне 

струковне студије) по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 

2) Основним студијама у трајању од најмање две 

године, по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године; 

Захтевана додатна 

знања/испити 

Стручни испит, лиценца 

Захтевано радно искуство 

 

 

Типични/општи опис посла:  

 

- Врши планирање радне терапије; 

- Израђује програм са описом поступака и предвиђених исхода терапије; 

- Прати стање пацијента и успешност радне терапије; 

- Прилагођава програм радне терапије у складу са напретком стања пацијента; 

- Подстиче и подучава пацијента за самостално извођење вежби; 

- Учи и мотивише пацијента да се правилно служи помагалима; 

- Спроводи активности стручног усавршавања у области радне терапије. 
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Шифра радног места: 

Радно место: Виши фармацеутски техничар 

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 
 

Платна група (вертикална класификација)   

 Платни 

разред 

Захтевана врста образовања 

Високо образовање стечено на: 

1) Струковим студијама првог степена (основне 

струковне студије) по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 

2) Основним студијама у трајању од најмање две 

године, по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године; 

Захтевана додатна 

знања/испити 

Стручни испит, лиценца 

Захтевано радно искуство 

 

 

Типични/општи опис посла:  

 

- Врши пријем лекова, медицинских средстава и дијететских суплемената и 

других производа, проверава исправност, количину и рок употребе при пријему; 

- Спроводи адекватан начин чувања, складиштења, уређења простора и распореда 

лекова; 

- Спроводи дефектирање лекова, медицинских средстава и дијететских 

суплемената и других производа; 

- Спроводи активност стручног усавршавања. 
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Шифра радног места: 

Радно место: Виша козметичка сестра/ техничар 

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 
 

Платна група (вертикална класификација)   

 Платни разред 

Захтевана врста образовања 

Високо образовање стечено на: 

1) Струковим студијама првог степена (основне 

струковне студије) по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 

2) Основним студијама у трајању од најмање две 

године, по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године. 

Захтевана додатна 

знања/испити 

 

Стручни испит, лиценца 

Захтевано радно искуство 

 

 

Типични/општи опис посла: 

 Организацији рада, обезбеђење инвентара и потрошног материјала у 

организацијама и јединицама за хигијенско-естетску негу, заштиту и 

рехабилитацију коже и аднекса коже, 

 Обезбеђивање хигијенских услова рада, одржавање услова антисепсе и асепсе у 

раду, 

 Спровођење козметичких процедура на здравој кожи и давање упутства за 

свакодневну хигијенско-естетску негу, у зависности од својстава и статуса коже, 

 Припрема пацијента, прибора и препарата за преглед, 

 Асистира лекару  при обављању естетских захвата на кожи и спровођење 

терапијских процедура, 

 Апликација козметотерапијских медикамената. 
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Шифра радног места: 

Радно место: Медицинска сестра/техничар 

Група и подгрупа радних места (хоризонтална 

класификација) 
 

Платна група (вертикална класификација)   

 Платни разред 

Медицинска сестра-техничар у амбуланти  

Медицинска сестра-техничар у дијагностици  

Медицинска сестра-техничар у хемодијализи  

Медицинска сестра-техничар у онкологији и хемиотерапији  

Медицинска сестра-техничар на инфективном одељењу  

Медицинска сестра-техничар на интензивној нези нивоа 2 и 3  

Медицинска сестра-техничар у гинекологији и акушерству  

Гинеколошко-акушерска сестра/бабица у породилишту  

Медицинска сестра-техничар на неонатологији  

Медицинска сестра-техничар у операционој сали  

Медицинска сестра-техничар у интервентним процедурама  

Медицинска сестра-техничар у ургентним службама и 

реанимацији 

 

Медицинска сестра-техничар у болничким установама 

специјализованим за психијатрију 

 

Медицинска сестра-техничар на психијатријским одељењима  

Медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима  

Медицинска сестра-техничар у трансфузиологији  

Медицинска сестра-техничар у нуклеарној медицини  

Медицинска сестра-техничар у јавном здрављу  

Захтевана врста образовања Средње образовање у трајању од четири године 

Захтевана додатна 

знања/испити 

Стручни испит, лиценца 

Захтевано радно искуство  

Типични/општи опис посла: 

 Пружа услуге лечења, подршке  и неге лицима којима је потребна нега као 

последица старења, повређивања, болести или других физичких и менталних 

поремећаја,  или потенцијалих ризика за здравље у складу са праксом и 

стандардима савремене неге;  

 Преузима одговорност за планирање и менаџмент неге пацијената;  

 Ради самостално или у тиму са докторима медицине и другима, у примени 

превентивних и куративних мера у оквиру здравствене установе или у 

заједници. 
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Шифра радног места: 

Радно место: Физиотерапеутски техничар 

Група и подгрупа радних места (хоризонтална 

класификација) 
 

Платна група (вертикална класификација)   

 Платни 

разред 

Захтевана врста образовања Средње образовање у трајању од четири године 

Захтевана додатна 

знања/испити 

 

Стручни испит, лиценца 

Захтевано радно искуство 

 

 

Типични/општи опис посла: 

 Самостално спроводи и прати програме физикалне медицине и рехабилитације 

који унапређују или обнављају моторне функције пацијента, повећавају 

способност покрета, ублажавају бол, лече или превенирају физичку 

неспособност која је последица трауме, болести или других поремећаја; 

