
КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА У ЗДРАВСТВУ 
 
 
 

РУКОВОДЕЋА РАДНА МЕСТА У ЗДРАВСТВУ 
 
 

Директор здравствене установе 

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 

Назив радног места 

Директор завода на више нивоа 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; 
- посебни услови рада: посебни услови рада и друге околности у којима се 
обављају послови радног места, у зависности од сложености и места рада, 
сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентима у оквиру 
радног места директор здравствене установе могу се разликовати следећа 
радна места: 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. 



Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање: 
- на интегрисаним академским студијама из области медицине, 
стоматологије и фармације по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005.године и завршена специјализација из 
одређених грана медицине, стоматологије или фармације у складу са 
Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама 
здравствених радника и здравствених сарадника; 
- на студијама другог степена (мастер академске студије) из области 
права, економије и организационих наука по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 
- на основним студијама из области медицине, стоматологије или 
фармације, у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена 
специјализација из одређених грана медицине, стоматологије или 
фармације у складу са Правилником о специјализацијама и ужим 
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника 
кредитована едукација из области здравственог менаџмента у трајању од 
најмање годину дана; 
- на основним студијама из области права, економије и организационих 
наука у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

- стручни испит;  
- лиценца; 
- специјалистички испит; 
- здравствени менаџмент; 
- пет година радног искуства као: руководилац здравствене установе 
и/или руководилац организационе јединице у здравственој установи. 

 

Заменик директора здравствене установе 

Заменик директора дома здравља 

Заменик директора апотеке 

Заменик директора опште болнице 

Заменик директора специјалне болнице 

Заменик директора здравственог центра 

Заменик директора клинике 

Заменик директора клиничког центра 

Заменик директора клиничко-болничког центра 

Заменик директора института на терцијарном нивоу здравствене 
заштите 

Заменик директора института на више нивоа здравствене заштите 

Назив радног места 

Заменик директора завода на примарном нивоу здравствене заштите 

Заменик директора 
завода на више нивоа 
здравствене заштите 

 

Типични / општи опис 
посла 

- замењује директора у организацији рада и руковођењу процесом 
рада у здравственој установи; 
- координира рад унутрашњих организационих јединица здравствене 
установеу одсуству директора;  
- именује руководиоце унутрашњих организационих јединица у 
одсуству директора; 



Заменик директора здравствене установе 

Заменик директора дома здравља 

Заменик директора апотеке 

Заменик директора опште болнице 

Заменик директора специјалне болнице 

Заменик директора здравственог центра 

Заменик директора клинике 

Заменик директора клиничког центра 

Заменик директора клиничко-болничког центра 

Заменик директора института на терцијарном нивоу здравствене 
заштите 

Заменик директора института на више нивоа здравствене заштите 

Назив радног места 

Заменик директора завода на примарном нивоу здравствене заштите 

Заменик директора 
завода на више нивоа 
здравствене заштите 

 

- доноси правилник о организацији и систематизацији послова у 
одсуству директора;  
- представља и заступа здравствену установу у одсуству директора; 
- спроводи утврђену пословну политику у одсуству директора; 
- у одсуству директора одговоран је за законитост рада здравствене 
установе; 
- посебни услови рада: посебни услови рада и друге околности у 
којима се обављају послови радног места, у зависности од сложености 
и места рада, сложености процедура, нивоа ризика, контакта са 
пацијентима, у оквиру радног места директор здравствене установе 
могу се разликовати следећа радна места: Заменик директора дома 
здравља, Заменик директора апотеке, Заменик директора опште 
болнице, Заменик директора специјалне болнице, Заменик директора 
здравственог центра, Заменик директора клинике, Заменик директора 
клиничког центра, Заменик директора клиничко-болничког центра, 
Заменик директора института на терцијарном нивоу здравствене 
заштите, Заменик директора института на више нивоа здравствене 
заштите, Заменик директора завода на примарном нивоу здравствене 
заштите. 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање на: 
- на интегрисаним академским студијама из области медицине, 
стоматологије и фармације по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005.године и завршена 
специјализација из одређених грана медицине, стоматологије или 
фармације у складу са Правилником о специјализацијама и ужим 
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; 
- на студијама другог степена (мастер академске студије) из области 
права, економије и организационих наука по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 
- на основним студијама година из области медицине, стоматологије 
или фармације, у трајању од најмање пет година по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и 
завршена специјализација из одређених грана медицине, 
стоматологије или фармације у складу са Правилником о 



Заменик директора здравствене установе 

Заменик директора дома здравља 

Заменик директора апотеке 

Заменик директора опште болнице 

Заменик директора специјалне болнице 

Заменик директора здравственог центра 

Заменик директора клинике 

Заменик директора клиничког центра 

Заменик директора клиничко-болничког центра 

Заменик директора института на терцијарном нивоу здравствене 
заштите 

Заменик директора института на више нивоа здравствене заштите 

Назив радног места 

Заменик директора завода на примарном нивоу здравствене заштите 

Заменик директора 
завода на више нивоа 
здравствене заштите 

 

специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и 
здравствених сарадника кредитована едукација из области 
здравственог менаџмента у трајању од најмање годину дана; 
- на основним студијама из области права, економије и 
организационих наука у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. 

Додатна знања / испити 
/ радно искуство 

- стручни испит;  
- лиценца; 
- специјалистички испит; 
- едукација из здравственог менаџмента; 
- пет година радног искуства као: руководилац здравствене установе 
и/или руоводилац организационе јединице у здравственој установи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Помоћник директора здравствене установе 

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 директора клиничко-болничког центра 

Помоћник директора института на терцијарном нивоу здравствене 
заштите 

Помоћник директора института на више нивоа здравствене заштите 

Назив радног места 

Помоћник директора завода на примарном нивоу здравствене заштите 

Помоћник 
директора завода на 
више нивоа 
здравствене заштите 

 

Типични / општи 
опис посла 

- извршава налоге директора здравствене установе и учествује у 
спровођењу одлука органа управљања; 
- координира рад организационих јединица у циљу рационалнијег 
пословања; 
- учествује у планирању стратегије развоја здравствене установе; 
- учествује у планирању потреба за набавком опреме, лекова и 
медицинских средстава; 
- сагледава кадровску структуру и потребе организационих јединица које 
обављају здравствену делатност и у складу са Кадровским планом, даје 
одговарајуће предлоге директору; 
- посебни услови рада: посебни услови рада и друге околности у којима се 
обављају послови радног места, у зависности од сложености и места рада, 
сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентима, у оквиру 
радног места, помоћник директора здравствене установе могу се 
разликовати следећа радна места: Помоћник директора апотеке, 
Помоћник директора опште болнице, Помоћник директора специјалне 
болнице, Помоћник директора здравственог центра, Помоћник директора 
клинике, Помоћник директора клиничког центра, Помоћник директора 
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. 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање: 
- на интегрисаним академским студијама из области медицине, 
стоматологије или фармације по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из 
одређених грана медицине, стоматологије, или фармације у складу са 
Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама 
здравствених радника и здравствених сарадника; 
- на студијама другог степена (мастер академске студије) из области 
права, економије и организационих наука по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године;  



Помоћник директора здравствене установе 

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 директора клиничко-болничког центра 

Помоћник директора института на терцијарном нивоу здравствене 
заштите 

Помоћник директора института на више нивоа здравствене заштите 

Назив радног места 

Помоћник директора завода на примарном нивоу здравствене заштите 

Помоћник 
директора завода на 
више нивоа 
здравствене заштите 

 

- на основним студијама из области медицине, стоматологије или 
фармације, у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена 
специјализација из одређених грана медицине, стоматологије или 
фармације у складу са Правилником о специјализацијама и ужим 
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; 
- на основним студијама из области права, економије и организационих 
наука у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

- стручни испит;  
- лиценца; 
- специјалистички испит; 
- најмање пет година радног искуства као: руководилац здравствене 
установе и/или руководилац организационе јединице у здравственој 
установи. 

 

Руководилац у оквиру клиничког центра, клиничо-болничког центра 
и здравственог центра 

Руководилац клинике 

Руководилац болнице 

Руководилац центра 

Назив радног места 

Руководилац дома здравља 

Руководилац 
немедицинске службе 

 

Типични / општи опис 
посла 

- одговоран је за стручни рад организационе јединице;  
- стара се о извршењу Плана рада организационе јединице у свим 
његовим сегментима и преузима мере за њихово спровођење; 
- спроводи контролу спорвођења Прогама унапређења квалитета 
рада и Програма рационализације у организационе јединице;  
- организује и спроводи стручни надзор над радом здавствених и 
других радника организационе јединице; 



Руководилац у оквиру клиничког центра, клиничо-болничког центра 
и здравственог центра 

Руководилац клинике 

Руководилац болнице 

Руководилац центра 

Назив радног места 

Руководилац дома здравља 

Руководилац 
немедицинске службе 

 

- утврђује оперативни распоред рада (распоред дежурстава, 
приправности, консултација, распоред запослених у сменском раду, 
план и распоред рада у допунском раду идр.) - медицинске 
организационе јединице; 
- предлаже годишњи план рада организационе јединце у свим 
сегементима плана, план стручног усавршавања запослених, план 
коришћења годишњих одмора и других одсуства запослених; 
- даје сагласност на све захтеве запослених за остваривање права из 
радног односа и појединачног колективног уговора; 
- предлаже директору распоређивање на руководећа радна места у 
Организационој јединици; 
- потписује захтеве за набавку основних средстава и инвентара, 
захтеве за текуће и инвестиционо одржавање објеката и опреме, 
требовање лекова, медицинског и другог потрошног материјала и 
захтеве који се упућују директору и одговарајућим заједничким 
службама; 
- учествује у раду Стручног колегијума; 
- сазива и председава седницама Стручог колегијума организационе 
јединице; 
- покреће поступак за утврђивање повреда радних обавеза 
запослених и повреда пословног кодексау запослених у 
организационој јединици; 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање: 
- на интегрисаним академским студијама из области медицине, 
стоматологије и фармације по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005.године и завршена 
специјализација из одређених грана медицине, стоматологије или 
фармације у складу са Правилником о специјализацијама и ужим 
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; 
- на студијама другог степена (мастер академске студије) из области 
права, економије и организационих наука по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 
- на основним студијама година из области медицине, стоматологије 
или фармације, у трајању од најмање пет година по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и 
завршена специјализација из одређених грана медицине, 
стоматологије или фармације у складу са Правилником о 
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника 
и здравствених сарадника кредитована едукација из области 
здравственог менаџмента у трајању од најмање годину дана; 
- на основним студијама из области права, економије и 
организационих наука у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. 



Руководилац у оквиру клиничког центра, клиничо-болничког центра 
и здравственог центра 

Руководилац клинике 

Руководилац болнице 

Руководилац центра 

Назив радног места 

Руководилац дома здравља 

Руководилац 
немедицинске службе 

 

Додатна знања / испити / 
радно искуство 

- стручни испит;  
- лиценца; 
- специјалистички испит; 
- пет година радног искуства. 

 

Помоћник руководиоца у оквиру клиничког центра, клиничко-болничког 
центра и здравственог центра 

Помоћник руководиоца клинике 

Помоћник руководиоца болнице 

Помоћник руководиоца центра 

Назив радног места 

Помоћник руководиоца дома здравља 

Помоћник 
руководиоца 
немедицинске 
службе 

 

Типични / општи 
опис посла 

- помаже руководиоцу организационе јединице и радних задатака; 
- учествује у спровђењу техничких, организационих и стручно-
медицинских мера и процедура рада организационих јединица (у даљем 
тексту: ОЈ);  
- задужен је за сарадњу и координацију рада са другим ОЈ; 
- обавља непосредну контролу стручног рада запослених у ОЈ; 
- оцењује и провера ефикасност постојећих метода рада о чему обавештава 
руководиоца ОЈ;  
- извештава руководиоца ОЈ о свему значајном у стручном раду лекара и 
других радника у ОЈ; 
- контролише употребљивост постојеће медицинске опреме и даје 
предлоге о њиховој набавци, сервисирању или расходу;  
- у одсуству руководиоца ОЈ, председава радом Комисије за интрени 
стручни надзор;  
- у одсуству руководиоца ОЈ, даје стручне сугестије, предлоге и налоге о 
даљим дијагностичким терапијским и оперативним процедурима; 
- пружа стручно-медицинску помоћ амбулантних и стационарним 
болесницима ОЈ; 
- у обавези је да се и лично едукује и прати савремене трендове у својој 
стручној области, и о њима обавештава руководиоца ОЈ; 
- за свој рад одговоран је руководиоцу ОЈ; 
- израђује годишњи план рада и прати реализацију истог; 
- спроводи контролу обављених послова и подноси месечне и кварталне 
Извештаје руководиоцу (квантитативне, квалитативне и финансијске); 
- координира са надређеним инстанцама, обавља коресподенцију изван 
Службе у сарадњи са руководиоцем организационе јединице;  
- координира и сарађује са осталим службама; 



Помоћник руководиоца у оквиру клиничког центра, клиничко-болничког 
центра и здравственог центра 

Помоћник руководиоца клинике 

Помоћник руководиоца болнице 

Помоћник руководиоца центра 

Назив радног места 

Помоћник руководиоца дома здравља 

Помоћник 
руководиоца 
немедицинске 
службе 

 

- прати стручну литературу, учествује на семинарима, а стечена знања 
преноси својим сарадницима; 
- обучава и стручно оспособљава новопримљене раднике. 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање:  
- на интегрисаним академским студијама из области медицине, 
стоматологије и фармације по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005.године и завршена специјализација из 
одређених грана медицине, стоматологије или фармације у складу са 
Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама 
здравствених радника и здравствених сарадника; 
- на студијама другог степена (мастер академске студије) из области права, 
економије и организационих наука по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 
- на основним студијама година из области медицине, стоматологије или 
фармације, у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена 
специјализација из одређених грана медицине, стоматологије или 
фармације у складу са Правилником о специјализацијама и ужим 
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника 
кредитована едукација из области здравственог менаџмента у трајању од 
најмање годину дана; 
- на основним студијама из области права, економије и организационих 
наука у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

- стручни испит;  
- лиценца; 
- специјалистички испит; 
- пет година радног искуства.  

