
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца 

здравствене заштите.  

 они се специјализују у одређеним категоријама болести и категоријама пацијената или 

методама лечења и могу спроводити медицинска истраживања и активности стручног 

усавршавања у својим изабраним областима специјализације. 

 уз лиценцу надлежне коморе обављају послове из своје специјалности у области 

клиничке/медицинске биохемије у складу са номенклатуром на примарном нивоу; 

 процењују адекватност биолошког материјала узетог/донетог за рад у односу на 

врсту испитивања; 

 учествују у процесу специјализованих испитивања и одговорни су за тачност 

испитивања; 

 валидују  лабораторијски извештај о испитивању процењујући међусобну 

усклађеност добијених података, извештај  верификују својим потписом уз 

уношење стручног мишљења и интерпретативног коментара. 

 обављају  надзор и контролу над реагенсима и одговорни су за подешавање и 

правилно руковање опремом  која се користи  у поступку испитивања; 

 спроводе  унутрашњу и спољашњу контролу квалитета рада у лабораторији и 

одговорни су  за квалитет процеса лабораторијског испитивања и надзор над 

спровођењем истог; 

 воде рачуна о идентификацији критичних хуманих и физичких фактора који 

утичу на квалитет рада; 

 у циљу унапређења клиничко-биохемијске дијагностике систематично прате све 

врсте научних и стучних информација на основу којих уводе и валидују нове 

методе испитивања;  

 учествују у обуци биохемичара и лабораторијских техничара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шифра радног места: 

Б2.06 

Радно место:  

Дипломирани фармацеут – медицински биохемичар, спец. медицинске биохемије  

Дипломирани фармацеут, спец. медицинске биохемије  

Магистар фармације-медицински биохемичар, спец. медицинске биохемије  

 Магистар фармације, спец. медицинске биохемије 

Група и подгрупа радних места (хоризонтална 

класификација) 
Б2. Примарна здравствена заштита 

Платна група (вертикална класификација)   

Дипломирани фармацеут – медицински биохемичар, спец. медицинске 

биохемије/ Дипломирани фармацеут, спец. медицинске биохемије / 

Магистар фармације – медицински биохемичар, спец. медицинске 

биохемије / Магистар фармације, специјалиста медицинске биохемије у 

медицинским лабораторијама са непосредним контактом са агресивним 

материјама и инфективним биолошким материјалом 

Платни 

разред 

Захтевана врста образовања 

Интегрисане академске студије (300 ESPB) или студије 

у трајању од најмање 4. године из научне области 

фармацеутске науке, одговарајућа специјализација 

- Дипломирани фармацеут-медицински   биохемичар,   

спец. медицинске биохемије 

- Дипломирани фармацеут,   спец. медицинске 

биохемије 

- Магистар фармације-медицински биохемичар,   спец. 

медицинске биохемије 

- Магистар фармације, спец. медицинске биохемије 

- Дипломирани фармацеут-клинички биохемичар, спец. 

медицинске биохемије 

- Дипломирани инжењер медицинске биохемије, спец. 

медицинске биохемије 

- Дипломирани инжењер фармације, спец. медицинске 

биохемије 

Захтевана додатна занања/испити Стручни испит 

Захтевано радно искуство  

Типични/општи опис посла: 

Уз лиценцу надлежне коморе обављају послове из своје специјалности у области медицинске 



биохемије  у складу са номенклатуром на примарном нивоу: 

 процењују адекватност биолошког материјала узетог/донетог за рад у односу на врсту 

испитивања; 

 учествују у процесу специјализованих испитивања и одговорни су за тачност 

испитивања; 

 валидују  лабораторијски извештај о испитивању процењујући међусобну усклађеност 

добијених података, извештај  верификују својим потписом уз уношење стручног 

мишљења и интерпретативног коментара. 