 Примењује широк спектар процедура из области физикалне медицине и 

рехабилитације: хидротерапија, електротерапија, кинезитерапија, 

парафинотерапија, криотерапија, ултра звук и друге технике, на основу општег 

плана лечења датог од стране лекара специјалисте за област физикалне 

медицине и рехабилитације; 

 Прати план и успешност лечења пацијента; 
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Шифра радног места: 

Радно место: Зубни техничар 

Група и подгрупа радних места (хоризонтална 

класификација) 
 

Платна група (вертикална класификација)   

 Платни 

разред 

Захтевана врста образовања Средње образовање у трајању од четири године 

Захтевана додатна 

знања/испити 

Стручни испит, лиценца 

Захтевано радно искуство  

Типични/општи опис посла: 

 Израђује, прилагођава, сервисира и поправља стоматолошка протетска 

помагала, по налогу и пратећи упутства стоматолога или специјалисте 

стоматологије; 

 Спроводи активности стручног усавршавања у области зубне технике; 
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Шифра радног места: 

Радно место: Санитарни / Санитарно-еколошки техничар 

Група и подгрупа радних места (хоризонтална 

класификација) 
 

Платна група (вертикална класификација)   

 Платни 

разред 

Захтевана врста образовања Средње образовање у трајању од четири године 

Захтевана додатна 

знања/испити 

Стручни испит, лиценца 

Захтевано радно искуство  

 Типични/општи опис посла: 

 Узима узорке за испитивање; 

 Врши анализу узорака и процењује њихову штетност по појединца или 

заједницу; 

 Прикупља и обрађује податаке о хигијенском стању и болестима; 

 Спроводи мере за спречавање ширења заразних болести; 

 Спроводи мере дезинфекције, дезинсекције и дератизације; 

 обавља сва радње потребне за третман инфективног медицинског отпада 

(прима, мери, води рачуна о опреми у складу са водичима добре праксе, оверава 

транспортну документацију , припрема за третирање, обавља третман, надгледа 

рад стерилизатора, оперативно ради на дробилици ) 
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Шифра радног места: 

Радно место: Лабораторијски техничар 

Група и подгрупа радних места (хоризонтална 

класификација) 
 

Платна група (вертикална класификација)   

 Платни 

разред 

Лабораторијски техничар у дијагностици  

Лабораторијски техничар у нуклеарној медицини  

Захтевана врста образовања Средње образовање у трајању од четири године 

Захтевана додатна 

знања/испити 

Стручни испит, лиценца 

Захтевано радно искуство  

Типични/општи опис посла: 

 Врши узорковање биолошког материјала, припрема узорке, реагенсе, 

подлоге и опрему за микробиолошка и биохемијска испитивања ; 

 Припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме 

 Одржава културе микроорганизама; 

 Ради на биохемијским и другим анализаторима; 

 Изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу са 

номенклатуром  услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене 

заштите и установама на више нивоа здравствене заштите; 

 Спроводи активности стручног усавршавања у области лабораторијске 

технике. 
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Шифра радног места: 

Радно место: Стоматолошка сестра-техничар 

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 
 

Платна група (вертикална класификација)   

 Платни 

разред 

Захтевана врста образовања Средње образовање у трајању од четири године 

Захтевана додатна 

знања/испити 

Стручни испит, лиценца 

Захтевано радно искуство  

 Типични/општи опис посла: 

- Асистира доктору стоматологије при интервенцијама; 

- Асистира при денталним и интраоралним снимањима; 

- Припрема стоматолошку амбуланту за рад. 
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Шифра радног места: 

Радно место: Фармацеутски техничар 

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 
 

Платна група (вертикална класификација)   

 Платни 

разред 

Захтевана врста образовања Средње образовање у трајању од четири године 

Захтевана додатна 

знања/испити 

 

Стручни испит, лиценца 

Захтевано радно искуство 

 

 

 Типични/општи опис посла: 

- Врши пријем лекова, медицинских средстава и дијететских суплемената и 

других производа, проверава исправност, количину и рок употребе при пријему; 

- Спроводи адекватан начин чувања, складиштења, уређења простора и распореда 

лекова; 

- Спроводи дефектирање лекова, медицинских средстава и дијететских 

суплемената и других производа; 
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Шифра радног места: 

Радно место: Козметички техничар 

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 
 

Платна група (вертикална класификација)   

 Платни 

разред 

Захтевана врста образовања Средње образовање у трајању од четири године  

Захтевана додатна 

знања/испити 

 

Стручни испит, лиценца 

Захтевано радно искуство 

 

 

 Типични/општи опис посла: 

- Учествовање у организацији рада, обезбеђење инвентара и потрошног 

материјала у организацијама и јединицама за хигијенско-естетску негу, заштиту 

и рехабилитацију коже и аднекса коже, 

- Обезбеђивање хигијенских услова рада, одржавање услова антисепсе и асепсе у 

раду, 

- Спровођење козметичких процедура на здравој кожи и давање упутства за 

свакодневну хигијенско-естетску негу, у зависности од својстава и статуса коже, 

- Припрема пацијнета, прибора и препарата за преглед, 

- Асистира лекару  при обављању естетских захвата на кожи и спровођење 

терапијских процедура, 

- Аплиација козметотерапијских медикамената. 
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Шифра радног места: 

Радно место: Здравствени неговатељ 

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 
 

Платна група (вертикална класификација)   

 Платни 

разред 

Захтевана врста образовања 
Завршена средња школа у трајању од четири 

године 

 

Захтевана додатна 

знања/испити 

 

 

Захтевано радно искуство 

 