 

Шеф кабинета директора клиничког центра И клиничо-болничког 
центра  

Назив радног места 

Шеф кабинета директора клиничког центра 

Шеф кабинета 
директора клиничо -
болничког центра 

 

Типични / општи опис 
посла 

- руководи радом Кабинета;  
- врши организацију и коресподенцију рада у Кабинету директора; 
- организује и обавља рад са странкама; 
- припрема и води записнике на седницама стручног колегијума;  
- врши и друге послове по налогу директора; 



Шеф кабинета директора клиничког центра И клиничо-болничког 
центра  

Назив радног места 

Шеф кабинета директора клиничког центра 

Шеф кабинета 
директора клиничо -
болничког центра 

 

- обавља послове протокола који се односе на активности директора  
- обавља писану кореспонденцију за потребе директора; 
- координира међусобну интерну комуникацију и рад организационих 
јединица  
- координира пословe везанe за рад органа управљања и руковођења; 
- даје мишљење приликом формирања радних група; 
- организује састанке директора и припрему материјала; 
- обавља организацију и протоколарно-техничке послове везане за рад 
здравствене установе и унутрашњих организационих јединица; 
- прати и обезбеђује реализацију послова унутрашњих организационих 
јединица, извештава директора о стању и проблемима у вршењу 
планираних послова и предлаже предузимање потребних мера за 
њихово решење; 
- припрема и обједињује планове рада и извештаје о раду здравствене 
установе. 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање: 
- на студијама другог степена (мастер академске студије) из области 
права, економије и организационих наука по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 
- на основним студијама из области права, економије и организационих 
наука у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

 

 
 

Секретар клиничког центра И клиничо-болничког центра 

Секретар клиничког центра 

Назив радног места 

Секретар клиничо -болничког центра 

Секретар клинике у 
оквиру клиничког 
центра 

 

Типични / општи 
опис посла 

- организује, руководи, координира пословима из делокруга Пословног 
секретаријата;  
- организује припремање одлука и документације за рад органа 
управљања и стручних органа; 
- организује архивирање документације органа управљања и стручних 
органа;  
- руководи радом Секретаријата - планирање и распоређивање послова на 
запослених у складу са Програмом рада, праћење и оцењивање рада 
руководилаца организационих јединица у саставу и других запослених; 
- помаже директору у припреми седница органа; 
- припрема материјал за седнице органа здравствене установе;  
- припрема општа и појединачна аката из области рада;  



Секретар клиничког центра И клиничо-болничког центра 

Секретар клиничког центра 

Назив радног места 

Секретар клиничо -болничког центра 

Секретар клинике у 
оквиру клиничког 
центра 

 

- припрема и обједињавање планова рада и извештаја о раду ѕдравствене 
установе; 
- прати реализацију одлука и закључака органа управљања и њихових 
тела; 
- води евиденције о свим стручним комисијама које образује здравствена 
установа; 
- израђује месечне извештаје о раду комисија, као и обавештења о 
потреби, односно престанку радног ангажовања чланова стручних 
комисија. 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање: 
- на студијама другог степена (мастер академске студије) из области 
права, економије и организационих наука по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 
- на основним студијама из области права, економије и организационих 
наука у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

 

 

Главна сестра / главни техничар здравствене установе 

Главна сестра / главни техничар дома здравља 

Главна сестра / главни техничар опште болнице 

Главна сестра / главни техничар специјалне болнице 

Главна сестра / главни техничар здравственог центра 

Главна сестра / главни техничар клинике 

Главна сестра / главни техничар клиничког центра 

Главна сестра / главни техничар клиничко-болничког центра 

Главна сестра / главни техничар института на терцијарном нивоу 
здравствене заштите 

Главна сестра / главни техничар института на више нивоа здравствене 
заштите 

Назив радног места 

Главна сестра / главни техничар завода на примарном нивоу 
здравствене заштите 

Главна сестра / главни 
техничар завода на 
више нивоа 
здравствене заштите 

 

Типични / општи опис 
посла 

- оргaнизуje рaд зaпoслeнoг мeдицинскoг oсoбљa сa вишoм и срeдњoм 
стручнoм спрeмoм мeдицинскoг смeрa, прaви рaспoрeд дeжурстaвa зa 
кaдaр зa кojи je зaдужeнa, у сaрaдњи сa нeпoсрeдним рукoвoдиoцeм 
oргaнизaциoнe jeдиницe и дирeктoрoм; 



Главна сестра / главни техничар здравствене установе 

Главна сестра / главни техничар дома здравља 

Главна сестра / главни техничар опште болнице 

Главна сестра / главни техничар специјалне болнице 

Главна сестра / главни техничар здравственог центра 

Главна сестра / главни техничар клинике 

Главна сестра / главни техничар клиничког центра 

Главна сестра / главни техничар клиничко-болничког центра 

Главна сестра / главни техничар института на терцијарном нивоу 
здравствене заштите 

Главна сестра / главни техничар института на више нивоа здравствене 
заштите 

Назив радног места 

Главна сестра / главни техничар завода на примарном нивоу 
здравствене заштите 

Главна сестра / главни 
техничар завода на 
више нивоа 
здравствене заштите 

 

- планира, организује, води, координира, контролише и усклађује рад 
медицинских сестара/техничара у области процеса здравствене неге и 
подршке пацијената, у складу са програмом, циљевима и радом 
здравствене установе; 
- планира, организује и спроводи стручно усавршавање медицинских 
сестара / техничара у области стручног усавршавања;  
- врши унутрашњу проверу квалитета процеса рада медицинских 
сестара / техничара и за то одговара директору здравствене установе; 
- нaдзире рaд мeдицинскoг oсoбљa сa вишoм и срeдњoм стручнoм 
спрeмoм, учeствуje у прoцeсу плaнирaњa, кoнтрoли и стaтистичкoм 
извeштaвaњу, кao и прaћeњу квaлитeтa рaдa у сaрaдњи сa нeпoсрeдним 
рукoвoдиoцeм; 
- надзире рад пoмoћнoг oсoбљa службe зa oдржaвaњe, a у вeзи хигиjeнe 
прoстoрa, oпрeмe, мeдицинскe oдeћe и сл.; 
- блaгoврeмeнo oбeзбeђује трeбoвaње пoтрoшнoг мaтeриjaлa зa свe 
службe; 
- организује и прати спрoвoђeње припрaвничкe oбукe припрaвникa сa 
вишoм и срeдњoм стручнoм спрeмoм мeдицинскoг смeрa; 
- вoди eвидeнциjу o рaднoм врeмeну и oдсуствoвaњу зaпoслeних с 
пoслa, у сaрaдњи сa нaчeлникoм и шeфoм службe, пoпуњaвa рaднe листe 
зa oбрaчун зaрaда; 
- контролише поштовање утврђених процедура за управљање 
медицинским отпадом; 
- контролише спровођење утврђених процедура у циљу раног 
откривања, спречавања и сузбијања болничких инфекција; 
- контролише спровођење поступака дезинфекције и стерилизације; 
- посебни услови рада: посебни услови рада и друге околности у којима 
се обављају послови радног места, у зависности од сложености и места 
рада, сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентима, у 
оквиру радног места главна сестра/главни техничар здравствене 
установе могу се разликовати следећа радна места: Главна 
сестра/главни техничар дома здравља, Главна сестра / главни техничар 
опште болнице, Главна сестра / главни техничар специјалне болнице, 



Главна сестра / главни техничар здравствене установе 

Главна сестра / главни техничар дома здравља 

Главна сестра / главни техничар опште болнице 

Главна сестра / главни техничар специјалне болнице 

Главна сестра / главни техничар здравственог центра 

Главна сестра / главни техничар клинике 

Главна сестра / главни техничар клиничког центра 

Главна сестра / главни техничар клиничко-болничког центра 

Главна сестра / главни техничар института на терцијарном нивоу 
здравствене заштите 

Главна сестра / главни техничар института на више нивоа здравствене 
заштите 

Назив радног места 

Главна сестра / главни техничар завода на примарном нивоу 
здравствене заштите 

Главна сестра / главни 
техничар завода на 
више нивоа 
здравствене заштите 

 

Главна сестра / главни техничар здравственог центра, Главна сестра / 
главни техничар клинике, Главна сестра / главни техничар клиничког 
центра, Главна сестра / главни техничар клиничко-болничког центра, 
Главна сестра / главни техничар института на терцијарном нивоу 
здравствене заштите, Главна сестра / главни техничар института на 
више нивоа здравствене заштите, Главна сестра / главни техничар 
завода на примарном нивоу здравствене заштите, Главна сестра / главни 
техничар завода на више нивоа здравствене заштите. 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање: 
- на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године; 
- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 

Додатна знања / 
испити / искуство 

- стручни испит;  
- лиценца;  
- пет година радног искуства у области здравствене заштите. 

 



ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
 

Доктор медицине специјалиста 

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 

Назив радног места 

Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за жене 

Доктор медицине 
специјалиста у 
јавном здрављу 

 

Типични / општи 
опис посла 

- превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и 
менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, 
кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води 
прописану медицинску документацију; 
- организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца 
и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак 
болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и 
осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за 
здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи 
здраствено-васпитне активности и остварује сарадњу са кључним 
појединцима и организацијама у заједници;  
- ради у превентивним саветовалиштима; 
- организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг 
прегледе;  
- учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и 
масовних несрећа, мере за рано откривање болести); 
- обавља послове радиолошке, лабораторијске и друге дијагностике за коју 
је специјализован, о чему сачињава специјалистички извештај; 
- обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и 
прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује 
мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног 
лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене 
спречености за рад због болести или повреде; 
- прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско-техничка 
помагала; 
- даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, 
иде у кућне посете; 
- збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог 
обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по 
потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће 
здравствене установе; 
- спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, 
односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику 
и лечење је специјализован; 
- обавља послове лабораторијске, радиолошке и друге дијагностике за коју 



Доктор медицине специјалиста 

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 

Назив радног места 

Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за жене 

Доктор медицине 
специјалиста у 
јавном здрављу 

 

је специјализован, о чему сачињава специјалистички извештај; 
- учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;  
- обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим 
сарадницима; 
- планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; 
- спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје 
специјалности; 
- посебни услови рада: посебни услови рада и друге околности у којима се 
обављају послови радног места, у зависности од сложености и места рада, 
сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентима, у оквиру 
радног места доктор медицине специјалиста могу се разликовати следећа 
радна места: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. 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање: 
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена 
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о 
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и 
здравствених сарадника; 
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена 
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о 
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и 
здравствених сарадника. 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

- стручни испит;  
- лиценца; 
- специјалистички испит. 

 



 

Доктор медицине 

Доктор медицине у хитној медицинској помоћи 

Доктор медицине изабрани лекар 

Назив радног 
места 

Доктор медицине у заводу 

Типични / 
општи опис 
посла 

- превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и 
менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз 
примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану 
медицинску документацију; 
- организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и 
породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак 
болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и 
осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за 
здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи 
здраствено-васпитне активности и остварује сарадњу са кључним 
појединцима и организацијама у заједници;  
- ради у превентивним саветовалиштима; 
- организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе;  
- учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и 
масовних несрећа, мере за рано откривање болести); 
- обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке 
прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује 
мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног 
лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене 
спречености за рад због болести или повреде; 
- прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско-техничка 
помагала; 
- даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде 
у кућне посете; 
- збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог 
обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по 
потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће 
здравствене установе; 
- учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;  
- обавља консултатиције са другим здравственим радницима и здравственим 
сарадницима; 
- планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; 
- посебни услови рада: посебни услови рада и друге околности у којима се 
обављају послови радног места, у зависности од сложености и места рада, 
сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентима, у оквиру 
радног места доктор медицине могу се разликовати следећа радна места: 
Доктор медицине у хитној медицинској помоћи, Доктор медицине изабрани 
лекар, Доктор медицине у заводу. 

Стручна спрема 
/ образовање 

Високо образовање: 
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 
- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

- стручни испит;  
- лиценца. 

 



 

Доктор стоматологије специјалиста Назив радног места 

Доктор стоматологије специјалиста 

Доктор стоматологије 
специјалиста изабрани 
лекар 

 

Типични / општи опис 
посла 

- превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и аномалије зуба, 
уста, вилица и лица, применом принципа и процедура савремене 
стоматологије, о чему води прописану медицинску документацију; 
- врши систематске и друге прегледе предшколске и школске деце у 
циљу евидентирања обољења зуба, потпорног апарата зуба, меких 
ткива и постојања ортодонтских аномалија, поставља дијагнозу и 
врши терапију обољења млечних и сталних зуба, бави се здравствено - 
васпитним радом и врши надзор над спровођењем превентивних 
активности у стоматологији; 
- ради на унапређењу оралног здравља жена у току трудноће и 12 
месеци после порођаја; 
- врши анализу и планира израду свих врста активних, функционалних 
пасивних имедијентних и фиксних ортодонтских апарата, врши 
адаптацију апарата у устима и прати ток лечења; 
- упознаје пацијенте са дијагнозом и начином терапије, поставља 
дијагнозу и предлог за протетско збрињавање, ради на изради и 
одржавању фиксних и мобилних протетских надокнада, лечи каријес 
зуба и његове компликације, лечи обољења потпорног апарата зуба-
пародонтопатије и врши екстракције зуба, када је то неопходно; 
- упућује пацијенте на специјалистичко - консултативне прегледе у 
установи или на више нивое здравствене заштите; 
- контролише рад зубног асистента, ортодонстког техничара и 
протетског техничара; 
- спроводи стоматолошку здравствену заштиту одређених категорија 
становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију 
превенцију, дијагностику и лечење је специјализован; 
- учествује у унапређењу квалитета стоматолошке здравствене 
заштите;  
- обавља консултације са другим здравственим радницима и 
здравственим сарадницима; 
- планира, надзире и евалуира спровођење стоматолошке здравствене 
заштите; 
- спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје 
специјалности; 
- посебни услови рада: посебни услови рада и друге околности у 
којима се обављају послови радног места, у зависности од сложености 
и места рада, сложености процедура, нивоа ризика, контакта са 
пацијентима, у оквиру радног места доктор стоматологије 
специјалиста могу се разликовати следећа радна места:Доктор 
стоматологије специјалиста, Доктор стоматологије специјалиста 
изабрани лекар. 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање: 
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;и завршена 
специјализација из одређених грана стоматологије, у складу са 
Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама 
здравствених радника и здравствених сарадника; 



Доктор стоматологије специјалиста Назив радног места 

Доктор стоматологије специјалиста 

Доктор стоматологије 
специјалиста изабрани 
лекар 

 

- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и 
завршена специјализација из одређених грана стоматологије, у складу 
са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама 
здравствених радника и здравствених сарадника.  