 обављају  надзор и контролу над реагенсима и одговорни су за подешавање и правилно 

руковање опремом  која се користи  у поступку испитивања; 

 спроводе  унутрашњу и спољашњу контролу квалитета рада у лабораторији и одговорни 

су  за квалитет процеса лабораторијског испитивања и надзор над спровођењем истог; 

 воде рачуна о идентификацији критичних хуманих и физичких фактора који утичу на 

квалитет рада; 

 у циљу унапређења клиничко-биохемијске дијагностике систематично прате све врсте 

научних и стучних информација на основу којих уводе и валидују нове методе 

испитивања;  

 учествују у обуци биохемичара и лабораторијских техничара. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шифра радног места: 

Б2.08 

Радно место: Дипломирани фармацеут – медицински биохемичар/ 

                        Магистар фармације – медицински биохемичар 

Група и подгрупа радних места (хоризонтална 

класификација) 
Б2. Примарна здравствена заштита 

Платна група (вертикална класификација)   

Дипломирани фармацеут – медицински биохемичар/  Магистар фармације 

– медицински биохемичар у медицинским лабораторијама са непосредним 

контактом са агресивним материјама и инфективним биолошким 

материјалом 

Платни 

разред 

Захтевана врста образовања 

Интегрисане академске студије (300 ESPB) или студије 

у трајању од најмање 4. године из научне области 

фармацеутске науке. 

-Дипломирани фармацеут-медицински биохемичар 

-Магистар фармације-медицински биохемичар 

-Дипломирани фармацеут-клинички биохемичар 

-Дипломирани инжењер медицинске биохемије 

Захтевана додатна занања/испити Стручни испит 

Захтевано радно искуство  

Типични/општи опис посла: 

Уз лиценцу надлежне коморе обавља послове из области дијагностике  у биохемијским 

лабораторијама у складу са номенклатуром на примарном нивоу: 

- обављају  контролу поступка пријема пацијента и/или биолошког материјала 

узетог/донетог за рад;  

- учествују у процесу испитивања и одговорни су за тачност испитивања и све 

резултате лабораторијских испитивања; 

- валидују  лабораторијски извештај о испитивању процењујући међусобну 

усклађеност добијених података, извештај  верификују својим потписом. 

- обављају надзор и контролу над реагенсима и одговорни су за подешавање и 

правилно руковање опремом  која се користе  у постуку испитивања; 

- воде рачуна о идентификацији критичних хуманих и физичких фактора који утичу 

на квалитет рада; 

- спроводе  унутрашњу и спољашњу контролу квалитета рада у лабораторији и 

одговорни су за квалитет процеса лабораторијског испитивања;  

- у циљу унапређења клиничко-биохемијске дијагностике систематично прате све 

врсте научних и стучних инфомација на основу којих уводе и валидују нове методе 

испитивања;  

- учествују у обуци лабораторијских техничара. 
 

 



Шифра радног места: 

Б2.26 

Радно место:   

Здравствени сарадник – дипл. биохемичар, спец. медицинске  биохемије 

Здравствени сарадник – дипл. хемичар, спец. медицинске  биохемије   

Здравствени сарадник –  дипл. биолог, спец. медицинске  биохемије   

Здравствени сарадник – дипл. инжењер технолог, спец. медицинске  биохемије  

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 

Б2. Примарна здравствена заштита 

Платна група (вертикална 

класификација) 

Здравствени сарадник – дипл. биохемичар, спец. 

медицинске  биохемије/ Здравствени сарадник – 

дипл. хемичар, спец. медицинске  биохемије/ 

Здравствени сарадник –  дипл. биолог, спец. 

медицинске  биохемије/ Здравствени сарадник – 

дипл инжењер технолог, спец. медицинске 

биохемије– у медицинским лабораторијама са 

непосредним контактом са агресивним материјама 

и инфективним биолошким материјалом 

Платни разред  

Захтевана стручна спрема/врста 

образовања 

високо образовање 

Захтевана додатна знања / испити Стручни испит 

Захтевана искуства (трајање)  

Типичан/општи опис посла 

Обавља послове здравственог сарадника из области дијагностике  у биохемијским 

лабораторијама у складу са номенклатуром на примарном нивоу: 

- обављају  контролу поступка пријема пацијента и/или биолошког материјала 

узетог/донетог за рад;  

- обављају процес испитивања из своје области и одговорни су за тачност 

испитивања; 

- обављају надзор и контролу над реагенсима и врше припрему реагенаса потребних 

за рад; 

- одговорни су за подешавање и правилно руковање опремом  која се користе  у 

постуку испитивања; 

- учествују у спровођењу  унутрашње и спољашње контроле рада; 

- у циљу унапређења клиничко-биохемијске дијагностике систематично прате све 

врсте научних и стучних инфомација.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шифра радног места: 

ДОДЕЛИТИ ШИФРУ 

Радно место:   

Здравствени сарадник – дипл. биохемичар, спец. биохемијских наука (академска) 

Здравствени сарадник – дипл. хемичар, спец. биохемијских наука (академска) 

Здравствени сарадник – дипл. биолог, спец. биохемијских наука (академска)   

Здравствени сарадник – дипл. инжењер технолог, спец. биохемијских наука (академска) 

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 

Б2. Примарна здравствена заштита 

Платна група (вертикална 

класификација) 

Здравствени сарадник – дипл. биохемичар, спец. 