 

 Типични/општи опис посла: 

- Обавља мање сложене послове здравствене неге хоспитализованих пацијената 

- Врши танспорт тешко покретних и непокретних пацијената. 
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Шифра радног места: 

Радно место: Масер 

 

Група и подгрупа радних места (хоризонтална 

класификација) 
 

Платна група (вертикална класификација)   

 Платни 

разред 

Захтевана врста образовања Средње образовање у трајању од четири године 

Захтевана додатна 

знања/испити 

 

 

Захтевано радно искуство 

 

 

 Типични/општи опис посла: 

- Припрема просторије и апаратуру за масажу, 

- Примењује технике масаже по налогу лекара, класичне-релакс или специјалне 

масаже. 
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Шифра радног места: 

Радно место: Психолог специјалиста 

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 
 

Платна група (вертикална класификација)  

 Платни разред 

Психолог специјалиста у болничким установама 

специјализованим за психијатрију 

 

Психолог специјалиста на психијатријским одељењима  

Психолог специјалиста на осталим болничким одељењима  

Захтевана стручна спрема/врста 

образовања 

Високо образовање стечено на: 

1) Основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ по пропису који уређује 

високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 

године; 

2) Основним студијама у трајању од најмање 

четири године, по пропису који је уређивао 

високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Захтевана додатна знања / 

испити 

Стручни испит, специјализација из Медицинске 

психологије 

Захтевана искуства (трајање)  

Типичан/општи опис посла 

 

 Обавља сложенију психодијагностику пацијената; 

 обавља психолошки  интервју и неуропсихолошку процену;  

 обавља психолошко саветовање;  

 примењује тестове интелигениције, тестове за процену когнитивних функција 

личности, тестове личности као и тeхнике за специфичне и сложене 

психопатолошке поремећаје.  
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Шифра радног места: 

Радно место: Здравствени сарадник специјалиста токсиколошке хемије / 

санитарне хемије 

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 
 

Платна група (вертикална 

класификација) 

 

Платни разред  

Захтевана стручна спрема/врста 

образовања 

Високо стечено на: 

1) Основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ по пропису који уређује 

високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 

године; 

2) Основним студијама у трајању од најмање 

четири године, по пропису који је уређивао 

високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Захтевана додатна знања / 

испити 

Стручни испит, специјализација из токсиколошке 

хемије / специјализација из санитарне хемије 

Захтевана искуства (трајање)  

Типичан/општи опис посла 

 учествује у реализацији послова из програмско-планског рада у области 

токсиколошке хемије, биологије, хигијене и хумане екологије;  

 обавља лабораторијске анализе у области токсиколошке хемије;  

 контролише узимање узорака, обрађује и тумачи добијене резултате;  

 учествује у припремема за увођење нових метода рада и обради података и 

извештаја;   
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Шифра радног места:  

Радно место: Здравствени сарадник на промоцији здравља 

Група и подгрупа радни места 

(хоризонтална класификација) 

 

Платна група 

(вертикална класификација) 

 

Платни разред  

Захтевана стручна 

спрема/врста образовања) 

Високо образовање 

Захтевана додатна 

снања/испити 

Стручни испит 

Захтевана искуства (трајање)  

Типичан/општи опис посла 

 

- Учествује у праћењу, истраживању и анализи здравственог стања и здравствене 

културе становништа и изради и евалуацији плана и програма здравственог 

васпитања и програма акција у заједници, краткорочних и дугорочних.  

- Теренским радом успоставља контакт са здравственим, просветним и другим 

стручњацима и организацијама које се баве промоцијом здравља.  

- Прати примену и извршавање планова и програма здравственог васпитања, води 

бригу о евиденцијама здравствено васпитног рада и примену стручно-

методолошких упутства и огледних здравствено-васпитних средстава. 

- Учествује у спровођењу програма промоције здравља и програма акција који су 

посебно усмерени на осетљиве групације (труднице, мала и предшколска деца, 

школска деца и омладина, лица старија од 65 година живота и особе са 

инвалидитетом) у заједници, у сарадњи са свим заинтересованим партнерима 

(предшколске установе, школе, радне организације, здравствене установе, 

институције локалне самоуправе, удружења, НВО и други) – покретање свих видова 

партнерства у области васпитања за здравље). 

- Учествује у здравственом информисању популације – путем масовних медија 

(радио, ТВ емисије, новински чланци), публикација и других облика. 
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Шифра радног места:  

Радно место: Здравствени сарадник за економику здравствене заштите 

Група и подгурпа радних места 

(хоризонтална класификација) 

 

Платна група 

(вертикална класификација) 

 

Платни разред  

Захтевана стручна 

спрема/врста образовања 

Високо образовање стечено на: 

1) Основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 

2) Основним студијама у трајању од најмање четири 

године, по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године. 