Додатна знања / испити 
/ радно искуство 

- стручни испит; 
- лиценца; 
- специјалистички испит. 

 

Назив радног 
места 

Доктор стоматологије 

Типични / општи 
опис посла 

- превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и аномалије зуба, уста, 
вилица и лица, применом принципа и процедура савремене стоматологије, о 
чему води прописану медицинску документацију; 
- врши систематске и друге прегледе предшколске и школске деце у циљу 
евидентирања обољења зуба, потпорног апарата зуба, меких ткива и 
постојања ортодонтских аномалија, бави се здравствено - васпитним радом; 
- ради на унапређењу оралног здравља жена у току трудноће и 12 месеци 
после порођаја; 
- упознаје пацијенте са дијагнозом и начином терапије, поставља дијагнозу и 
предлог за протетско збрињавање, ради на изради и одржавању фиксних и 
мобилних протетских надокнада, лечи каријес зуба и његове компликације, 
лечи обољења потпорног апарата зуба-пародонтопатије и врши екстракције 
зуба, када је то неопходно; 
- упућује пацијенте на специјалистичко - консултативне прегледе у установи 
или на више нивое здравствене заштите; 
- контролише рад зубног асистента и протетског техничара; 
- збрињава хитна стања у области стоматологије; 
- обавља послове поливалентне стоматологије за све категорије 
становништва; 
- учествује у унапређењу квалитета стоматолошке здравствене заштите;  
- обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим 
сарадницима; 
- планира, надзире и евалуира спровођење стоматолошке здравствене 
заштите. 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање: 
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 
- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

- стручни испит; 
- лиценца. 

 
 
 



Назив радног 
места 

Фармацеут специјалиста 

Типични / општи 
опис посла 

- обавља фармацеутску здравствену делатност у оквиру своје специјалности, 
о чему води прописану медицинску документацију; 
- издаје лекове, медицинска средства и предмете опште употребе и даје 
савете за њихову примену;  
- прати нежељене реакције на лекове и медицинска средства и доприноси 
избегавању истих;  
- ради на имплементацији рационалне (ефикасне, безбедне и екoномичне) 
фармакотерапије прилагођене сваком пацијенту; 
- доприноси избегавању интеракција и терапијског дуплирања примене 
лекова; 
- врши промоцију здравља и превенцију болести у сарадњи са другим 
здравственим радницима; 
- израђује магистралне и галенске лекове; 
- набавља и контролише правилно складиштињеи чување лекова, 
медицинских средстава и предмета опште употребе; 
- спроводи активности стручног усавршавања у областима фармацеутске 
делатности; 
- управља фармацеутским отпадом. 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање: 
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. годинеи завршена специјализација 
из одређених грана фармације у складу са Правилником о специјализацијама 
и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;  
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена 
специјализација из одређених грана фармације у складу са Правилником о 
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и 
здравствених сарадника. 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

- стручни испит;  
- лиценца;  
- одговарајућа специјализација. 

 

Назив радног 
места 

Фармацеут специјалиста медицинске биохемије 

Типични / општи 
опис посла 

- обавља специјалистичке послове из области медицинске биохемије, о чему 
води прописану медицинску документацију; 
- процењује адекватност биолошког материјала узетог / донетог за рад у 
односу на врсту испитивања; 
- учествује у процесу специјализованих испитивања и одговора за тачност 
испитивања; 
- валидује лабораторијски извештај о испитивању процењујући међусобну 
усклађеност добијених података, извештај верификују својим потписом уз 
уношење стручног мишљења и интерпретативног коментара; 
- контролишу реагенсе и одговорни су за подешавање и правилно руковање 
опремом која се користи у поступку испитивања; 
- изводи биохемијске и хематолошке анализе, у складу са номенклатуром 
лабораторијских услуга на примарном нивоу здравствене заштите;  
- врши припрему реагенаса и других раствора потребних за рад;  
- спроводи унутрашњу проверу квалитета рада у лабораторијској 
дијагностици;  
- врши контролу и калибрацију лабораторијских апарата;  



Назив радног 
места 

Фармацеут специјалиста медицинске биохемије 

- израђује стандардне криве и стандардне растворе;  
- спроводи активности стручног усавршавања у области биохемијске 
здравствене делатности. 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање: 
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација 
из медицинске биохемије у складу са Правилником о специјализацијама и 
ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; 
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена 
специјализација из медицинске биохемије у складу са Правилником о 
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и 
здравствених сарадника. 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

- стручни испит;  
- лиценца;  
- специјализација из медицинске биохемије. 

 

Назив радног места Фармацеут 

Типични / општи опис 
посла 

- обавља послове из области фармацеутске здравствене делатности о 
чему води прописану медицинску документацију; 
- издаје лекове, медицинска средства и предмете опште употребе и 
даје савете за њихову примену;  
- прати нежељене реакције на лекове и медицинска средства и 
доприноси избегавању истих;  
- доприноси избегавању интеракција и терапијског дуплирања 
примене лекова; 
- промоција здравља и превенција болести у сарадњи са другим 
здравственим радницима; 
- израђује магистралне лекове; 
- набавља и контролише правилно складиштење и чување лекова, 
медицинских средстава и предмета опште употребе; 
- управља фармацеутским отпадом; 
- учествује у континуираном стручном усавршавању. 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање: 
- интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 
- основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Додатна знања / испити 
/ радно искуство 

- стручни испит; 
- лиценца. 

 

Назив радног места Фармацеут - медицински биохемичар 

Типични / општи 
опис посла 

- изводи биохемијске и хематолошке анализе, у складу са номенклатуром 
лабораторијских услуга на примарном нивоу здравствене заштите о чему 
води прописану медицинску документацију; 
- обавља контролу поступка пријема пацијента и / или биолошког 
материјала узетог/донетог за рад;  
- учествује у процесу испитивања и одговорни су за тачност испитивања 
и све резултате лабораторијских испитивања; 



Назив радног места Фармацеут - медицински биохемичар 

- валидује лабораторијски извештај о испитивању процењујући 
међусобну усклађеност добијених података, извештај верификују својим 
потписом; 
- обављаја контролу над реагенсима и одговара за подешавање и 
правилно руковање опремом која се користе у постуку испитивања; 
- врши припрему реагенаса и других раствора потребних за рад;  
- спроводи унутрашњу проверу квалитета рада у лабораторијској 
дијагностици;  
- врши контролу и калибрацију лабораторијских апарата;  
- израђује стандардне криве и стандардне растворе; 
- спроводи активности стручног усавршавања у областима биохемијске 
делатности. 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање: 
- интегрисаним академским студијама по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 
- основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

- стручни испит; 
- лиценца. 

 

Координатор за квалитет здравствене заштите у здравственој установи на 
примарном нивоу здравствене заштите 

Координатор за обезбеђење квалитета 

Назив радног места 

Координатор за контролу квалитета 

Општи опис посла - спроводи активности за обезбеђење и контролу квалитета; 
- планира, развија и надгледа систем обезбеђења и контроле квалитета; 
- обезбеђује усклађеност са важећом регулативом и смерницама Добре 
праксе 
- надгледа извршење усвојених планова рада преко извештаја које 
подносе шефови организационих јединица у служби; 
- одобрава станардне оперативне процедуре обезбеђивања квалитета и по 
потреби одобрава друге процедуре; 
- руководи активностима које следе након интерних и екстерних провера 
да би се обезбедило спровођење препоручених корективних мера. 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање: 
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо 
образовање здравствених радника, почев од 10. септембра 2005. године;и 
завршена специјализација у складу са Правилником о специјализацијама 
и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених 
сарадника; 
- на студијама другог степена (мастер академске студије), по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, и 
завршена одговарајућа специјализација здравствених сарадника у складу 
са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама 
здравствених радника и здравствених сарадника;  
- на основним студијама здравствених радника у трајању од најмање пет 
година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године и завршена специјализација , у складу са Правилником о 
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и 
здравствених сарадника; 



- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, и 
завршена одговарајућа специјализација здравствених сарадника у складу 
са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама 
здравствених радника и здравствених сарадника. 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

 

 
 

Виша медицинска сестра / техничар 

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 

Назив радног места 

Виша медицинска сестра-техничар у саветовалишту и превентивном 
центру 

Виша медицинска 
сестра-техничар у 
јавном здрављу 

 

Типични / општи 
опис посла 

- планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке 
пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене 
неге, о чему води прописану медицинску документацију;  
- спроводи превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине 
или доктора медицине специјалисте у тиму или самостално; 
- пoсeћуjе трудницe, породиље и нoвoрoђeнчaд, мaлу и прeдшкoлску 
дeцу; 
- пoсeћуjе пaциjeнтe oбoлeлe oд хроничних незаразних болести, 
мeнтaлних oбoљeњa; 
- пoсeћуjе жeнe гeнeрaтивнoг и пoстгeнeрaтивнoг дoбa, стaрa изнeмoглa 
лицa; 
- прaти стaњe пoрoдиљe у свa чeтири пoрoђajнa дoбa и учествује у 
пoрoђajу уз нaдзoр гинeкoлoгa и прaти трудницу дo пoрoдилиштa, 
интeнзивнo прaти стaњe пoрoдиљe двa сaтa нaкoн пoрoђaja (прaти витaлнe 
функциje); 
- спрoвoди нeгу нoвoрoђeнe дeцe oд рoђeњa дo oтпустa и спрoвoди нeгу 
бaбињaрe oд пoрoђaja дo oтпустa;  
- спрoвoди oрдинирaну тeрaпиjу бaбињaри пo нaлoгу гинeкoлoгa и дaje 
тeрaпиjу нoвoрoђeнoj дeци пo нaлoгу пeдиjaтрa; 
- сaрaђуje сa другим учесницима у пружању здравствене заштите и 
службaмa у заједници; 
- обучава нoвoпримљeнe здравствене рaдникe и кoнтрoлишe oбуку 
припрaвникa; 
- кoнтинуирaно спрoвoди нaдзoр прoцeсa стaтистичкoг извeштaвaњa; 
- требује пoтрoшни мaтeриjaл зa службу; 



Виша медицинска сестра / техничар 

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 

Назив радног места 

Виша медицинска сестра-техничар у саветовалишту и превентивном 
центру 

Виша медицинска 
сестра-техничар у 
јавном здрављу 

 

- контролише одлагање медицинског отпада на прописан начин; 
- спроводи и контролише поступак дезинфекције и стерилизације опреме 
и материјала; 
- посебни услови рада: посебни услови рада и друге околности у којима се 
обављају послови радног места, у зависности од сложености и места рада, 
сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентима, у оквиру 
радног места виша медицинска сестра / техничар могу се разликовати 
следећа радна места: 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. 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање: 
- на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године; 
- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

- стручни испит;  
- лиценца. 

 
 
Назив радног места Виши физиотерапеут 

Типични / општи 
опис посла 

- спроводи самостално терапеутске процедуре из области физикалне 
медицине и рехабилитације (хидротерапија, електротерапија, 
кинезитерапија, парафинотерапија, киротерапија), на основу 
налогадоктора медицине специјалисте за област физикалне медицине и 
рехабилитације и о томе води прописану медицинску документацију; 
- надзире и контролише рад физиотерапеута; 



Назив радног места Виши физиотерапеут 

- надзире рaд пoмoћнoг oсoбљa у вeзи хигиjeнe просторија за физикалну 
терапију, oпрeмe, мeдицинскe oдeћe и сл.; 
- спрoвoди кoнтинуирaни нaдзoр прoцeсa стaтистичкoг извeштaвaњa; 
- увoди у пoсao нoвoпримљeнe рaдникe и кoнтрoлишe oбуку 
припрaвникa; 
- учи и мoтивише пaциjeнтa дa сe прaвилнo служи пoмaгaлимa; 
- прaти пaциjeнтoвo стaње и нaпрeдак; 
- прилaгoђaвa прoгрaм физиoтeрaпиje у склaду сa нaпрeткoм 
пaциjeнтoвoг стaњa; 
- пoдстиче и пoдучaвa пaциjeнтa зa сaмoстaлнo извoђeњe вeжби. 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање: 
- на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године; 
- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

- стручни испит; 
- лиценца. 

 

Назив радног места Виши зубни техничар 

Типични / општи 
опис посла 

- израђује, прилагођава, сервисира и поправља стоматолошка протетска 
помагала, по налогу и пратећи упутства доктора стоматологије или 
специјалисте доктора стоматологије; 
- планира, организује и надзире рад зубних техничара; 
- спроводи активности стручног усавршавања у области зубне технике; 
- увoди у пoсao нoвoпримљeнe рaдникe и кoнтрoлишe oбуку 
припрaвникa. 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање: 
- на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године; 
- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

- стручни испит; 
- лиценца. 

 

Назив радног места Виши санитарни техничар / санитарно-еколошки инжењер 

Типични / општи опис 
посла 

- узима узорке за испитивање и врши њихову анализу; 
- 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. 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање: 
- на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године; 



Назив радног места Виши санитарни техничар / санитарно-еколошки инжењер 

- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Додатна знања / испити 
/ радно искуство 

- стручни испит; 
- лиценца. 

 

Назив радног места Виши радиолошки техничар 

Типични / општи опис 
посла 

- даје упутства пацијенту о припреми за снимање и о понашању 
приликом снимања; 
- поставља пацијента у одговарајући положај 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. 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање: 
- на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године; 
- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
Изузетно: 
- средње образовање у трајању од четири године и радним искуством 
од најмање пет година стечено до дана ступања на снагу ове уредбе. 

Додатна знања / испити 
/ радно искуство 

- стручни испит;  
- лиценца. 

 

Назив радног места Виши нутрициониста - дијететичар 

Типични / општи опис 
посла 

- израђује план исхране, у складу са нутритивним вредностима хране и 
здравственим стањем пацијента 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. 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање: 
- на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године; 
- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Додатна знања / испити 
/ радно искуство 

- стручни испит; 
- лиценца. 

 
 

Назив радног места Виши лабораторијски техничар 

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; 



Назив радног места Виши лабораторијски техничар 

- ради на биохемијским и другим анализаторима; 
- изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу са 
номенклатуром лабораторијских услуга на примарном нивоу здравствене 
заштите о чему води прописану медицинску документацију; 
- спроводи активности стручног усавршавања у области лабораторијске 
технике. 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање: 
- на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године; 
- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

- стручни испит; 
- лиценца. 