биохемијских наука (академска)/ Здравствени 

сарадник – дипл. хемичар, спец. биохемијских 

наука (академска)/ Здравствени сарадник – дипл. 

биолог, спец. биохемијских наука (академска)/ 

Здравствени сарадник – дипл инжењер технолог, 

спец. биохемијских наука (академска) – у 

медицинским лабораторијама са непосредним 

контактом са агресивним материјама и 

инфективним биолошким материјалом 

Платни разред  

Захтевана стручна спрема/врста 

образовања 

високо образовање 

Захтевана додатна знања / испити Стручни испит 

Захтевана искуства (трајање)  

Типичан/општи опис посла 

Обавља послове здравственог сарадника из области дијагностике  у биохемијским 

лабораторијама у складу са номенклатуром на примарном нивоу: 

- обављају  контролу поступка пријема пацијента и/или биолошког материјала 

узетог/донетог за рад;  

- обављају процес испитивања из своје области и одговорни су за тачност 

испитивања; 

- врше припрему реагенаса потребних за рад; 

- одговорни су за правилно руковање опремом која се користи у поступку 

испитивања; 

- учествују у спровођењу  унутрашње и спољашње контроле рада; 

- у циљу унапређења клиничко-биохемијске дијагностике систематично прате све 

врсте научних и стучних инфомација.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шифра радног места: 

ДОДЕЛИТИ ШИФРУ 

Радно место:   

Здравствени сарадник – дипл. биохемичар/ 

Здравствени сарадник – дипл. хемичар/  

Здравствени сарадник – дипл. биолог/   

Здравствени сарадник – дипл. инжењер технолог  

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 

Б2. Примарна здравствена заштита 

Платна група (вертикална 

класификација) 

Здравствени сарадник – дипл. биохемичар/ 

Здравствени сарадник – дипл. хемичар/  

Здравствени сарадник – дипл. биолог/ Здравствени 

сарадник – дипл. инжењер технолог у медицинским 

лабораторијама са непосредним контактом са 

агресивним материјама и инфективним биолошким 

материјалом 

Платни разред  

Захтевана стручна спрема/врста 

образовања 

високо образовање 

Захтевана додатна знања / испити Стручни испит 

Захтевана искуства (трајање)  

Типичан/општи опис посла 

Обавља послове здравственог сарадника из области дијагностике  у биохемијским 

лабораторијама у складу са номенклатуром на примарном нивоу: 

- обављају  контролу поступка пријема пацијента и/или биолошког материјала 

узетог/донетог за рад;  

- обављају процес испитивања из своје области и одговорни су за тачност 

испитивања; 

- врше припрему реагенаса потребних за рад; 

- одговорни су за правилно руковање опремом која се користи у поступку 

испитивања; 

- учествују у спровођењу  унутрашње и спољашње контроле рада; 

- у циљу унапређења клиничко-биохемијске дијагностике систематично прате све 

врсте научних и стучних инфомација.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б3. СЕКУНДАРНА И ТЕРЦИЈАРНА ЗДРАВСТВЕН А ЗАШТИТА И УСТАНОВЕ 

НА ВИШЕ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

Шифра радног места: 

Б3.01 

Радно место: Доктор медицине субспецијалиста 

Група и подгрупа радних места (хоризонтална 

класификација) 

Б3. Секундарна и терцијарна 

здравствена заштита и установе на 

више нивоа здравствене заштите 

Платна група (вертикална класификација)   

 Платни 

разред 

Доктор медицине субспецијалиста у кардиохирургији  

Доктор медицине субспецијалиста у неурохирургији  

Доктор медицине субспецијалиста у операционим салама  

Доктор медицине субспецијалиста у интервентној кардиологији  

Доктор медицине субспецијалиста у интервентној радиологији   

Доктор медицине субспецијалиста у интервентној неурологији  

Доктор медицине субспецијалиста у радиотерапији  

Доктор медицине субспецијалиста у психијатрији у болничким установама 

специјализованим за психијатрију 

 