Захтевана додатна 

знања/испити 

Стручни испит, специјализација  

Захтевана искуства (трајање)  

Типичан/општи опис посла 

 

 Учествује у изради јавноздравствених програма којима се повећава доступност и 

приступачност здравствене заштите 

 Ради на унапређењу функционисања система јавног здравља развојем пројеката 

базираних на интердисциплинарности, интерсекторској сарадњи и раду у 

заједници 

 Учествује у обезбеђивању одрживог финансирања и фискалних подстицаја за 

јавноздравствене активности 

 Ради на процени коштања спровођења Плана здравствене заштите и прорачуну 

трошкова других планова и програма здравствене заштите 

 Обавља послове на методологији израде и имплементацији Националног 

здравственог рачуна у Србији 

 Ради на пословима економске евалуације здравствених програма и процене 

здравствене технологије 

 Ради на унапређењу и праћењу показатеља ефикасности и квалитета рада 

здравствених установа 
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Шифра радног места:  

Радно место: Здравствени сарадник за здравствену статистику и информатику 

Група и подгурпа радних места 

(хоризонтална класификација) 

 

Платна група 

(вертикална класификација) 

 

Платни разред  

Захтевана стручна 

спрема/врста образовања 

Високо образовање 

Захтевана додатна 

знања/испити 

Стручни испит, специјалиста здраствене статистике и 

информатике 

Захтевана искуства (трајање)  

Типичан/општи опис посла 

- Примењује статистичке анализе на подацима који су део здравственог 

информационог система и званичне медицинске статистике.  

- Статистичким техникама анализира здравствено стање становништва и рад 

здравственог сектора преко података за праћење квалитета у здравственој заштити.  

- Изучава најновија техничко- информациона достигнућа, ради на инплементацији 

истих у здравствени сектор.  

- Одржава наменске базе података које повезују остале делатности са здравственим 

информационим системом.   

- Анализира,  статистичким техникама, рад здравствене службе, здравствено стања 

становништва и друге статистике анализе за потребе Центара у Заводу. 
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Шифра радног места:  

Радно место: Здравствени сарадник на пословима анализе, планирања и 

организације здравствене заштите и информатике са биостатистиком у здравству 

Група и подгурпа радних места 

(хоризонтална класификација) 

 

Платна група 

(вертикална класификација) 

 

Платни разред  

Захтевана стручна 

спрема/врста образовања 

Више или средње образовање 

Захтевана додатна 

знања/испити 

Стручни испит 

Захтевана искуства (трајање)  

Типичан/општи опис посла 

- Израда годишњег извештаја о организационој структури, кадровима, опремљености 

у здравственим установама профилима, добним гупама, полу, стручној спреми.  

- Унос података у базе података. 
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Шифра радног места:  

Радно место: Здравствени сарадник у области јавног здравља 

Група и подгурпа радних места 

(хоризонтална класификација) 

 

Платна група 

(вертикална класификација) 

 

Платни разред  

Захтевана стручна 

спрема/врста образовања 

Високо образовање 

Захтевана додатна 

знања/испити 

Стручни испит, Мастер из јавног здравља 

Захтевана искуства (трајање)  

Типичан/општи опис посла 

- Ефикасно комуницира и ради у интердисциплинарном и мултидисциплинарном 

окружењу. 

- Анализира међународне јавноздравствене стратегије,  

- Прилагођава међународне циљеве специфичним карактеристикама окружења у нашој 

земљи уз избор одговарајућих показатеља којима се прати унапређење здравља 

становништва и развој јавноздравствених служби.  

- Примењује процес менаџмента јавноздравственим системом и здравственим 

програмима 

- Развијају, имплементира и евалуира интервенције у промоцији здравља засноване на 

доказима 

- Стварају широка партнерства свих актера у извођењу јавноздравствених функција и 

заступању здравља. 

  



88 

Шифра радног места:  

Радно место: Здравствени сарадник за хигијену и заштиту животне средине 

Група и подгурпа радних места 

(хоризонтална класификација) 

 

Платна група 

(вертикална класификација) 

 

Платни разред  

Захтевана стручна 

спрема/врста образовања 

Високо образовање 

Захтевана додатна 

знања/испити 

Стручни испит 

Захтевана искуства (трајање)  

Типичан/општи опис посла 

- Прати стање загађености животне средине из области квалитета ваздуха, отпадних и 

површинских вода.  

- Учествује у евидентирању и анализи здравствених индикатора животне средине из 

области квалитета ваздуха, отпадних и површинских вода.  

- Учествује у организовању и спровођењу мера у ванредним ситуацијама из домена 

делатности Одсека.  

- Обрађује и приказује географску дистрибуцију праћених загађења животне средине.  

- Учествује у изради периодичних публикација по појединим програмима из делатности 

Одсека.  

- Израђује елаборат о утицају на животну средину.  

- Извршава законску обавезу извештавања надлежних установа из области коју прати у 

свом раду (квалитета ваздуха, квалитета отпадних и других вода).  

- У својству саветника за комунални отпад организује и спроводи мере одлагања 

комуналног отпада. 

- Управља медицинским отпадом (врши надзор над сегрегацијом, сакупљањем, 

обележавањем, транспортом и стерилизацијом у погону за третман инфективног 

отпада) у складу са захтевима регулативе и акредитације. 
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Шифра радног места: 

Радно место: Здравствени сарадник - Аналитичар у екотоксиколошкој 

лабораторији 

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 

 

Платна група (вертикална 

класификација) 

 

Платни разред  

Захтевана стручна спрема/врста 

образовања 

високо образовање  

Захтевана додатна знања / 

испити 

Стручни испит 

Захтевана искуства (трајање)  

Типичан/општи опис посла 

- узорковање и хемијске, физикохемијске и технолошке анализе на терену и у 

лабораторији, као и оцењивање резултата лабораторијских испитивања; 

- израда стручних анализа, извештаја и мишљења; рад на сталном усавршавању 

постојећих и проналажењу нових метода за израду хемијских и осталих анализа;  

- учествује у изради студија, елабората итд. из своје области 
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Шифра радног места: 