 

Виша стоматолошка сестра / техничар 

Стоматолошка сестра /техничар у амбуланти 

Назив радног места 

Стоматолошка сестра/ техничар на зубном рендген апарату 

Типични / општи опис 
посла 

- асистира доктору стоматологије током спровођења стоматолошке 
здравствене заштите; 
- изводи и асистира при денталним и интраоралним снимањима; 
- планира, организује и надзире рад стоматолошких сестара / 
техничара;  
- учествује у унапређењу квалитета стоматолошке здравствене 
заштите; 
- спроводи активности стручног усавршавања стоматолошких сестара / 
техничара. 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање: 
- на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године; 
- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Додатна знања / испити 
/ радно искуство 

- стручни испит; 
- лиценца. 

 

Назив радног места Цитоскринер  

Типични / општи опис 
посла 

- врши морфолошку анализу ћелија добијених цервикалним брисом у 
поступку скрининга; 
- спроводи активности стручног усавршавања у области цитолошке 
цервикалне методологије. 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање:  
- на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године; 
- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;  
или 



Назив радног места Цитоскринер  

- средње образовање у трајању од четири године;  
или 
- на основним студијама у трајању од најмање четири године. 

Додатна знања / испити 
/ радно искуство 

- стручни испит; 
- додатна обука за цитоскрининг у организованом популационом 
скринингу на рак грлића материце. 

 

Назив радног места Виши радни терапеут 

Типични / општи опис 
посла 

- планира радну терапију; 
- израђује програм са описом поступака и предвиђених исхода 
терапије; 
- прати стање пацијента и успешност радне терапије и 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. 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање: 
- на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године; 
- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Додатна знања / испити 
/ радно искуство 

- стручни испит; 
- лиценца. 

 
 

Назив радног места Виши фармацеутски техничар 

Типични / општи 
опис посла 

- врши промет на малопомоћних лековитих средстава, медицинских 
средстава, дијететских суплемената и других производа за превенцију и 
лечење, осим лекова чији је режим издавања на рецепт; 
- 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; 
- планира, организује и надзире рад фармацеутских техничара;  
- спроводи активност стручног усавршавања. 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање: 
- струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године; 
- основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

- стручни испит; 
- лиценца. 

 



Медицинска сестра / техничар 

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 

Назив радног 
места 

Гинеколошко-акушерска сестра/бабица у ванболничком породилишту 

Медицинска 
сестра у јавном 
здрављу 

 

Типични / општи 
опис посла 

- пружа услуге здравствене неге и подршке 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 и о томе води прописану медицинску 
документацију; 
- у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи 
превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора 
медицине специјалисте у установи и на терену; 
- припрeмa бoлeсникa зa дијагностичко терапијске прoцeдурe и припрeмa 
oрдинaциjу, oпрeму и урeђaje зa рaд; 
- учeствуje у диjaгнoстици (EКГ, oдрeђивaњe шећера у крви и др.) и врши 
антропометријска мерења; 
- примa пoзивe нa тeлeфoну зa хитнe интeрвeнциje и кooрдинирa рaдoм и 
усмeрaвa свe eкипe хитне помоћи нa тeрeну, усмeрaвa нajближу eкипу прeмa 
мeсту интeрвeнциje и прaти крeтaњa eкипa хитне помоћи нa цeлoм пoдручjу 
територијалне нaдлeжнoсти; 
- у хитним случajeвимa пружa прву пoмoћ унeсрeћeнимa нa мeсту дoгaђaja и 
у трaнспoрту и прaти бoлeсникa и нaдзирe гa зa врeмe прeвoзa дo здрaвствeнe 
устaнoвe или кућe рaди дaљeг лeчeњa; 
- врши узимaњe узoрaкa у стaну бoлeсникa зa бaктeриoлoшкo-лaбoрaтoриjскe 
прeглeдe; 
- прaти стaњe пoрoдиљe у свa чeтири пoрoђajнa дoбa и учествује у пoрoђajу 
уз нaдзoр гинeкoлoгa и прaти трудницу дo пoрoдилиштa, интeнзивнo прaти 
стaњe пoрoдиљe двa сaтa нaкoн пoрoђaja (прaти витaлнe функциje), спрoвoди 
нeгу нoвoрoђeнe дeцe oд рoђeњa дo oтпустa и спрoвoди нeгу бaбињaрe oд 
пoрoђaja дo oтпустa и спрoвoди oрдинирaну тeрaпиjу бaбињaри пo нaлoгу 
гинeкoлoгa и дaje тeрaпиjу нoвoрoђeнoj дeци пo нaлoгу пeдиjaтрa; 
- врши дезинфекцију и стeрилизaциjу мaтeриjaлa и инструмeнaтa; 
- правилно одлаже медицински отпад; 
- посебни услови рада и друге околности у којима се обављају послови 
радног места, у зависности од сложености и места рада, сложености 
процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентима, у оквиру радног места 
медицинска сестра / техничар могу се разликовати следећа радна места: 
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. 

Стручна спрема / - средње образовање у трајању од четири године 



Медицинска сестра / техничар 

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 

Назив радног 
места 

Гинеколошко-акушерска сестра/бабица у ванболничком породилишту 

Медицинска 
сестра у јавном 
здрављу 

 

образовање 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

- стручни испит; 
- лиценца. 

 

Назив радног 
места 

Физиотерапеутски техничар 

Типични / општи 
опис посла 

- самостално спроводи терапеутске процедуре и поступке у области 
физикалне медицине и рехабилитације по налогу доктора специјалисте за 
област физикалне медицине и рехабилитације, о чему води прописану 
медицинску документацију; 
- прaти пaциjeнтoвo стaње и нaпрeдак; 
- прилaгoђaвa прoгрaм физиoтeрaпиje у склaду сa нaпрeткoм пaциjeнтoвoг 
стaњa; 
- пoдстицaњe и пoдучaвaњe пaциjeнтa зa сaмoстaлнo извoђeњe вeжби. 

Стручна спрема / 
образовање 

- средње образовање у трајању од четири године. 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

- стручни испит; 
- лиценца. 

 

Назив радног места Зубни техничар 

Типични / општи 
опис посла 

- израђује, прилагођава и поправља стоматолошка протетска помагала, по 
налогу и пратећи упутства доктора стоматологије или специјалисте 
доктора стоматологије, о чему води прописану медицинску 
документацију; 
- припрема лабораторију за зубну технику за рад; 
- сарађује са доктором стоматолигије у изради и адаптацији протетске 
надокнаде; 
- репарише протетску надокнаду. 

Стручна спрема / 
образовање 

- средње образовање у трајању од четири године 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

- стручни испит; 
- лиценца. 

 
 



Назив радног места Санитарни / Санитарно-еколошки техничар 

Типични / општи опис посла - узима узорке за испитивање и врши њихову анализу; 
- 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. 

Стручна спрема / образовање - средње образовање у трајању од четири године. 

Додатна знања / испити / радно 
искуство 

- стручни испит; 
- лиценца. 

 

Назив радног места Лабораторијски техничар 

Типични / општи 
опис посла 

- узима узорке 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 лабораторијских услуга на примарном нивоу здравствене 
заштите, о чему води прописану медицинску документацију. 

Стручна спрема / 
образовање 

- средње образовање у трајању од четири године. 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

- стручни испит; 
- лиценца. 

 

Назив радног места Стоматолошка сестра / техничар 

Типични / општи опис посла - асистира доктору стоматологије током спровођења 
стоматолошке здравствене заштите; 
- асистира при денталним и интраоралним снимањима; 
- води прописану медицннску документацију; 
- припрема стоматолошку ординацију за рад; 
- врши дезинфекцију и стeрилизaциjу мaтeриjaлa и 
инструмeнaтa. 

Стручна спрема / образовање - средње образовање у трајању од четири године. 

Додатна знања / испити / 
радно искуство 

- стручни испит; 
- лиценца. 

 
 

Назив радног места Фармацеутски техничар 

Типични / општи опис 
посла: 

- врши промет на мало помоћних лековитих средстава, медицинских 
средстава и других производа за превенцију и лечење, осим лекова чији 
је режим издавања на рецепт; 
- врши пријем лекова, медицинских средстава и других производа, 
проверава исправност, количину и рок употребе при пријему; 
- спроводи адекватан начин чувања, складиштења, уређења простора и 
распореда лекова; 



Назив радног места Фармацеутски техничар 

- спроводи дефектирање лекова, медицинских средстава и дијететских 
суплемената и других производа. 

Стручна спрема / 
образовање 

- средње образовање у трајању од четири године. 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

- стручни испит; 
- лиценца. 

 

Назив радног 
места 

Психолог специјалиста 

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.  

Стручна спрема 
/ образовање 

Високо образовање: 
- на студијама другог степена (мастер академске студије), по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, и завршена 
одговарајућа специјализација здравствених сарадника у складу са 
Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених 
радника и здравствених сарадника;  
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, и завршена 
одговарајућа специјализација здравствених сарадника у складу са 
Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених 
радника и здравствених сарадника. 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

- стручни испит;  
- специјализација из медицинске психологије. 

 

Назив радног 
места 

Здравствени сарадник специјалиста у лабораторији 

Типичан / општи 
опис посла 

- узорковање и вршење сложенијих хемијских и биохемијских анализа на 
терену и у лабораторији;  
- припрема потребне реагенсе за извођење анализа; 
- израда стручних анализа, извештаја и мишљења;  
- унапређење квалитета вршења хемијских и биохемијских анализа. 

Стручна спрема 
/ образовање 

Високо образовање: 
- на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. годинеи завршена 
одговарајућа специјализација здравствених сарадника у складу са 
Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених 
радника и здравствених сарадника; 
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и и завршена 
одговарајућа специјализација здравствених сарадника у складу са 
Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених 
радника и здравствених сарадника. 



Назив радног 
места 

Здравствени сарадник специјалиста у лабораторији 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

- стручни испит; 
- одговарајућа специјализација. 

 

Назив радног места Здравствени сарадник у лабораторији 

Типичан / општи опис 
посла 

- узорковање и вршење хемијских и биохемијских анализа на терену и 
у лабораторији;  
- припрема потребне реагенсе за извођење анализа; 
- израда стручних анализа, извештаја и мишљења;  
- унапређење квалитета вршења хемијских и биохемијских анализа. 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање: 
- на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. 

Додатна знања / испити 
/ радно искуство 

- стручни испит. 

 

Назив радног места Психолог 

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.  

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање: 
- на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

- стручни испит. 

 

Назив радног места Дефектолог 

Типичан / општи 
опис посла 

- обавља послове превенције, ране детекције и дијагностичке процене 
поремећаја вида, слуха, сензомоторичких, моторичких сметњи и 
поремећаја у понашању;  
- примењује специфичне методе третмана у процесу хабилитације и 
рехабилитације особа са различитим типовима поремећаја вида, слуха, 
сензомоторичких, моторичких сметњи и поремећаја у понашању; 
- сачињава планове и програме третмана, као и извештај о раду; 
- сарађује са докторима медицине и другим здравственим сарадницима по 
питања третмана. 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање: 
- на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 



Назив радног места Дефектолог 

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

- стручни испит. 

 

Назив радног места Логопед 

Типичан / општи опис 
посла 

- обавља послове превенције, ране детекције и дијагностичке процене 
говорних и језичких поремећаја; 
- примењује специфичне методе третмана у процесу хабилитације и 
рехабилитације особа са поремећајем говорних и језичких поремећаја; 
- сачињава планове и програме третмана, као и извештај о раду; 
- сарађује са докторима медицине и другим здравственим 
сарадницима по питања третмана. 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање: 
- на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. 

Додатна знања / испити 
/ радно искуство 

- стручни испит. 

 

Назив радног места Специјални педагог 

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 развој детета;  
- обавља саветодавни рад са децом, родитељима, односно старатељима; 
- учествује у раду тима за заштиту од злостављања и занемаривања; 
- обавља послове у области васпитања, професионалног и радног 
оспособљавања и социјалне партиципације особа са тешкоћама у 
менталном развоју;  
- промовисање права особа са тешкоћама у менталном развоју.  

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање: 
- на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

- стручни испит. 

 

Назив радног места Социјални радник 

Типичан / општи опис 
посла 

- узима социјалну анамнезу  у сврху  тимске процене менталног стања 
пацијента и прављена плана лечења; 
- састављање извештаја и давање мишљења;  
- праћење социјалног стања појединца или групе; 



Назив радног места Социјални радник 

- саветовање појединаца и група;  
- истраживање и извештавање у случајевима злостављања и 
занемаривања;  
- сарадња са центром за социјални рад и другим релевантним 
институцијама. 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање: 
- на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. 

Додатна знања / испити 
/ радно искуство 

- стручни испит. 

 

Назив радног места Техничар - електроничар на хемодијализи 

Типичан / општи опис посла - ради на одржавању апарата за дијализу; 
- врши калибрисање апарата;  
- врши проверу тачности вредности физичких величина које су 
пројектоване на апарату; 
- прати гарантне листове и сервисирање опреме. 

Стручна спрема / образовање - средње образовање у трајању од четири године. 

Додатна знања / испити / 
радно искуство 

 

 

Возач санитетског возила Назив радног 
места Возач у хитној медицинској помоћи 

Возач у 
санитетском 
превозу 

 

Типичан / општи 
опис посла 

- врши хитан санитетски превоз пацијената; 
- врши санитетски превоз пацијената, који није хитан, али је оправдан и 
медицински неопходан; 
- помаже приликом уношења и изношења непокретних пацијената; 
- одржава, прати и води евиденцију о исправност возила и опреме у возилу; 
- посебни услови рада и друге околности у којима се обављају послови 
радног места, у зависности од сложености и места рада, сложености 
процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентима, у оквиру радног места 
возач санитетског возила могу се разликовати следећа радна места: Возач у 
хитној медицинској помоћи, Возач у санитетском превозу. 

Стручна спрема / 
образовање 

- средње образовање. 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

- возачка дозвола Б категорије. 

 



 

Назив радног места Спремач / Спремачица просторија у којима се пружају здравствене 
услуге 

Типичан / општи опис 
посла 

- одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља 
здравствена делатност; 
- одржава хигијену у административним просторијама; 
- одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене 
установе и околине здравствене установе; 
- обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге 
робе за потребе здравствене установе. 

Стручна спрема / 
образовање 

- основно образовање. 