Доктор медицине субспецијалиста у интензивној нези нивоа 2 и 3  

Доктор медицине субспецијалиста у онкологији  

Доктор медицине субспецијалиста на психијатријским одељењима  

Доктор медицине субспецијалиста у ургентним службама и реанимацији  

Доктор медицине субспецијалиста на интервентној ендоскопији  

Доктор медицине субспецијалиста на ендоскопији   

Доктор медицине субспецијалиста на дијализи  

Доктор медицине субспецијалиста на инфективним одељењима  

Доктор медицине субспецијалиста на биомедицински потпомогнутој оплодњи 

(БМПО) 

 

Доктор медицине субспецијалиста у медицинским лабораторијама са 

непосредним контактом са агресивним материјама и инфективним 

биолошким материјалом 

 

Доктор медицине субспецијалиста у дијагностичкој делатности  

Доктор медицине субспецијалиста на болничком одељењу и у специјалистичкој 

амбуланти 

 

Доктор медицине субспецијалиста у специјалистичкој амбуланти  

Доктор медицине субспецијалиста у јавном здрављу  

Захтевана врста образовања 

Стечено високо образовање из научне области 

медицинске науке на студијама другог степена 

(дипломске академске студије-мастер,) специјализација 

и одговарајућа ужа специјализација 

Захтевана додатна занања/испити 

 

Стручни испит 

Захтевано радно искуство 

 

 

Типични/општи опис посла: 

 Доктори медицине субспецијалисти превенирају, дијагностикују и лече болести, 

повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем високоспецијализованих 

дијагностичких, медицинских, хируршких, физичких и психијатријских техника, кроз 

примену најсавременијих принципа и процедура медицине.  

 планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца 



здравствене заштите.  

 они се уско специјализују у одређеним категоријама болести, врсти пацијената или 

методама лечења и могу спроводити медицинска истраживања и активности стручног 

усавршавања у својим изабраним областима специјализације. 

 уз лиценцу надлежне коморе обављају послове из своје уже специјалности у 

области клиничке/медицинске биохемије у складу са номенклатуром на 

секундарном и терцијарном нивоу; 

 процењују адекватност биолошког материјала узетог/донетог за рад у односу на 

врсту испитивања; 

 учествују у процесу високо специјализованих испитивања и одговорни су за 

тачност испитивања; 

 валидују лабораторијски извештај о испитивању процењујући међусобну 

усклађеност добијених података, извештај  верификују својим потписом уз 

уношење стручног мишљења и интерпретативног коментара; 

 обављају надзор и контролу над реагенсима и одговорни су за подешавање и 

правилно руковање опремом  која се користи  у поступку испитивања; 

 спроводе  унутрашњу и спољашњу контролу квалитета рада у лабораторији и 

одговорни су  за квалитет процеса лабораторијског испитивања и надзор над 

спровођењем истог; 

 воде рачуна о идентификацији критичних хуманих и физичких фактора који 

утичу на квалитет рада; 

 у циљу унапређења клиничко-биохемијске дијагностике систематично прате све 

врсте научних и стучних информација на основу којих уводе и валидују нове 

методе испитивања.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шифра радног места: 

Б3.03 

Радно место:  

Дипломирани фармацеут – медицински биохемичар, спец. медицинске биохемије, 

субспецијалиста 

Дипломирани фармацеут, спец. медицинске биохемије, субспецијалиста 

Магистар фармације – медицински биохемичар, спец. медицинске биохемије, 

субспецијалиста 

Магистар фармације,  спец. медицинске биохемије, субспецијалиста 

Група и подгрупа радних места (хоризонтална 

класификација) 

Б3. Секундарна и терцијарна 

здравствена заштита и установе на 

више нивоа здравствене заштите 

Платна група (вертикална класификација)   

Радно место: Дипломирани фармацеут – медицински биохемичар, спец. 

медицинске биохемије, субспецијалиста/ Дипломирани фармацеут, спец. 

медицинске биохемије, субспецијалиста / Магистар фармације – 

медицински биохемичар, спец. медицинске биохемије, субспецијалиста / 

Магистар фармације, специјалиста медицинске биохемије, субспецијалиста 

у медицинским лабораторијама са непосредним контактом са агресивним 

материјама и инфективним биолошким материјалом 

Платни 

разред 

Захтевана врста образовања 

Интегрисане академске студије (300 ESPB) или студије 

у трајању од најмање 4. године из научне области 

фармацеутске науке, одговарајућа специјализација и 

субспецијализација 

- Дипломирани фармацеут-медицински биохемичар, 

спец. медицинске биохемије, субспецијалиста 

- Дипломирани фармацеут, спец. медицинске биохемије, 

субспецијалиста 

- Магистар фармације-медицински биохемичар, спец. 