Радно место: Здравствени сарадник специјалиста у биохемијској лабораторији 

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 
 

Платна група (вертикална 

класификација) 

 

Платни разред  

Захтевана стручна спрема/врста 

образовања 

Високо образовање стечено на: 

1) Основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ по пропису који уређује 

високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 

године 

2) Основним студијама у трајању од најмање 

четири године, по пропису који је уређивао 

високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Захтевана додатна знања / 

испити 

Стручни испит, одговарајућа специјализација 

Захтевана искуства (трајање)  

Типичан/општи опис посла 

 

 узорковање и хемијске и биохемијске анализе на терену и у лабораторији, као и 

оцењивање резултата лабораторијских испитивања; 

 израда стручних анализа, извештаја и мишљења;  

 рад на сталном усавршавању постојећих и проналажењу нових метода за израду 

хемијских и биохемијских анализа;  
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Шифра радног места: 

Радно место: Здравствени сарадник у биохемијској лабораторији 

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 
 

Платна група (вертикална 

класификација) 

 

Платни разред  

Захтевана стручна спрема/врста 

образовања 

Високо образовање стечено на: 

1) Основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ по пропису који уређује 

високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 

године 

2) Основним студијама у трајању од најмање 

четири године, по пропису који је уређивао 

високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Захтевана додатна знања / 

испити 

Стручни испит 

Захтевана искуства (трајање)  

Типичан/општи опис посла 

 

 узорковање и хемијске и биохемијске анализе на терену и у лабораторији, као и 

оцењивање резултата лабораторијских испитивања; 

 израда стручних анализа, извештаја и мишљења;  

 рад на сталном усавршавању постојећих и проналажењу нових метода за израду 

хемијских и биохемијских анализа;  
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Шифра радног места: 

Радно место: Медицински физичар специјалиста  

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 
 

Платна група (вертикална 

класификација) 

 

Платни разред  

Захтевана стручна спрема/врста 

образовања 

Високо образовање стечено на: 

1) Основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ по пропису који уређује 

високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 

године; 

2) Основним студијама у трајању од најмање 

четири године, по пропису који је уређивао 

високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Захтевана додатна знања / 

испити 

специјализација медицинске физике 

Захтевана искуства (трајање)  

Типичан/општи опис посла 

 обавља самостално или као део медицинског тима специјалистичке, сложене 

послове планирања (калкулације) индивидуалног зрачног третмана за пацијенте 

код којих се транскутана радиотерапија, брахитерапија, радиохирургија и 

стереотаксична терапија користе као модалитет у лечењу малигних болести. 

 обавља самостално или као део медицинског тима специјалистичке, сложене 

послове планирања (калкулације) индивидуалне дозиметрије за пацијенте код 

којих се терапија отвореним изворима јонизујућег зрачења (радионуклидна 

терапија) користи као модалитет у лечењу малигних и других хроничних 

болести  

 обавља самостално и у тиму, радној и експертној групи, послове и задатке из 

домена примене јонизујућег зрачења у медицинске сврхе,  

 обавља послове планирања радиотерапије, радионуклидне терапије, детекције 

зрачења, дозиметрије, стандардизације, терапијске примене извора јонизујућег 

зрачења, контроле и заштите од јонизујућег зрачења. 

 обавља послове контроле квалитета високотехнолошке дијагностичке опреме у 

нуклеарној медицини и радиологији 

 обавља послове контроле и припреме радиоизотопа и радиофармака 

коришћених за дијагностику и терапију 
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Шифра радног места: 

Радно место:  Психолог 

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 
 

Платна група (вертикална класификација)  

 Платни 

разред 

Психолог у болничким установама специјализованим за 

психијатрију 

 

Психолог на психијатријским одељењимаo  

Психолог на осталим болничким одељењима  

Захтевана стручна спрема/врста 

образовања 

Високо образовање стечено на: 

1) Основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ, по пропису који уређује 

високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 

године; 

2) Основним студијама у трајању од најмање 

четири године, по пропису који је уређивао 

високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Захтевана додатна знања / 

испити 

Стручни испит 

Захтевана искуства (трајање)  

Типичан/општи опис посла 

 

 Обавља психодијагностику пацијената; 

 обавља психолошки  интервју и неуропсихолошку процену;  

 обавља психолошко саветовање;  

 примењује тестове интелигенције, тестове за процену когнитивних функција 

личности, тестове личности као и тeхнике за специфичне и сложене 

психопатолошке поремећаје.  
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Шифра радног места: 

Радно место: Здравствени сарадник за специјалну едукацију и рехабилитацију 

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 
 

Платна група (вертикална 

класификација) 

 

 Платни 

разред 

дефектолог  

логопед  

здравствени сарадник за специјалну едукацију и рехабилитацију особа 

са тешкоћама у менталном развоју 

 

Захтевана стручна спрема/врста 

образовања 

Високо образовање стечено на: 

1) Основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ по пропису 

који уређује високо образовање, почев од 

10. септембра 2005. године; 

2) Основним студијама у трајању од 

најмање четири године, по пропису који је 

уређивао високо образовање до 10. 

септембра 2005. године. 

Захтевана додатна знања / испити Стручни испит 

Захтевана искуства (трајање)  

Типичан/општи опис посла 

 Обавља послове превенције, детекције, сензорних, интелектуалних и моторних 

оштећења,  

 Планира третман и рехабилитациони поступак, извршава планиране терапијске 

поступке. 
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Шифра радног места: 

Радно место: Биолог специјалиста 

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 
 

Платна група (вертикална 

класификација) 

 

Платни разред  

Захтевана стручна спрема/врста 

образовања 

Високо образовање стечено на: 

1) Основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 

2) Основним студијама у трајању од најмање 

четири године, по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године. 