Додатна знања / испити / 
радно искуство 

 

 
 

Назив радног места Перач лабораторијског посуђа 

Типичан / општи опис посла - врши послове прања, сушења лабораторијског посуђа;  
- врши распоређивање лабораторијског посуђа по месту 
употребе;  
- одржава хигијену радних површина у лабораторији; 
- на прописан начин уклања продукте рада у лабораторији. 

Стручна спрема / образовање - основно образовање. 

Додатна знања / испити / радно 
искуство 

 

 
 

СЕКУНДАРНА И ТЕРЦИЈАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И УСТАНОВЕ НА ВИШЕ 
НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

 

Назив радног 
места 

Доктор медицине субспецијалиста 

Доктор медицине субспецијалиста у кардиохирургији 

Доктор медицине субспецијалиста у неурохирургији 

Доктор медицине субспецијалиста у операционим салама 

Доктор медицине субспецијалиста у интервентној радиологији 

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 

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 

Типични / 
општи опис 
посла 

- превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и 
менталне поремећаје коришћењем високо специјализованих метода и 
техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему 
води прописану медицинску документацију; 
- прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст 
болесника и издаје потребну документацију о резултатима лечења; 
- реализује субспецијалистичке, дијагностичко-терапеутске интервенције; 
- поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење; 
- обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим стањем 
и лечењем; 
- обавља свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати њихово 
стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења; 
- врши пријем и збрињавање хитних пацијената; 
- спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно 
пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је 
уже специјализован; 
- обавља послове лабораторијске, радиолошке и друге дијагностие за коју је 
уже специјализован, о чему сачињава извештај; 
- учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;  
- обавља консултатиције са другим здравственим радницима и здравственим 
сарадницима; 
- планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; 
- спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности и 
уже специјалности; 
- посебни услови рада: посебни услови рада и друге околности у којима се 
обављају послови радног места, у зависности од сложености и места рада, 
сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентима, у оквиру 
радног места доктор медицине субспецијалиста могу се разликовати следећа 
радна места: Доктор медицине субспецијалиста у интензивној нези нивоа 2, 
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. 

Стручна спрема 
/ образовање 

Високо образовање: 
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године;и завршена специјализација 
и ужа специјализација из одређених грана медицине, у складу са 
Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених 
радника и здравствених сарадника;  
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена 
специјализација и ужа специјализација из одређених грана медицине, у 
складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама 
здравствених радника и здравствених сарадника;  

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

- стручни испит;  
- лиценца; 
- специјалистички испит; 
- испит / рад из уже специјализације. 

 
 
 

Назив радног 
места 

Фармацеут специјалиста медицинске биохемије, субспецијалиста 

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; 
- процењује адекватност биолошког материјала узетог/донетог за рад у 
односу на врсту испитивања; 
- учествује у процесу високо специјализованих испитивања и одговорни су за 
контролисање и испитивање пре почетка рада и тачност испитивања; 
- валидује лабораторијски извештај о испитивању процењујући међусобну 
усклађеност добијених података, извештај верификују својим потписом уз 
уношење стручног мишљења и интерпретативног коментара; 
- обављаја контролу над реагенсима и одговорни су за подешавање и 
правилно руковање опремом која се користи у поступку испитивања; 
- спроводи унутрашњу проверу квалитета рада у лабораторијској 
дијагностици;  
- развија и примењује различите методе и технике у циљу одређивања 
различитих биохемијских и токсиколошких параметара у биолошком 
материјалу; 
- тумачи биохемијскe и токсиколошке параметрe и њихове промене под 
утицајем болести, лекова, токсичних супстанци и хране; 
- врши контролу и калибрацију лабораторијских апарата; 
- израђује стандардне криве и стандардне растворе; 
- даје стручна упутства и врши контролу стручнограда; 
- спроводе активности стручног усавршавања у областима биохемијске 



Назив радног 
места 

Фармацеут специјалиста медицинске биохемије, субспецијалиста 

делатности. 

Стручна спрема 
/ образовање 

Високо образовање: 
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација 
и ужа специјализација из одређених грана фармације у складу са 
Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених 
радника и здравствених сарадника; 
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. и завршена 
специјализација и ужа специјализација из одређених грана фармације у 
складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама 
здравствених радника и здравствених сарадника.  

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

- стручни испит;  
- лиценца; 
- специјалистички испит; 
- испит / рад из уже специјализације. 

 

Доктор медицине специјалиста 

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 

Назив радног места 

Доктор медицине специјалиста у нуклеарној медицини 



Доктор медицине специјалиста у трансфузиологији 

Доктор медицине специјалиста на болничком одељењу и у 
специјалистичкој амбуланти 

Доктор медицине специјалиста у специјалистичкој амбуланти 

Доктор медицине 
специјалиста у 
јавном здрављу 

 

Типични / општи 
опис посла 

- превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и 
менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, 
кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води 
прописану медицинску документацију; 
- прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст 
болесника и издаје потребну документацију о резултатима лечења; 
- реализује специјалистичке, дијагностичко-терапеутске интервенције; 
- поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење; 
- обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим 
стањем и лечењем; 
- обавља свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати њихово 
стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења; 
- врши пријем и збрињавање хитних пацијената; 
- спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, 
односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику 
и лечење је специјализован; 
- обавља послове лабораторијске, радиолошке и друге дијагностие за коју 
је специјализован, о чему сачињава извештај; 
- учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;  
- обавља консултатиције са другим здравственим радницима и 
здравственим сарадницима; 
- планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; 
- спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје 
специјалности; 
- посебни услови рада: посебни услови рада и друге околности у којима се 
обављају послови радног места, у зависности од сложености и места рада, 
сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентима, у оквиру 
радног места доктор медицине специјалиста могу се разликовати следећа 
радна места: 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 



Доктор медицине специјалиста 

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 

Доктор медицине специјалиста на болничком одељењу и у 
специјалистичкој амбуланти 

Назив радног места 

Доктор медицине специјалиста у специјалистичкој амбуланти 

Доктор медицине 
специјалиста у 
јавном здрављу 

 

хематолошкој дијагностици, Доктор медицине специјалиста у радиолошкој 
дијагностици , Доктор медицине специјалиста у нуклеарној медицини, 
Доктор медицине специјалиста у трансфузиологији, Доктор медицине 
специјалиста на болничком одељењу и у специјалистичкој амбуланти, 
Доктор медицине специјалиста у специјалистичкој амбуланти, Доктор 
медицине специјалиста у јавном здрављу. 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање: 
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из 
одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама 
и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених 



Доктор медицине специјалиста 

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 

Доктор медицине специјалиста на болничком одељењу и у 
специјалистичкој амбуланти 

Назив радног места 

Доктор медицине специјалиста у специјалистичкој амбуланти 

Доктор медицине 
специјалиста у 
јавном здрављу 

 

сарадника;  
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена 
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о 
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и 
здравствених сарадника.  

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

- стручни испит;  
- лиценца; 
- специјалистички испит. 

 

Назив радног места Доктор стоматологије специјалиста 



Доктор стоматологије специјалиста у максилофацијалној хирургији 

Доктор стоматологије специјалиста у специјалистичкој амбуланти 

Доктор 
стоматологије 
специјалиста у 
јавном здрављу 

 

Типични / општи 
опис посла 

- превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и аномалије зуба, 
уста, вилица и лица, применом принципа и процедура савремене 
стоматологије, о чему води прописану медицинску документацију; 
- превенира, дијагностикује и лечи обољења десни тј. пародонтопатије, 
болести слузокоже уста и других патолошких оралних симптома, 
ултразвучно уклања зубни каменац, обавља хируршке интервенције за 
елиминацију пародонталних џепова, естетску мукогингивалну хирургију 
(прекривање оголићених коренова зуба, уклањање плика и френулума и 
сл.), биопсије патолошких промена оралне слузокоже; 
- дијагностикује и лечи оралне манифестације системских болести и 
оралних жаришта; 
- лечи каријес и компликације каријеса, проучава, дијагностикује, 
планира и спроводи функционалну и естетску терапију зуба са циљем 
рехабилитације, функције, физиологије и естетике за сваког пацијента 
појединачно, уклањањем каријеса и ендодонтским третманом канала 
корена, лечи преосетљивост зуба; 
- пружа комплетну стоматолошку здравствену заштиту трудницама и 
породиљама годину дана после порођаја, 
- обавља компликовано вађење зуба, заосталих коренова зуба, виличних 
цисти, бенигних тумора; 
- врши уградњу имплантата, препротетску припрему, лечи оралне 
инфекције зубног порекла, оперативно лечи оралне узроке фокалних 
оболења хоспитализованих пацијената;  
- дијагностикује и лечи све облике безубости и крезубости, планира и 
учествује и изради свих врста мобилних зубних надокнада - протеза и 
фиксних надокнада (крунице, мостови, инлеји, и надоградње); 
- дијагностикује и лечи различите поремећаје оклузије тј. ортодонтске 
аномалије; 
- превенира, дијагностикује и лечи обољења уста и зуба деци, врши 
стоматолошку санацију деце са општим и инфективним обољењима која 
имају оралне манифестације, лечи компликације каријеса и 
пародонталних обољења и повреда зуба код деце; 
- обезбеђује општу анестезију код деце и одраслих, која не толеришу 
конвенционални стоматолошки третман и активно сарађује са 
специјалистом анестезиологије са реаниматологијом; 
- врши: репозицију, остеосинтезу и имобилизацију код фрактура скелета 
лица и вилица, онколошку хирургију, уклањање кожних и остале 
мекоткивних и коштаних бенигних и малигних туморе главе и врата, 
паротидектомије, дисекције врата, ресекције максиле и мандибуле, 
ортогнатску хирургију-дентоалвеоларне и скелетне сегменталне и тоталне 
остеотомије скелета лица и вилица, реконструктивну хирургију, 
посттрауматске и постресекционе реконструкције мекоткивних и 
коштаних структура лица локалним, регионалним и удаљеним кутаним, 
миокутаним и остеомиокутаним слободним и васкуларизованим 
режњевима; 
- лечи инфекције дубоких предела лица и врата дентогеног и 
недентогеног порекла, хируршки лечи велике васкуларне малформације 
лица и врата, обавља препротетску хирургију-хируршке екстракције 



Доктор стоматологије специјалиста 

Доктор стоматологије специјалиста у максилофацијалној хирургији 

Назив радног места 

Доктор стоматологије специјалиста у специјалистичкој амбуланти 

Доктор 
стоматологије 
специјалиста у 
јавном здрављу 

 

импактираних зуба, надокнаде атрофичног алвеоларног гребена и 
продубљевања вестибуларног сулкуса, оралнохируршки обавља 
операције максиларног синуса, велике цисте вилица, хируршке 
екстракције импактираних зуба туморских лезијеа усне дупље, лица, 
поглавине и врата, у општој или локалној анестезији; 
- збрињава хитна стања у области стоматологије; 
- спроводи стоматолошку здравствену заштиту одређених категорија 
становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију 
превенцију, дијагностику и лечење је специјализован; 
- учествује у унапређењу квалитета стоматолошке здравствене заштите;  
- обавља консултације са другим здравственим радницима и 
здравственим сарадницима; 
- планира, надзире и евалуира спровођење стоматолошке здравствене 
заштите; 
- спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје 
специјалности; 
- посебни услови рада: посебни услови рада и друге околности у којима 
се обављају послови радног места, у зависности од сложености и места 
рада, сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентима, у 
оквиру радног места доктор стоматологије специјалиста могу се 
разликовати следећа радна места: Доктор стоматологије специјалиста у 
максилофацијалној хирургији, Доктор стоматологије специјалиста у 
специјалистичкој амбуланти, Доктор стоматологије специјалиста у јавном 
здрављу. 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање: 
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена 
специјализација из одређених грана стоматологије, у складу са 
Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама 
здравствених радника и здравствених сарадника;  
- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена 
специјализација из одређених грана стоматологије у складу са 
Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама 
здравствених радника и здравствених сарадника;  

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

- стручни испит;  
- лиценца; 
- специјалистички испит. 

 
 

Назив радног 
места 

Фармацеут специјалиста 

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; 



Назив радног 
места 

Фармацеут специјалиста 

- ради на рационализацији трошкова за спровођење утврђених терапијских 
протокола лечења;  
- прати нежељене реакције на лекове и медицинска средства и доприноси 
избегавању или смањивању тих реакција; 
- доприноси избегавању интеракција и терапијског дуплирања примене 
лекова; 
- учествује у активностима промоције здравља и превенције болести у 
сарадњи са другим здравственим радницима; 
- раде на развоју и примени одговарајућих аналитичких метода и техника у 
научноистраживачким, развојним, контролним лабораторијама и центрима у 
различитим областима фармацеутских наука; 
- усавршавање у областима фамацеутске делатности. 

Стручна спрема 
/ образовање 

Високо образовање: 
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. годинеи завршена специјализација 
из одређених грана фармације у складу са Правилником о специјализацијама 
и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;  
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена 
специјализација из одређених грана фармације у складу са Правилником о 
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и 
здравствених сарадника.  

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

- стручни испит; 
- лиценца; 
- специјалистички испит. 

 

Назив радног 
места 

Фармацеут специјалиста медицинске биохемије 

Типичан / 
општи опис 
посла 

- обавља специјалистичке послове из области медицинске биохемије, о чему 
води прописану медицинску документацију; 
- изводи биохемијске и хематолошке анализеу складу са номенклатуром на 
секундарном и терцијарном нивоу, прати новине у области лабораторијске 
дијагностике и стара се о њиховој примени;  
- процењује адекватност биолошког материјала узетог/донетог за рад у односу 
на врсту испитивања; 
- учествује у процесу високо специјализованих испитивања и одговорни су за 
контролисање и испитивање пре почетка рада и тачност испитивања; 
- валидује лабораторијски извештај о испитивању процењујући међусобну 
усклађеност добијених података, извештај верификују својим потписом уз 
уношење стручног мишљења и интерпретативног коментара; 
- обавља контролу над реагенсима и одговорни су за подешавање и правилно 
руковање опремом која се користи у поступку испитивања; 
- припрема реагенсе и друге растворе потребне за рад;  
- спроводи унутрашњу проверу квалитета рада у лабораторијској 
дијагностици;  
- врши контролу и калибрацију лабораторијских апарата;  
- израђује стандардне криве и стандардне растворе;  
- спроводи активности стручног усавршавања у области биохемијске 
делатности;  
- даје стручна упутства и врши стручну контролу рада. 