медицинске биохемије, субспецијалиста 

- Магистар фармације, спец. медицинске биохемије, 

субспецијалиста 

- Дипломирани фармацеут-клинички биохемичар, спец. 

медицинске биохемије, субспецијалиста 

- Дипломирани инжењер медицинске биохемије, спец. 

медицинске биохемије, субспецијалиста 

- Дипломирани инжењер фармације, спец. медицинске 

биохемије, субспецијалиста 



Захтевана додатна занања/испити Стручни испит 

Захтевано радно искуство  

Типични/општи опис посла: 

Уз лиценцу надлежне коморе обављају послове из области медицинске биохемије  из своје уже 

специјалности у складу са номенклатуром на секундарном и терцијарном нивоу: 

 процењују адекватност биолошког материјала узетог/донетог за рад у односу на врсту 

испитивања; 

 учествују у процесу високо специјализованих испитивања и одговорни су за 

контролисање и испитивање пре почетка рада и тачност испитивања; 

 валидују лабораторијски извештај о испитивању процењујући међусобну усклађеност 

добијених података, извештај  верификују својим потписом уз уношење стручног 

мишљења и интерпретативног коментара. 

 обављају надзор и контролу над реагенсима и одговорни су за подешавање и правилно 

руковање опремом  која се користи  у поступку испитивања; 

 спроводе  унутрашњу и спољашњу контролу квалитета рада у лабораторији и одговорни 

су  за квалитет процеса лабораторијског испитивања и надзор над спровођењем истог; 

 воде рачуна о идентификацији критичних хуманих и физичких фактора који утичу на 

квалитет рада; 

 у циљу унапређења клиничко-биохемијске дијагностике систематично прате све врсте 

научних и стучних информација на основу којих уводе и валидују нове методе 

испитивања;  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шифра радног места: 

Б3.04 

Радно место: Доктор медицине специјалиста 

Група и подгрупа радних места (хоризонтална 

класификација) 

Б3. Секундарна и терцијарна 

здравствена заштита и установе на 

више нивоа здравствене заштите 

Платна група (вертикална класификација)   

 Платни 

разред 

Доктор медицине специјалиста у кардиохирургији  

Доктор медицине специјалиста у неурохирургији  

Доктор медицине специјалиста у операционим салама  

Доктор медицине специјалиста у интервентној кардиологији   

Доктор медицине специјалиста у интервентној неурологији   

Доктор медицине специјалиста у интервентној радиологији  

Доктор медицине специјалиста у радиотерапији  

Доктор медицине специјалиста у болничким установама специјализованим за 

психијатрију 

 

Доктор медицине специјалиста у интензивној нези ниво 2 и 3  

Доктор медицине специјалиста у онкологији  

Доктор медицине специјалиста на психијатријским одељењима  

Доктор медицине специјалиста у ургентним службама и реанимацији  

Доктор медицине специјалиста на интервентној ендоскопији  

Доктор медицине специјалиста на ендоскопији  

Доктор медицине специјалиста на дијализи  

Доктор медицине специјалиста на инфективним одељењима  

Доктор медицине специјалиста на биомедицински потпомогнутој оплодњи 

(БМПО) 

 

Доктор медицине специјалиста у медицинским лабораторијама са непосредним 

контактом са агресивним материјама и инфективним биолошким 

материјалом 

 

Доктор медицине специјалиста у дијагностичкој делатности  

Доктор медицине специјалиста на болничком одељењу и у специјалистичкој 

амбуланти 

 

Доктор медицине специјалиста у специјалистичкој амбуланти  

Доктор медицине специјалиста у јавном здрављу  

Захтевана врста образовања 

Стечено високо образовање из научне области 

медицинске науке на студијама другог степена 

(дипломске академске студије-мастер,) одговарајућа 

специјализација. 

Захтевана додатна занања/испити 

 

Стручни испит 

Захтевано радно искуство 

 

 

Типични/општи опис посла: 

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

и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих тестова, 

дијагностичких, медицинских, хируршких, физичких и психијатријских техника, кроз 

примену принципа и процедура савремене медицине.  

 планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца 

здравствене заштите.  

 они се специјализују у одређеним категоријама болести категоријама пацијената или 

методама дијагностике и лечења и могу спроводити медицинска истраживања и 



активности стручног усавршавања у својим изабраним областима специјализације. 

 уз лиценцу надлежне коморе обављају послове из своје специјалности у области 

клиничке/медицинске биохемије  у складу са номенклатуром на секундарном и 

терцијарном нивоу; 

 процењују адекватност биолошког материјала узетог/донетог за рад у односу на 

врсту испитивања; 

 учествују у процесу специјализованих испитивања и одговорни су за тачност 

испитивања; 

 валидују  лабораторијски извештај о испитивању процењујући међусобну 

усклађеност добијених података, извештај  верификују својим потписом уз 

уношење стручног мишљења и интерпретативног коментара; 

 обављају  надзор и контролу над реагенсима и одговорни су за подешавање и 

правилно руковање опремом  која се користи  у поступку испитивања; 

 спроводе  унутрашњу и спољашњу контролу квалитета рада у лабораторији и 

одговорни су  за квалитет процеса лабораторијског испитивања и надзор над 

спровођењем истог; 

 воде рачуна о идентификацији критичних хуманих и физичких фактора који 

утичу на квалитет рада; 

 у циљу унапређења клиничко-биохемијске дијагностике систематично прате све 

врсте научних и стучних информација на основу којих уводе и валидују нове 

методе испитивања;  

 учествују у обуци биохемичара и лабораторијских техничара. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шифра радног места: 

Б3.07 

Радно место:  

Дипломирани фармацеут – медицински биохемичар, спец. медицинске биохемије 

Дипломирани фармацеут, спец. медицинске биохемије 

Магистар фармације – медицински биохемичар, спец. медицинске биохемије 

Магистар фармације, спец. медицинске биохемије 

Група и подгрупа радних места (хоризонтална 

класификација) 

Б3. Секундарна и терцијарна 

здравствена заштита и установе на 

више нивоа здравствене заштите 

Платна група (вертикална класификација)   

Радно место: Дипломирани фармацеут – медицински биохемичар, спец. 

медицинске биохемије / Дипломирани фармацеут, спец. медицинске 

биохемије / Магистар фармације – медицински биохемичар, спец. 

медицинске биохемије / Магистар фармације, специјалиста медицинске 

биохемије у медицинским лабораторијама са непосредним контактом са 

агресивним материјама и инфективним биолошким материјалом 

Платни 

разред 

Захтевана врста образовања 

Интегрисане академске студије (300 ESPB) или студије 

у трајању од најмање 4. године из научне области 

фармацеутске науке, одговарајућа специјализација 

- Дипломирани фармацеут-медицински биохемичар, 

спец. медицинске биохемије 

- Дипломирани фармацеут, спец. медицинске биохемије 

- Магистар фармације-медицински биохемичар, спец. 

медицинске биохемије 

- Магистар фармације, спец. медицинске биохемије 

- Дипломирани фармацеут-клинички биохемичар,     

спец. медицинске биохемије 

- Дипломирани инжењер медицинске биохемије, спец. 

медицинске биохемије 

- Дипломирани инжењер фармације, спец. медицинске 

биохемије 

Захтевана додатна занања/испити Стручни испит 

Захтевано радно искуство  

Типични/општи опис посла: 

Уз лиценцу надлежне коморе обављају послове из области медицинске биохемије  из своје 



специјалности у складу са номенклатуром на секундарном и терцијарном нивоу; 

 Процењују адекватност биолошког материјала узетог/донетог за рад у односу на 

врсту испитивања; 

 учествују у процесу специјализованих испитивања и одговорни су за тачност 

испитивања; 

 валидују  лабораторијски извештај о испитивању процењујући међусобну 

усклађеност добијених података, извештај  верификују својим потписом уз уношење 

стручног мишљења и интерпретативног коментара. 