Захтевана додатна знања / 

испити 

Стручни испит, одговарајућа специјализација 

Захтевана искуства (трајање)  

Типичан/општи опис посла 

 

 учествује у реализацији послова из програмско-планског рада у области своје 

специјализације;  

 обавља лабораторијске анализе у области биологије;  

 учествује у раду стручних мултидисциплинарних тимова;  

 контрола узимања узорака, обрада и тумачење добијених резултата 
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Шифра радног места: 

Радно место: Биолог 

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 
 

Платна група (вертикална 

класификација) 

 

Платни разред  

Захтевана стручна спрема/врста 

образовања 

Високо образовање стечено на: 

1) Основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 

2) Основним студијама у трајању од најмање 

четири године, по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године. 

Захтевана додатна знања / 

испити 

Стручни испит 

Захтевана искуства (трајање)  

Типичан/општи опис посла 

 учествује у реализацији послова из програмско-планског рада у области 

биологије, хигијене и хумане екологије;  

 обавља лабораторијске анализе у области биологије;  

 учествује у раду стручних мултидисциплинарних тимова;  
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Шифра радног места: 

 

Радно место:  Молекуларни биолог 

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 
 

Платна група (вертикална 

класификација) 

 

Платни разред  

Захтевана стручна спрема/врста 

образовања 

Високо образовање стечено на: 

1) Основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 

2) Основним студијама у трајању од најмање 

четири године, по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године. 

Захтевана додатна знања / 

испити 

Стручни испит 

Захтевана искуства (трајање)  

Типичан/општи опис посла 

 

 учествује у реализацији послова из програмско-планског рада у области 

молекуларне биологије, хигијене и хумане екологије; 

 обавља анализе применом ПЦР методе;  

 учествује у изради извештаја, елабората и студија; контролише узимање 

узорака, обрађује и тумачи добијене резултате;  

 учествује у припремама за увођење нових метода рада и обради података и 

извештаја; прати савремена достигнућа у области молекуларне биологије;  

 учествује у раду стручних мултидисциплинарних тимова у области 

биомедицине;  
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Шифра радног места: 

 

Радно место: Хемичар  

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 
 

Платна група (вертикална 

класификација) 

 

Платни разред  

Захтевана стручна спрема/врста 

образовања 

Високо образовање стечено на: 

1) Основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ по пропису који уређује 

високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 

године; 

2) Основним студијама у трајању од најмање 

четири године, по пропису који је уређивао 

високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Захтевана додатна знања / 

испити 

 

Захтевана искуства (трајање)  

Типичан/општи опис посла 

 

 узорковање и хемијске и биохемијске анализе на терену и у лабораторији, као и 

оцењивање резултата лабораторијских испитивања; 

 израда стручних анализа, извештаја и мишљења; рад на сталном усавршавању 

постојећих и проналажењу нових метода за израду хемијских и биохемијских 

анализа;  

 учествује у изради студија, елабората итд. из хемијске области 
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Шифра радног места: 

 

Радно место: Медицински физичар  

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 
 

Платна група (вертикална 

класификација) 

 

Платни разред  

Захтевана стручна спрема/врста 

образовања 

Високо образовање стечено на: 

1) Основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ по пропису који уређује 

високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 

године; 

2) Основним студијама у трајању од најмање 

четири године, по пропису који је уређивао 

високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Захтевана додатна знања / 

испити 

 

Захтевана искуства (трајање)  

Типичан/општи опис посла 

 обавља самостално или као део медицинског тима  сложене послове планирања 

индивидуалног зрачног третмана 

 обавља самостално или као део медицинског тима, сложене послове планирања 

(калкулације) индивидуалне дозиметрије 

 обавља самостално и у тиму, радној и експертној групи, послове и задатке из 

домена примене јонизујућег зрачења у медицинске сврхе,  

 обавља послове планирања радиотерапије, радионуклидне терапије, детекције 

зрачења, дозиметрије, стандардизације, терапијске примене извора јонизујућег 

зрачења, контроле и заштите од јонизујућег зрачења 

 обавља послове контроле квалитета високотехнолошке дијагностичке опреме у 

нуклеарној медицини и радиологији 

 обавља послове контроле и припреме радиоизотопа и радиофармака 

коришћених за дијагностику и терапију 
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Шифра радног места: 

 

Радно место: Доктор ветеринарске медицине специјалиста микробиологије 

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 
 

Платна група (вертикална 

класификација) 

 

Платни разред  

Захтевана стручна спрема/врста 

образовања 

Високо образовање стечено на: 

1) Интегрисаним академским студијама, по 

пропису који уређује високо образовање, почев од 

10. септембра 2005. године; 

2) Основним студијама у трајању од најмање пет 

година, по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године. 