Назив радног 
места 

Фармацеут специјалиста медицинске биохемије 

Стручна спрема 
/ образовање  

Високо образовање: 
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. годинеи завршена специјализација 
из одређених грана фармације/биохемије у складу са Правилником о 
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и 
здравствених сарадника; 
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена 
специјализација из одређених грана фармације / биохемије у складу са 
Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених 
радника и здравствених сарадника. 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

- стручни испит; 
- лиценца; 
- специјалистички испит. 

 

Назив радног 
места 

Фармацеут специјалиста токсиколошке хемије 

Типичан / 
општи опис 
посла 

- обавља послове из области токсиколошке хемије, о чему води прописану 
медицинску документацију; 
- процењује адекватност биолошког материјала узетог / донетог за рад у 
односу на врсту испитивања;  
- учествује у процесу токсиколошко хемијских испитивања и одговора за 
тачност испитивања; 
- валидује лабораторијски извештај о испитивању процењујући међусобну 
усклађеност добијених података, извештај верификују својим потписом и 
факсимилом уз уношење стручног мишљења и интерпретативног коментара;  
- врши припрему и контролу реагенаса и других раствора потребних за рад;  
- одговоран је за подешавање и правилно руковање опремом која се користи у 
поступку испитивања;  
- изводи токсиколошко хемијске анализе у складу са номенклатуром на 
секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите;  
- спроводи унутрашњу проверу квалитета рада у лабораторијској 
дијагностици; 
- врши контролу лабораторијских апарата;  
- израђује стандардне растворе и калибрационе криве и уводи нове методе за 
анализу биолошког материјала;  
- спроводи активности стручног усавршавања из области токсикологије. 

Стручна спрема 
/ образовање  

Високо образовање: 
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. годинеи завршена специјализација 
из одређених грана фармације/биохемије у складу са Правилником о 
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и 
здравствених сарадника; 
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена 
специјализација из одређених грана фармације/биохемије у складу са 
Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених 
радника и здравствених сарадника. 

Додатна знања / 
испити / радно 

- стручни испит; 
- лиценца; 



Назив радног 
места 

Фармацеут специјалиста токсиколошке хемије 

искуство - специјалистички испит. 

 

Назив радног 
места 

Доктор медицине 

Типичан / општи 
опис посла 

- превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и 
менталне поремећаје коришћењем одговарајућих метода и техника, кроз 
примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану 
медицинску документацију, односно обавља послове у оквиру своје стручне 
спреме под надзором доктора медицине, специјалисте или субспецијалисте; 
- спроводи здравствену заштиту становништва; 
- учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;  
- обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим 
сарадницима; 
- планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите. 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање: 
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 
- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

- стручни испит; 
- лиценца. 

 

Назив радног 
места 

Доктор стоматологије 

Типичан / општи 
опис посла 

- превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и аномалије зуба, уста, 
вилица и лица, применом принципа и процедура савремене стоматологије, о 
чему води прописану медицинску документацију; 
- ради на унапређењу оралног здравља жена у току трудноће и 12 месеци 
после порођаја; 
- упознаје пацијенте са дијагнозом и начином терапије, поставља дијагнозу и 
предлог за протетско збрињавање, ради на изради и одржавању фиксних и 
мобилних протетских надокнада, лечи каријес зуба и његове компликације, 
лечи обољења потпорног апарата зуба-пародонтопатије и врши екстракције 
зуба, када је то неопходно, у присуству односно консултацији са доктором 
стоматологије специјаистом; 
- збрињава хитна стања у области стоматологије; 
- обавља послове поливалентне стоматологије за све категорије 
становништва; 
- учествује у унапређењу квалитета стоматолошке здравствене заштите;  
- обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим 
сарадницима; 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање: 
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 
- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Додатна знања / 
испити / радно 

- стручни испит;  
- лиценца. 



Назив радног 
места 

Доктор стоматологије 

искуство 

 

Назив радног места Фармацеут 

Типичан / општи опис 
посла 

- обавља послове из области фармацеутске здравствене делатности, о 
чему води прописану медицинску документацију; 
- набавља и правилно складишти лекове и медицинска средства; 
- 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; 
- израда магистралних лекова и галенских лекова; 
- 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; 
- управљање фармацеутским отпадом. 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање: 
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. 

Додатна знања / испити 
/ радно искуство 

- стручни испит;  
- лиценца. 

 

Назив радног места Фармацеут - медицински биохемичар 

Типичан / општи 
опис посла 

- изводи биохемијске и хематолошке анализе, у складу са номенклатуром 
лабораторијских услуга на секундарном / терцијарном нивоу здравствене 
заштите, о чему води прописану медицинску документацију;  
- обавља контролу биолошког материјала узетог / донетог за рад;  
- валидује лабораторијски извештај о испитивању процењујући међусобну 
усклађеност добијених података, извештај верификују својим потписом; 
- обављаја надзор и контролу над реагенсима и одговора за подешавање и 
правилно руковање опремом која се користи у постуку испитивања; 
- врши припрему реагенаса и других раствора потребних за рад;  
- спроводи унутрашњу проверу квалитета рада у лабораторијској 
дијагностици;  
- врши контролу и калибрацију лабораторијских апарата;  
- израђује стандардне криве и стандардне растворе; 
- даје стручна упутства лаборантима и врши контролу њиховог рада. 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање: 
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године;  
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 



Назив радног места Фармацеут - медицински биохемичар 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

- стручни испит;  
- лиценца. 

 

Координатор за квалитет здравствене заштите у здравственој установи на 
секундарном и терцијалном нивоу здравствене заштите 

Назив радног 
места 

Координатор за обезбеђење квалитета 

Координатор за 
контролу 
квалитета 

 

Општи опис 
посла 

- спроводи активности за обезбеђење и контролу квалитета; 
- планира, развија и надгледа систем обезбеђења и контроле квалитета; 
- обезбеђује усклађеност са важећом регулативом и смерницама Добре 
праксе 
- надгледа извршење усвојених планова рада преко извештаја које подносе 
шефови организационих јединица у служби; 
- одобрава станардне оперативне процедуре обезбеђивања квалитета и по 
потреби одобрава друге процедуре; 
- руководи активностима које следе након интерних и екстерних провера да 
би се обезбедило спровођење препоручених корективних мера; 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање: 
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо 
образовање здравствених радника, почев од 10. септембра 2005. године;и 
завршена специјализација у складу са Правилником о специјализацијама и 
ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; 
- на студијама другог степена (мастер академске студије), по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, и завршена 
одговарајућа специјализација здравствених сарадника у складу са 
Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених 
радника и здравствених сарадника;  
- на основним студијама здравствених радника у трајању од најмање пет 
година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године и завршена специјализација , у складу са Правилником о 
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и 
здравствених сарадника; 
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, и 
завршена одговарајућа специјализација здравствених сарадника у складу са 
Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених 
радника и здравствених сарадника. 

Стручна спрема / 
образовање 

 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

 



 

Виша медицинска сестра / техничар 

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 у гинекологији и акушерству 

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 

Назив радног 
места 

Виша медицинска сестра-техничар у нуклеарној медицини 

Виша медицинска 
сестра-техничар у 
јавном здрављу 

 

Типични / општи 
опис посла 

- планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијентима, 
у складу са праксом и стандардимa савремене здравствене неге, о чему 
води прописану медицинску документацију; 
- обавља сложене медицинске мере код болесника у поступку неге, 
терапије, дијагностике и рехабилитације; 
- примењује прописану терапију и контролише узимање лекова; 
- врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама које 
захтевају већу стручност и вештину; 
- учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава 
лекара о стању пацијента; 
- прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и 
друге показатеље; 
- припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад; 
- спроводи мера за спречавање интрахоспиталних инфекција; 
- учествује у набавци потребног материјала; 
- нaдглeдa спрoвoђeњe прoцeсa здрaвствeнe нeгe, учeствуje у eвaлуирaњу 
прoцeсa и нa oснoву тoгa рaзмaтрa нaрeднe кoрaкe у спрoвoђeњу истoг; 
- одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин; 
- спроводи активности стручног усавршавања у области здравствене неге; 
- посебни услови рада: посебни услови рада и друге околности у којима се 
обављају послови радног места, у зависности од сложености и места рада, 
сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентима, у оквиру 
радног места виша медицинска сестра/техничар могу се разликовати 
следећа радна места: Виша медицинска сестра-техничар у амбуланти, Виша 
медицинска сестра-техничар у дијагностици, Виша медицинска сестра-



Виша медицинска сестра / техничар 

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 у гинекологији и акушерству 

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 

Назив радног 
места 

Виша медицинска сестра-техничар у нуклеарној медицини 

Виша медицинска 
сестра-техничар у 
јавном здрављу 

 

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 процесима, 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. 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање: 
- на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године; 
- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

- стручни испит;  
- лиценца. 

 



 

Назив радног 
места 

Виши физиотерапеут 

Типични / општи 
опис посла 

- спроводи самостално терапеутске процедуре из области физикалне 
медицине и рехабилитације (хидротерапија, електротерапија, кинезитерапија, 
парафинотерапија, киротерапија), на основу налога датог од стране лекара 
специјалисте за област физикалне медицине и рехабилитације и о томе води 
прописану медицинску документацију; 
- надзире и контролише рад физиотерапеута; 
- надзире рaд пoмoћнoг oсoбљa у вeзи хигиjeнe просторија за физикалну 
терапију, oпрeмe, мeдицинскe oдeћe и сл; 
- спрoвoди кoнтинуирaни нaдзoр прoцeсa стaтистичкoг извeштaвaњa; 
- увoди у пoсao нoвoпримљeнe рaдникe и кoнтрoлишe oбуку припрaвникa; 
- учи и мoтивише пaциjeнтa дa сe прaвилнo служи пoмaгaлимa; 
- прaти пaциjeнтoвo стaње и нaпрeдак; 
- прилaгoђaвa прoгрaм физиoтeрaпиje у склaду сa нaпрeткoм пaциjeнтoвoг 
стaњa; 
- пoдстиче и пoдучaвa пaциjeнтa зa сaмoстaлнo извoђeњe вeжби. 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање: 
- на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године; 
- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

- стручни испит; 
- лиценца. 

 

Назив радног места Виши зубни техничар 

Типични / општи опис 
посла 

- израђује, прилагођава, сервисира и поправља стоматолошка протетска 
помагала, по налогу и пратећи упутства стоматолога или специјалисте 
стоматологије; 
- планира, организује и надзире рад зубних техничара; 
- спроводи активности стручног усавршавања у области зубне технике; 
- увoди у пoсao нoвoпримљeнe рaдникe и кoнтрoлишe oбуку 
припрaвникa. 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање: 
- на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године; 
- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

- стручни испит;  
- лиценца. 

 

Назив радног места Виши санитарни техничар/санитарно-еколошки инжењер 

Типични /општи опис 
посла 

- узима узорке за испитивање и врши њихову анализу; 
- прикупља и обрађује податаке о хигијенском стању и болестима; 
- спроводи мере за спречавање ширења заразних болести; 
- спроводи мере дезинфекције, дезинсекције и дератизације; 



Назив радног места Виши санитарни техничар/санитарно-еколошки инжењер 

- врши надзор над управљањем, раздвајањем и дистрибуцијом 
инфективног медицинског отпада; 
- спроводи активности стручног усавршавања; 
- управља медицинским отпадом ( врши надзор над сегрегацијом, 
сакупљањем, обележавањем, транспортом и стерилизацијом у погону за 
третман инфективног отпада). 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање: 
- на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године; 
- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

- стручни испит;  
- лиценца. 

 

Назив радног места Виши радиолошки техничар 

Типични / општи опис 
посла 

- даје упутства пацијенту о припреми за снимање и зрачну терапију и о 
понашању приликом снимања; 
- поставља пацијента у положај пожељан за снимање и зрачну терапију; 
- припрема апаратуру и материјал потребан за снимање,односно зрачну 
терапију; 
- снима пацијента, развија филм и процењује квалитета снимка; 
- спроводи зрачну терпију; 
- примењује одговарајуће мере заштите пацијента, заштите особља и 
простора и прати нежељена дејстава зрачења; 
- спроводи активности стручног усавршавања у области радиолошке 
технике. 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање: 
- на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године; 
- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
Изузетно: 
- средње образовање у трајању од четири године и радним исксутвом 
од најмање пет година стечено до дана ступања на снагу ове уредбе. 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

- стручни испит; 
- лиценца. 

 

Назив радног места Виши нутрициониста-дијететичар 

Типични / општи опис 
посла 

- израђује план исхране у складу са нутритивним вредностима хране и 
здравственим стањем пацијента 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. 



Назив радног места Виши нутрициониста-дијететичар 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање: 
- на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године; 
- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

- стручни испит;  
- лиценца. 

 

Назив радног места Виши лабораторијски техничар 

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. 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање: 
- на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године; 
- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

- стручни испит; 
- лиценца. 

 

Назив радног места Виша стоматолошка сестра / техничар 

Типични / општи опис 
посла 

- асистира доктору стоматологије током спровођења стоматолошке 
здравствене заштите; 
- асистира при денталним и интраоралним снимањима; 
- планира, организује и надзире рад стоматолошких сестара / 
техничара;  
- учествује у унапређењу квалитета стоматолошке здравствене 
заштите; 
- спроводи активности стручног усавршавања стоматолошких сестара / 
техничара. 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање: 
- на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године; 
- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Додатна знања / испити 
/ радно искуство 

- стручни испит;  
- лиценца. 



 
 

Назив радног места Цитоскринер 

Типични / општи опис 
посла 

- врши морфолошку анализу ћелија добијених цервикалним брисом у 
поступку скрининга; 
- спроводи активности стручног усавршавања у области цитолошке 
цервикалне методологије. 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање:  
- на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године; 
- на 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 
- на основним студијама у трајању од најмање четири године. 

Додатна знања / испити 
/ радно искуство 

- стручни испит; 
- додатна обука за цитоскрининг у организованом популационом 
скринингу на рак грлића материце. 