Захтевана додатна знања / 

испити 

одговарајућа специјализација 

Захтевана искуства (трајање)  

Типичан/општи опис посла 

 пријем, обрада и евиденција животињских материјала и ветеринарских 

препарата, 

 стручни надзор над припремом и извођењем дијагностичких тестова за 

животињске материјале и ветеринарске препарате које обављају ветеринарски 

техничари, 

 помоћ при стручном надзору рада са лабораторијским животињама у оквиру 

дијагностичких тестова у делу послова које обављају ветеринарски техничари, 

 координација рада ветеринарских техничара, 

 учествује у тестовима и анализама које врше лабораторије Завода, када су у 

питању ветеринарске активности, 

 надзор, организација и спровођење послова узгоја лабораторијских животиња, 

 врши ветеринарски надзор животиња у биолошком огледу, 

 одговоран је за законом прописано уклањање животињског биолошког 

материјала. 
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Шифра радног места: 

 

Радно место: Доктор ветеринарске медицине 

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 
 

Платна група (вертикална 

класификација) 

 

Платни разред  

Захтевана стручна спрема/врста 

образовања 

Високо образовање стечено на: 

1) Интегрисаним академским студијама, по 

пропису који уређује високо образовање, почев од 

10. септембра 2005. године, 

2) Основним студијама у трајању од најмање пет 

година, по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године 

Захтевана додатна знања / 

испити 

 

Захтевана искуства (трајање)  

Типичан/општи опис посла 

 пријем, обрада и евиденција животињских материјала и ветеринарских 

препарата, 

 стручни надзор над припремом и извођењем дијагностичких тестова за 

животињске материјале и ветеринарске препарате које обављају ветеринарски 

техничари, 

 помоћ при стручном надзору рада са лабораторијским животињама у оквиру 

дијагностичких тестова у делу послова које обављају ветеринарски техничари, 

 координација рада ветеринарских техничара, 

 учествује у тестовима и анализама које врше лабораторије Завода, када су у 

питању ветеринарске активности, 

 надзор, организација и спровођење послова узгоја лабораторијских животиња, 

 врши ветеринарски надзор животиња у биолошком огледу, 

 одговоран је за законом прописано уклањање животињског биолошког 

материјала. 
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Шифра радног места: 

 

Радно место: Социјални радник 

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 
 

Платна група (вертикална 

класификација) 

 

Платни разред  

Захтевана стручна спрема/врста 

образовања 

Високо образовање стечено на: 

1) Основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ по пропису који уређује 

високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 

године; 

2) Основним студијама у трајању од најмање 

четири године, по пропису који је уређивао 

високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Захтевана додатна знања / 

испити 

Стручни испит 

Захтевана искуства (трајање)  

Типичан/општи опис посла 

 социјална анамнеза пацијената 

 учествовање у терапији са другим члановима тима;  

 састављање извештаја и давање мишљења;  

 праћење социјалног стања појединца или групе; саветовање појединаца и група;  

 истраживање и извештавање у случајевима злостављања и занемаривања;  

 Сарађује са центром за социјални рад и другим релевантним институцијама; 
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Шифра радног места: 

Радно место: Виши хемијски техничар 

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 
 

Платна група (вертикална класификација)   

 Платни разред 

Захтевана врста образовања 

Високо образовање стечено на: 

1) Струковим студијама првог степена (основне 

струковне студије) по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 

2) Основним студијама у трајању од најмање две 

године, по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године. 

Захтевана додатна 

знања/испити 

 

Стручни испит 

Захтевано радно искуство 

 

 

Типични/општи опис посла: 

 Припрема и поставља лабораторијски прибор за рад 

 Врши узорковање материјала (узорци животне средине, храна, предмети опште 

употребе) за физичко хемијско испитивање; 

 Учествује у пословима разврставања узорака при пријему, евидентирања, уноса 

података из записника о узроковању и уноса података о извршеним 

лабораторијским испитивањима у базу података . 

 Стара се о чувању и транспорту лабораторијских узорака 

Стара се о исправност лабораторијске опреме, 
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Шифра радног места: 

 

Радно место: Виши протетичар-ортотичар 

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 
 

Платна група (вертикална 

класификација) 

 

Платни разред  

Захтевана стручна спрема/врста 

образовања 

Више образовање  

Захтевана додатна знања / 

испити 

 

Захтевана искуства (трајање)  

Типичан/општи опис посла 

- обавља сложеније послове из делокруга рада протетичара и ортотичара, а 

нарочито: узима мере и гипсане отиске за сва ортотичка средства израђена 

од термопластичних материјала а нарочито поткоене отозе, цервикалне 

ортозе и фиксационе шине; 

- израђује све протетичке компоненте, а првенствено естетске рукавице, 

парцијално пуњење естетске шакем естетске шаке за пасивне протезе, 

делове за суспензије горњих екстремитета, делове за скелете доњих 

екстремитета, протезе 
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Шифра радног места: 

Радно место: Хемијски техничар 

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 
 

Платна група (вертикална класификација)   

 Платни 

разред 

Захтевана врста образовања Средње образовање  

Захтевана додатна 

знања/испити 

Стручни испит 

Захтевано радно искуство  

 Типични/општи опис посла: 

 Припрема и поставља лабораторијски прибор за рад 

 Врши узорковање материјала (узорци животне средине, храна, предмети опште 

употребе) за физичко хемијско испитивање; 

 Учествује у пословима разврставања узорака при пријему, евидентирања, уноса 

података из записника о узроковању и уноса података о извршеним 

лабораторијским испитивањима у базу података . 