 

Назив радног места Виши радни терапеут 

Типични / општи опис 
посла 

- планира радну терапију; 
- израђује програм са описом поступака и предвиђених исхода 
терапије; 
- прати стање пацијента и успешност радне терапије и прилагођава 
програм радне терапије у складу са напретком стања пацијента; 
- подстиче и подучава пацијента за самостално извођење вежби и учи и 
мотивише пацијента да се правилно служи помагалима; 
- спроводи активности стручног усавршавања у области радне 
терапије. 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање: 
- на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године; 
- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Додатна знања / испити 
/ радно искуство 

- стручни испит;  
- лиценца. 

 

Назив радног места Виши фармацеутски техничар 

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; 
- планира, организује и надзире рад фармацеутских техничара. 



Назив радног места Виши фармацеутски техничар 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање: 
- на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године; 
- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

- стручни испит;  
- лиценца. 

 

Назив радног места Виша козметичка сестра / техничар 

Типични / општи опис 
посла 

- организација рада у организацијама и јединицама за хигијенско-
естетску негу, заштиту и рехабилитацију коже и аднекса коже;  
- обезбеђује инвентар и потрошни материјал, у организацијама и 
јединицама за хигијенско-естетску негу, заштиту и рехабилитацију 
коже и аднекса коже; 
- 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 коже; 
- асистира лекару при обављању естетских захвата на кожи и 
спровођење терапијских процедура; 
- апликација козметотерапијских медикамената. 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање: 
- на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године; 
- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

- стручни испит;  
- лиценца. 

 

Медицинска сестра / техничар 

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 

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 

Назив радног 
места 

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 

 

Типични / општи 
опис посла 

- планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу 
са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води 
прописану медицинску документацију; 
- обавља медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, 
дијагностике и рехабилитације; 
- примењује прописану терапију и контролише узимање лекова; 
- врши припрему болесника и асистира лекару при интервенијама;  
- учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава 
лекара о стању пацијента; 
- прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. 
показатеље; 
- припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад; 
- спроводи мера за спречавање интрахоспиталних инфекција; 
- учествује у набавци потребног материјала; 
- нaдглeдa спрoвoђeњe прoцeсa здрaвствeнe нeгe, учeствуje у eвaлуирaњу 
прoцeсa и нa oснoву тoгa рaзмaтрa нaрeднe кoрaкe у спрoвoђeњу истoг; 
- одлаже и уклања медицинских отпадна прописани начин; 
- спроводи активности стручног усавршавања у области здравствене неге; 
- посебни услови рада: посебни услови рада и друге околности у којима се 
обављају послови радног места, у зависности од сложености и места рада, 
сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентима, у оквиру 
радног места медицинска сестра/техничар могу се разликовати следећа 
радна места: 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. 

Стручна спрема / 
образовање 

- средње образовање у трајању од четири године. 

Додатна знања / 
испити  

- стручни испит;  
- лиценца. 

 



Назив радног 
места 

Физиотерапеутски техничар 

Типични / општи 
опис посла 

- самостално спроводи терапеутске процедуре и поступке у области 
физикалне медицине и рехабилитације по налогу доктора специјалисте за 
област физикалне медицине и рехабилитације, о чему води прописану 
медицинску документацију; 
- прaти пaциjeнтoвo стaње и нaпрeдак; 
- прилaгoђaвa прoгрaм физиoтeрaпиje у склaду сa нaпрeткoм пaциjeнтoвoг 
стaњa; 
- пoдстицaњe и пoдучaвaњe пaциjeнтa зa сaмoстaлнo извoђeњe вeжби. 

Стручна спрема / 
образовање 

- средње образовање у трајању од четири године. 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

- стручни испит; 
- лиценца. 

 

Назив радног места Зубни техничар 

Типични / општи 
опис посла 

- израђује, прилагођава и поправља стоматолошка протетска помагала, по 
налогу и пратећи упутства доктора стоматологије или специјалисте 
доктора стоматологије, о чему води прописану медицинску 
документацију; 
- припрема лабораторију за зубну технику за рад; 
- сарађује са доктором стоматолигије у изради и адаптацији протетске 
надокнаде; 
- репарише протетску надокнаду. 

Стручна спрема / 
образовање 

- средње образовање у трајању од четири године. 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

- стручни испит;  
- лиценца. 

 

Назив радног 
места 

Санитарни / Санитарно-еколошки техничар 

Типични / општи 
опис посла 

- узима узорке за испитивање и врши њихову анализу; 
- 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; 
- обавља поступке 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). 

Стручна спрема / 
образовање 

- средње образовање у трајању од четири године. 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

- стручни испит;  
- лиценца. 

 
 
 



Лабораторијски техничар Назив радног места 

Лабораторијски техничар у дијагностици 

Лабораторијски 
техничар у 
нуклеарној медицини 

 

Типични / општи 
опис посла 

- врши узорковање биолошког материјала, припрема узорке, реагенсе, 
подлоге и опрему за микробиолошка и биохемијска испитивања; 
- врши пријем, евиденцију и класификацију узорака у циљу мерења 
радиоактивности и обавља припрему узорака за мерење; 
- обавља анализу узорака за мерење; 
- врши узорковање, мерење амбијенталног еквивалента дозе гама 
зрачења на терену; 
- обавља послове узимања узорака и мерења биолошких, хемијских и 
физичких штетности на терену у вези испитивања услова радне околине 
и обавља технички део послове испитивања и анализе у лабораторији за 
испитивање радне средине; 
- 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; 
- посебни услови рада: посебни услови рада и друге околности у којима 
се обављају послови радног места, у зависности од сложености и места 
рада, сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентима, у 
оквиру радног места лабораторијски техничар могу се разликовати 
следећа радна места: Лабораторијски техничар у дијагностици, 
Лабораторијски техничар у нуклеарној медицини. 

Стручна спрема / 
образовање 

- средње образовање у трајању од четири године. 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

- стручни испит;  
- лиценца. 

 

Назив радног места Стоматолошка сестра - техничар 

Типични / општи опис посла - асистира доктору стоматологије у пружању 
стоматолошких услуга; 
- асистира при денталним и интраоралним снимањима; 
- припрема стоматолошку амбуланту за рад; 
- врши дезинфекцију и стерилизацију инструмената и 
материјала за рад; 
- води прописану медицннску документацију; 
- припрема стоматолошку ординацију за рад. 

Стручна спрема / образовање - средње образовање у трајању од четири године. 

Додатна знања / испити / радно 
искуство 

- стручни испит;  
- лиценца. 

 

Назив радног места Фармацеутски техничар 

Типични / општи опис 
посла 

- врши пријем лекова, медицинских средстава и дијететских 
суплемената и других производа; 



Назив радног места Фармацеутски техничар 

- 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. 

Стручна спрема / 
образовање 

- средње образовање у трајању од четири године. 

Додатна знања / испити / 
радно искуство 

- стручни испит;  
- лиценца. 

 

Назив радног 
места 

Козметички техничар 

Типични / општи 
опис посла 

- учествовање у организацији рада, обезбеђење инвентара и потрошног 
материјала у организацијама и јединицама за хигијенско-естетску негу и 
заштиту коже и аднекса коже; 
- спровођење козметичких процедура на здравој кожи и давање упутства за 
свакодневну хигијенско-естетску негу, у зависности од својстава и статуса 
коже, уз обезбеђивање хигијенских услова рада, одржавање услова 
антисепсе и асепсе у раду; 
- припрема пацијнета, прибора и препарата за преглед; 
- асистира лекару при обављању естетских захвата на кожи и спровођење 
терапијских процедура; 
- апликација козметотерапијских медикамената. 

Стручна спрема / 
образовање 

- средње образовање у трајању од четири године. 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

- стручни испит;  
- лиценца. 

 

Здравствени неговатељ 

Здравствени неговатељ у болничким установама специјализованим за 
психијатрију 

Назив радног места 

Здравствени неговатељ на психијатријским одељењима 

Здравствени 
неговатељ на осталим 
болничким 
одељењима 

 

Типични / општи опис 
посла 

- обавља мање сложене послове здравствене неге хоспитализованих 
пацијената; 
- врши танспорт тешко покретних и непокретних пацијената; 
- пресвлачи пацијенте и болесничке постеље; 
- помаже у исхрани пацијената; 
- транспортује пацијенте на консултативне прегледе; 
- посебни услови рада: посебни услови рада и друге околности у којима 
се обављају послови радног места, у зависности од сложености и места 
рада, сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентима, у 
оквиру радног места здравствени неговатељ могу се разликовати 
следећа радна места: Здравствени неговатељ у болничким установама 
специјализованим за психијатрију, Здравствени неговатељ на 



Здравствени неговатељ 

Здравствени неговатељ у болничким установама специјализованим за 
психијатрију 

Назив радног места 

Здравствени неговатељ на психијатријским одељењима 

Здравствени 
неговатељ на осталим 
болничким 
одељењима 

 

психијатријским одељењима, Здравствени неговатељ на осталим 
болничким одељењима. 

Стручна спрема / 
образовање 

- средње образовање у трајању од три године. 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

- стручни испит;  
- лиценца. 

 

Назив радног места Масер 

Типични / општи опис посла - припрема просторије за масажу; 
- припрема апаратуру за масажу; 
- примењује технике масаже по налогу лекара; 
- примењује класичне-релакс или специјалне масаже. 

Стручна спрема / образовање - средње образовање у трајању од три године. 

Додатна знања / испити / радно искуство - стручни испит;  
- лиценца. 

 
 
 

Психолог специјалиста 

Психолог специјалиста у болничким установама специјализованим за 
психијатрију  

Назив радног места 

Психолог специјалиста на психијатријским одељењима 

Психолог 
специјалиста на 
осталим болничким 
одељењима 

 

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; 
- посебни услови рада: посебни услови рада и друге околности у којима 
се обављају послови радног места, у зависности од сложености и места 
рада, сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентима, у 
оквиру радног места психолог специјалиста могу се разликовати следећа 
радна места: Психолог специјалиста у болничким установама 
специјализованим за психијатрију, Психолог специјалиста на 
психијатријским одељењима, Психолог специјалиста на осталим 
болничким одељењима. 



Психолог специјалиста 

Психолог специјалиста у болничким установама специјализованим за 
психијатрију  

Назив радног места 

Психолог специјалиста на психијатријским одељењима 

Психолог 
специјалиста на 
осталим болничким 
одељењима 

 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање: 
- на студијама другог степена (мастер академске студије), по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. Године и 
завршена одређена специјализација за здравствене сараднике у складу са 
Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама 
здравствених радника и здравствених сарадника;  
- основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и 
завршена одређена специјализација за здравствене сараднике у складу са 
Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама 
здравствених радника и здравствених сарадника. 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

- стручни испит;  
- специјализација из медицинске психологије. 

 

Назив радног места Здравствени сарадник специјалиста токсиколошке хемије / санитарне 
хемије 

Типични / 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 припремама за увођење нових метода рада и обраде 
података и извештаја. 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање: 
- на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. годинеи 
завршена одређена специјализација за здравствене сараднике у складу 
са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама 
здравствених радника и здравствених сарадника;  
- основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и 
завршена одређена специјализација за здравствене сараднике у складу 
са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама 
здравствених радника и здравствених сарадника. 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

- стручни испит; 
- специјализација из токсиколошке хемије / санитарне хемије. 

 



 

Назив радног 
места 

Здравствени сарадник на промоцији здравља 

Типични / 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, организација цивилног друштва и др.) - 
покретање свих видова партнерства у области васпитања за здравље; 
- учествује у здравственом информисању популације.  

Стручна спрема 
/ образовање 

Високо образовање: 
- на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.  

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

- стручни испит. 

 

Назив радног места Здравствени сарадник за економику здравствене заштите 

Типични / 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. 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање: 
- на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Додатна знања / 
испити / радно 

- стручни испит. 



Назив радног места Здравствени сарадник за економику здравствене заштите 

искуство 

 
Назив радног места Здравствени сарадник за здравствену статистику и информатику 

Типични / 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, 
здравственог стања становништва и друге статистике анализе за потребе 
центара у заводу. 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање: 
- на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

- стручни испит;  
- специјалиста здраствене статистике и информатике. 

 

Назив радног места Здравствени сарадник на пословима анализе, планирања и организације 
здравствене заштите и информатике са биостатистиком у здравству 

Типични / општи опис 
посла 

- прикупљање медицнске документације из здравствених установа; 
- логичка контрола исправности података и унос у базе података; 
- логичка контрола исправности података након уноса у базе; 
- израда извештаја о организационој структури, кадровима, 
опремљености у здравственим установама према профилима, добним 
групама, полу, стручној спреми; 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање: 
- на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године; 
- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
Изузетно: 
- средње образовање у трајању од четири године до дана ступања на 
снагу ове уредбе. 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

- стручни испит. 

 
 
 
 
 
 



Назив радног места Здравствени сарадник у области јавног здравља 

Типични / општи 
опис посла 

- 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 у јавноздравственом систему и 
здравственим програмима; 
- развија, имплементира и евалуира интервенције у промоцији здравља 
засноване на доказима. 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање: 
- на студијама другог степена (мастер академске студије / академска 
специјализација) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005. године; 
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

- стручни испит;  
- академска специјализација / Мастер из јавног здравља. 

 
 

Назив радног места Здравствени сарадник за хигијену и заштиту животне и радне средине 
средине 

Типични / 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; 
- обрађује и приказује географску дистрибуцију праћених загађења 
животне средине; 
- учествује у изради периодичних публикација по појединим 
програмима; 
- 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); 
- учествује у процени ризика на радном месту и у радној околини кроз 
идентификацију и процену штетности и опасности; 
- учествује у стручним пословима испитивања услова радне околине; 
- по потреби врши анализе и испитивања појединих штетности у радној 
околини на терену. 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање: 
- на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 



Назив радног места Здравствени сарадник за хигијену и заштиту животне и радне средине 
средине 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

- стручни испит. 

 

Назив радног места Здравствени сарадник - Аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији 

Типични / општи опис 
посла 

- узорковање за хемијске, физикохемијске и технолошке анализе на 
терену и у лабораторији;  
- процена резултата лабораторијских испитивања; 
- израда стручних анализа, извештаја и мишљења; рад на сталном 
усавршавању постојећих и проналажењу нових метода за израду 
хемијских и осталих анализа;  
- учествовање у изради студија, елабората итд. из своје области. 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање: 
- на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

- стручни испит. 

 

Назив радног 
места 

Здравствени сарадник специјалиста у биохемијској лабораторији 

Типични / општи 
опис посла 

- узорковање хемијске и биохемијске анализе на терену и у лабораторији из 
своје области и одговорни су за тачност испитивања; 
- контрола биолошког материјала узетог / донетог за рад; 
- израда стручних анализа, извештаја и мишљења;  
- учествују у спровођењу унутрашње контроле рада; 
- унапређење квалитета вршења хемијских и биохемијских анализа.  