 Стара се о чувању и транспорту лабораторијских узорака, 

 Стара се о исправност лабораторијске опреме 
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Шифра радног места: 

Радно место: Техничар-електроничар на хемодијализи 

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 
 

Платна група (вертикална 

класификација) 

 

Платни разред  

Захтевана стручна спрема/врста 

образовања 

Стечено средње образовање  

Захтевана додатна знања / 

испити 

 

Захтевана искуства (трајање)  

Типичан/општи опис посла 

 

Ради на одржаваљу апарата за дијализу 

Врши калибрисање и проверу тачностин  вредности физичких величина које су 

пројектоване на апаратупројектоване на апарату 
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Шифра радног места: 

 

Радно место: Протетичар - ортотичар 

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 
 

Платна група (вертикална 

класификација) 

 

Платни разред  

Захтевана стручна спрема/врста 

образовања 

Стечено средње образовање  

Захтевана додатна знања / 

испити 

 

Захтевана искуства (трајање)  

Типичан/општи опис посла 

 

 Обавља послове из делокруга рада протетичара и ортотичара, а нарочито: узима 

мере и гипсане отиске за сва ортотичка средства израђена од термопластичних 

материјала а нарочито поткоене отозе, цервикалне ортозе и фиксационе шине; 

 Израђује све протетичке компоненте, а првенствено естетске рукавице, 

парцијално пуњење естетске шакем естетске шаке за пасивне протезе, делове за 

суспензије горњих екстремитета, делове за скелете доњих екстремитета, 
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Шифра радног места: 

 

Радно место: Техничар за контролу јонизујућег зрачења 

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 
 

Платна група (вертикална 

класификација) 

 

Платни разред  

Захтевана стручна спрема/врста 

образовања 

Стечено средње образовање или Више образовање  

Захтевана додатна знања / 

испити 

 

Захтевана искуства (трајање)  

Типичан/општи опис посла 

 

 врши послове контроле извора јонизујућег зрачења,  

 послови мерења извора зрачења у медицинској и индустријској примени 

 врши пријем, евиденцију и класификацију достављених дозиметара 

 обавља послове рутинске обраде и слања личних дозиметара 

 контактира са корисницима услуга лабораторије 

 припрема дозиметре за обраду 

 штампа и архивира извештаје и пропратна документа процеса испитивања 
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Шифра радног места: 

Радно место: Ветеринарски техничар 

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 
 

Платна група (вертикална 

класификација) 

 

Платни разред  

Захтевана стручна спрема/врста 

образовања 

Средње образовање у трајању од четири године 

Захтевана додатна знања / 

испити 

 

Захтевана искуства (трајање)  

Типичан/општи опис посла 

- припрема и извођење дијагностичких тестова за животињске материјале и 

ветеринарске препарате, 

- рад са лабораторијским животињама у оквиру дијагностичких тестова у делу 

послова које обављају ветеринарски техничари, 

- уклањање животињског биолошког материјала на прописан начин 
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Шифра радног места: 

 

Радно место: Возач санитетског возила 

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 
 

Платна група (вертикална 

класификација) 

 

Платни разред  

Захтевана стручна спрема/врста 

образовања 

Завршена средња школа 

Захтевана додатна знања / 

испити 

Поседовање возачке дозволе Б категорије 

Захтевана искуства (трајање)  

Типичан/општи опис посла 

 Врши санитетски превоз пацијената 

 Помаже приликом уношења и изношења непокретних пацијената 

 Одржава и прати и води евиденцију о исправност возила и опреме у возилу 
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Шифра радног места: 

 

Радно место: Возач техничког возила 

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 
 

Платна група (вертикална 

класификација) 

 

Платни разред  

Захтевана стручна спрема/врста 

образовања 

Завршена средња школа 

Захтевана додатна знања / 

испити 

Поседовање возачке дозволе Б категорије 

Захтевана искуства (трајање)  

Типичан/општи опис посла 

 

Вози техничко возило и одржава и прати и води евиденцију о исправност возила  
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Шифра радног места: 

 

Радно место: Спремач/Спремачица просторија у којима се пружају здравствене 

услуге 

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 
 

Платна група (вертикална 

класификација) 

 

Платни разред  

Захтевана стручна спрема/врста 

образовања 

Завршена основна школа 

Захтевана додатна знања / 

испити 

 

Захтевана искуства (трајање)  

Типичан/општи опис посла 

 Обавља послове одржаваља хигијене простора у којем се обавља здравствена 

делатност.  
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Шифра радног места: 

 

Радно место: Помоћни радник на нези болесника 

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 
 

Платна група (вертикална 

класификација) 

 

Платни разред  

Захтевана стручна спрема/врста 

образовања 

Завршена основна школа 

Захтевана додатна знања / испити  

Захтевана искуства (трајање)  

Типичан/општи опис посла 

Обавља послове:  Помоћни послови неге болесника и извођење других медицинско-

техничких радњи и помоћни послови код паковања санитетског материјала  
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Шифра радног места: 

 

Радно место: Помоћни радник на обдукцији 

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 
 

Платна група (вертикална 

класификација) 

 

Платни разред  

Захтевана стручна спрема/врста 

образовања 

Завршена основна школа 

Захтевана додатна знања / испити  

Захтевана искуства (трајање)  

Типичан/општи опис посла 

Ради на пословима у обдукцији,  преносу пацијената,  у капели и слично 
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Шифра радног места:  

Радно место: Перач лабораторијског посуђа 

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 

 

Платна група 

(вертикална класификација) 

 

Платни разред  

Захтевана стручна спрема/врста 

образовања 

Други степен 

Захтевана додатна знања/испити  

Захтевана искуства (трајање) 

 

 

Типичан/општи опис посла 

Врши послове прања, сушења и распоређивања по месту употребе, лабораторијског 

посуђа. 

 

 