Стручна спрема 
/ образовање 

Високо образовање: 
- на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. годинеи завршена 
одређена специјализација за здравствене сараднике у складу са Правилником 
о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и 
здравствених сарадника;  
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена 
одређена специјализација за здравствене сараднике у складу са Правилником 
о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и 
здравствених сарадника. 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

- стручни испит; 
- одговарајућа специјализација. 

 

Назив радног места Здравствени сарадник у биохемијској лабораторији 

Типични / општи опис 
посла 

- узорковање и хемијске и биохемијске анализе на терену и у 
лабораторији, као и оцењивање резултата лабораторијских 
испитивања; 



Назив радног места Здравствени сарадник у биохемијској лабораторији 

- контрола биолошког материјала узетог / донетог за рад; 
- припрема реагенаса потребних за рад; 
- израда стручних анализа, извештаја и мишљења;  
- унапређење квалитета вршења хемијских и биохемијских анализа; 
- спровођењу унутрашње контроле рада. 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање: 
- на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. 

Додатна знања / испити 
/ радно искуство 

- стручни испит. 

 
 

Назив радног 
места 

Медицински физичар специјалиста 

Типични / 
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. 

Стручна спрема 
/ образовање 

Високо образовање: 
- на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; и завршена 
специјализација из медицинске физике за здравствене сараднике у складу са 
Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених 
радника и здравствених сарадника; 
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена 
специјализација из медицинске физике за здравствене сараднике у складу са 
Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених 
радника и здравствених сарадника. 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

- специјалистички испит. 

 



Психолог 

Психолог у болничким установама специјализованим за психијатрију 

Назив радног 
места 

Психолог на психијатријским одељењима 

Психолог на 
осталим 
болничким 
одељењима 

 

Типични / 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; 
- посебни услови рада: посебни услови рада и друге околности у којима се 
обављају послови радног места, у зависности од сложености и места рада, 
сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентима, у оквиру 
радног места психолог могу се разликовати следећа радна места: Психолог у 
болничким установама специјализованим за психијатрију, Психолог на 
психијатријским одељењима, Психолог на осталим болничким одељењима. 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање: 
- на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

- стручни испит. 

 

Назив радног места Дефектолог 

Типични / општи 
опис посла 

- обавља послове превенције, ране детекције и дијагностичке процене 
поремећаја вида, слуха, сензомоторичких, моторичких сметњи и 
поремећаја у понашању;  
- примењује специфичне методе третмана у процесу хабилитације и 
рехабилитације особа са различитим типовима поремећаја вида, слуха, 
сензомоторичких, моторичких сметњи и поремећаја у понашању; 
- сачињава планове и програме третмана, као и извештај о раду; 
- сарађује са докторима медицине и другим здравственим сарадницима по 
питања третмана. 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање: 
- на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

- стручни испит. 

 
Назив радног места Логопед 

Типични / општи опис 
посла 

- обавља послове превенције, ране детекције и дијагностичке процене 
говорних и језичких поремећаја;  



Назив радног места Логопед 

- примењује специфичне методе третмана у процесу хабилитације и 
рехабилитације особа са поремећајем говорних и језичких поремећаја; 
- сачињава планове и програме третмана, као и извештај о раду; 
- сарађује са докторима медицине и другим здравственим 
сарадницима по питања третмана. 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање: 
- на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. 

Додатна знања / испити 
/ радно искуство 

- стручни испит. 

 
 

Назив радног места Специјални педагог 

Типични / општи опис 
посла 

- унапређује васпитни рад применом одговарајућих педагошких 
активности у оквиру развојног саветовалишта, заједно са другим 
члановима тима;  
- прати, анализира и подстиче целовит развој детета;  
- обавља саветодавни рад са децом, родитељима, односно старатељима; 
- учествује у раду тима за заштиту од злостављања и занемаривања; 
- обавља послове у области васпитања, професионалног и радног 
оспособљавања и социјалне партиципације особа са тешкоћама у 
менталном развоју;  
- промовисање права особа са тешкоћама у менталном развоју. 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање: 
- на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

- стручни испит. 

 
 
 
 
 

Назив радног 
места 

Биолог / молекуларни биолог специјалиста 

Типични / 
општи опис 
посла 

- дефинисање адекватног лабораторијско-дијагностичког приступа у односу 
на достављене индикације за тестирање; 
- извођење односно примена дијагностичких процедура и метода у пружању, 
односно спровођењу здравствене заштите; 
- учешће у изради извештаја, елабората и студија;  
- контрола узимања узорака, обрада и тумачење добијених резултата; 
- усавршавање постојећих и увођење нових метода за генетичке анализе; 
- праћење савремених достигнућа у области медицинске генетике; 



- учешће у раду стручних мултидисциплинарних тимова. 

Стручна спрема 
/ образовање 

Високо образовање: 
- на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена 
одређена специјализација за здравствене сараднике у складу са Правилником 
о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и 
здравствених сарадника; 
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена 
одређена специјализација за здравствене сараднике у складу са Правилником 
о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и 
здравствених сарадника. 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

- стручни испит.  

 

Назив радног места Биолог / молекуларни биолог 

Типични / општи 
опис посла 

- припрема и спровођење биолошких и молекуларно биолошких анализа 
у лабораторији и тумачење резултата лабораторијских испитивања; 
- израда стручних анализа, извештаја, мишљења; 
- учешће у изради студија, елабората итд. из области биолошких и 
молекуларно биолошких истраживања у медицини; 
- рад на сталном усавршавању постојећих и проналажењу нових метода 
за израду биолошких и молекуларно биолошких анализа, као и на 
стручном усавршавању у својој области.  

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање:  
- на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

- стручни испит. 

 

Назив радног места Медицински физичар 

Типични / 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 пројектовање мера радиационе сигурности и безбедности; 
- врши калибрацију уређаја за мерење радиоактивности; 
- врши обуку особља; 
- обавља послове планирања радиотерапије, радионуклидне терапије, 
детекције зрачења, дозиметрије, стандардизације, терапијске примене 
извора јонизујућег зрачења, контроле и заштите од јонизујућег зрачења; 
- обавља послове контроле извора 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. 



Назив радног места Медицински физичар 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање: 
- на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

 

 

Назив радног места Доктор ветеринарске медицине специјалиста  

Типични / 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 се врше у лабораторијама 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. 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање: 
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године; завршене 
специјалистичке студије (здравствене) из одређених грана ветеринарске 
медицине; 
- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, завршене 
специјалистичке студије (здравствене) из одређених грана ветеринарске 
медицине. 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

- одговарајућа специјализација. 

 
 

Назив радног места Доктор ветеринарске медицине 

Типични / 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; 



Назив радног места Доктор ветеринарске медицине 

- 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. 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање: 
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 
- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

 

 

Социјални радник Назив радног 
места Социјални радник у болничким установама специјализованим за 

психијатрију и на психијатријским одељењима  

Социјални радник 
на осталим 
болничким 
одељењима 

 

Типични / општи 
опис посла 

- узимање социјалне анамнезе у сврху тимске процене менталног стања 
пацијента и прављена плана лечења; 
- састављање извештаја и давање мишљења;  
- праћење социјалног стања појединца или групе; 
- саветовање појединаца и група;  
- истраживање и извештавање у случајевима злостављања и занемаривања;  
- сарадња са центром за социјални рад и другим релевантним 
институцијама; 
- посебни услови рада: посебни услови рада и друге околности у којима се 
обављају послови радног места, у зависности од сложености и места рада, 
сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентима, у оквиру 
радног места социјални радник могу се разликовати следећа радна места: 
Социјални радник у болничким установама специјализованим за 
психијатрију и на психијатријским одељењима, Социјални радник на 
осталим болничким одељењима. 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање: 
- на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.  

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

- стручни испит. 

 
 

Назив радног места Виши хемијски техничар 

Типични / општи - припрема и поставља лабораторијски прибор за рад; 



Назив радног места Виши хемијски техничар 

опис посла - 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; 
- обезбеђује адекватно чување и транспорт лабораторијских узорака; 
- учествује у унапређењу квалитета;  
- спроводи активности стручног усавршавања. 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање: 
- на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године; 
- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

- стручни испит. 

 

Назив радног 
места 

Виши протетичар - ортотичар 

Типични / 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 потколене ортозе, 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; 
- учествује у функционалном оспособљавању особа са ампутацијом; 
- учествује у унапређењу квалитета; 
- спроводи активности стручног усавршавања. 

Стручна спрема / 
образовање 

Високо образовање: 
- на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године; 
- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

 

 

Назив радног 
места 

Хемијски техничар 

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, евидентирање 
уноса података из записника о узроковању и уносу података о извршеним 
лабораторијским испитивањима у базу података; 
- обезбеђује адекватночување и транспорт лабораторијских узорака. 



Назив радног 
места 

Хемијски техничар 

Стручна спрема / 
образовање 

- средње образовање. 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

- стручни испит. 

 

Назив радног места Техничар-електроничар на хемодијализи 

Типични / општи опис 
посла 

- ради на одржавању апарата за дијализу; 
- врши калибрисање апарата и врши проверу тачности вредности 
физичких величина које су пројектоване на апарату; 
- прати гарантне листове и сервисирање опреме. 

Стручна спрема / 
образовање 

- средње образовање. 

Додатна знања / испити / 
радно искуство 

 

 

Назив радног места Протетичар - ортотичар 

Типични / општи 
опис посла 

- узима мере и гипсане отиске за сва ортотичка средства израђена од 
термопластичних материјала-потколене ортозе, цервикалне ортозе и 
фиксационе шине; 
- израђује све протетичке компоненте-естетске рукавице, парцијално 
пуњење естетске шаке, естетске шаке за пасивне протезе, делове за 
суспензије горњих екстремитета, делове за скелете доњих екстремитета; 
- учествује у функционалном оспособљавању особа са ампутацијом; 
- припрема простор за рад. 

Стручна спрема / 
образовање 

- средње образовање. 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

 

 

Назив радног места Техничар за контролу јонизујућег зрачења 

Типични / општи опис посла - врши послове контроле извора јонизујућег зрачења; 
- обавља мерења извора зрачења у медицинској и индустријској 
примени; 
- пријем, евиденција и класификација достављених дозиметара, 
обрада и слање личних дозиметара; 
- уклањање радиоактивног отпада у складу са прописима који 
уређују ту област; 
- врши пријем, евиденцију и класификацију достављених 
дозиметара и припрема дозиметре за обраду; 
- обавља послове мерења извора зрачења у медицинској и 
индустријској примени на терену. 

Стручна спрема / 
образовање 

- средње образовање у трајању од четири године. 

Додатна знања / испити / 
радно искуство 

 



 

Назив радног места Ветеринарски техничар 

Типични / општи опис 
посла 

- припрема лабораторије за рад; 
- 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. 

Стручна спрема / 
образовање 

- средње образовање у трајању од четири године. 

Додатна знања / испити / 
радно искуство 

 

 

Назив радног места Возач санитетског возила 

Типични / општи опис 
посла 

- врши хитан санитетски превоз пацијената;  
- врши санитетски превоз пацијената, који није хитан, али је 
оправдан и медицински неопходан; 
- помаже приликом уношења и изношења непокретних пацијената; 
- одржава, прати и води евиденцију о исправност возила и опреме 
у возилу. 

Стручна спрема / 
образовање 

- средње образовање. 

Додатна знања / испити / 
радно искуство 

- возачка дозвола Б категорије. 

 

Назив радног места Возач техничког возила 

Типични / општи опис 
посла 

- вози техничко возило; 
- одржава возило; 
- прати и води евиденцију о исправности возила; 
- вoди eвидeнциjу o путним нaлoзимa и пoтрoшњи гoривa и 
мaзивa; 

Стручна спрема / 
образовање 

- средње образовање. 

Додатна знања / испити / 
радно искуство 

- возачка дозвола Б категорије. 

 

Назив радног места Спремач / Спремачица просторија у којима се пружају здравствене 
услуге 

Типични / општи опис 
посла 

- одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља 
здравствена делатност; 
- одржава хигијену у административним просторијама; 
- одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене 
установе и околине здравствене установе; 
- обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге 
робе за потребе здравствене установе. 

Стручна спрема / 
образовање 

- основно образовање. 



Назив радног места Спремач / Спремачица просторија у којима се пружају здравствене 
услуге 

Додатна знања / испити / 
радно искуство 

 

 

Помоћни радник на нези болесника 

Помоћни радник на нези болесника у болничким установама 
специјализованим за психијатрију и на психијатријским одељењима 

Назив радног места 

Помоћни радник на нези болесника на осталим болничким одељењима 

Типични / општи опис 
посла 

- помоћни послови неге болесника; 
- помаже медицинској сестри код пријема, збрињавања и отпуста 
пацијената; 
- помоћни послови код паковања санитетског материјала; 
- транспорт болесника на консултативне прегледе и интервенције; 
- посебни услови рада: посебни услови рада и друге околности у којима 
се обављају послови радног места, у зависности од сложености и места 
рада, сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентима, у 
оквиру радног места помоћни радник на нези болесника могу се 
разликовати следећа радна места: Помоћни радник на нези болесника у 
болничким установама специјализованим за психијатрију и на 
психијатријским одељењима, Помоћни радник на нези болесника на 
осталим болничким одељењима. 

Стручна спрема / 
образовање 

- основно образовање. 

Додатна знања / 
испити / радно 
искуство 

 

 

Назив радног места Помоћни радник на обдукцији 

Типични / општи опис 
посла 

- ради на пословима обдукције; 
- пренос обдукованих лица; 
- припрема сале за обдукцију; 
- припрема лешног материјала у сврху едукације. 

Стручна спрема / 
образовање 

- основно образовање. 

Додатна знања / испити 
/ радно искуство 

 

 

Назив радног места Перач лабораторијског посуђа 

Типични / општи опис 
посла 

- врши послове прања, сушења лабораторијског посуђа;  
- врши распоређивање лабораторијског посуђа по месту употребе; 
- одржава хигијену радних површина у лабораторији; 
- на прописан начин уклања продукте рада у лабораторији. 

Стручна спрема / 
образовање 

- основно образовање. 

Додатна знања / испити / 
радно искуство 

 

 