 обављају  надзор и контролу над реагенсима и одговорни су за подешавање и 

правилно руковање опремом  која се користи  у поступку испитивања; 

 спроводе  унутрашњу и спољашњу контролу квалитета рада у лабораторији и 

одговорни су  за квалитет процеса лабораторијског испитивања и надзор над 

спровођењем истог; 

 воде рачуна о идентификацији критичних хуманих и физичких фактора који утичу на 

квалитет рада; 

 у циљу унапређења клиничко-биохемијске дијагностике систематично прате све врсте 

научних и стучних информација на основу којих уводе и валидују нове методе 

испитивања;  

 учествују у обуци биохемичара и лабораторијских техничара. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шифра радног места: 

Б3.11 

Радно место: Дипломирани фармацеут – медицински биохемичар/  

                        Магистар фармације – медицински биохемичар  

Група и подгрупа радних места (хоризонтална 

класификација) 

Б3. Секундарна и терцијарна 

здравствена заштита и установе на 

више нивоа здравствене заштите 

Платна група (вертикална класификација)   

Дипломирани фармацеут – медицински биохемичар/ Магистар фармације-

медицински биохемичар у медицинским лабораторијама са непосредним 

контактом са агресивним материјама и инфективним биолошким 

материјалом 

Платни 

разред 

Захтевана врста образовања 

Интегрисане академске студије (300 ESPB) или студије 

у трајању од најмање 4. године из научне области 

фармацеутске науке. 

- Дипломирани фармацеут-медицински биохемичар 

- Магистар фармације-медицински биохемичар 

- Дипломирани фармацеут-клинички биохемичар 

- Дипломирани инжењер медицинске биохемије 

Захтевана додатна занања/испити Стручни испит 

Захтевано радно искуство  

Типични/општи опис посла: 

Уз лиценцу надлежне коморе обавља послове из области дијагностике  у биохемијским, 

токсиколошким и санитарним лабораторијама у складу са номенклатуром на секундарном и 

терцијарном нивоу 

- обављају  контролу поступка пријема пацијента и/или биолошког материјала 

узетог/донетог за рад;  

- учествују у процесу испитивања и одговорни су за тачност испитивања и све 

резултате лабораторијских испитивања; 

- валидују  лабораторијски извештај о испитивању процењујући међусобну 

усклађеност добијених података, извештај  верификују својим потписом. 

- обављају надзор и контролу над реагенсима и одговорни су за подешавање и 

правилно руковање опремом  која се користи у постуку испитивања; 

- воде рачуна о идентификацији критичних хуманих и физичких фактора који утичу 

на квалитет рада; 

- Спроводе  унутрашњу и спољашњу контролу квалитета рада у лабораторији и 

одговорни су за квалитет процеса лабораторијског испитивања;  

- у циљу унапређења клиничко-биохемијске дијагностике систематично прате све 

врсте научних и стучних информација на основу којих уводе и валидују нове методе 

испитивања;  

- учествују у обуци лабораторијских техничара. 



 

Шифра радног места: 

Б3.31 

Радно место:   

Здравствени сарадник – дипл. биохемичар, спец. медицинске  биохемије 

Здравствени сарадник – дипл. хемичар, спец. медицинске  биохемије 

Здравствени сарадник – дипл. биолог, спец. медицинске  биохемије 

Здравствени сарадник – дипл инжењер технолог, спец. медицинске  биохемије  

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 

Б3.  Секундарна и терцијарна здравствена заштита и 

установе на више нивоа здравствене заштите 

Платна група (вертикална 

класификација) 

Здравствени сарадник – дипл. биохемичар, спец. 

медицинске  биохемије/ Здравствени сарадник – 

дипл. хемичар, спец. медицинске  биохемије/ 

Здравствени сарадник – дипл. биолог, спец. 

медицинске  биохемије/ Здравствени сарадник – 

дипл. инжењер технолог, спец. медицинске 

биохемије у медицинским лабораторијама са 

непосредним контактом са агресивним материјама 

и инфективним биолошким материјалом 

Платни разред  

Захтевана стручна спрема/врста 

образовања 

високо образовање 

Захтевана додатна знања / испити Стручни испит 

Захтевана искуства (трајање)  

Типичан/општи опис посла 

Обавља послове здравственог сарадника из области дијагностике  у биохемијским 

лабораторијама у складу са номенклатуром на секундарном и терцијарном нивоу: 

 

- обављају  контролу поступка пријема пацијента и/или биолошког материјала 

узетог/донетог за рад;  

- обављају процес испитивања из своје области и одговорни су за тачност 

испитивања; 

- обављају надзор и контролу над реагенсима и врше припрему реагенаса потребних 

за рад; 

- одговорни су за подешавање и правилно руковање опремом  која се користе  у 

постуку испитивања; 

- учествују у спровођењу  унутрашње и спољашње контроле рада; 

- у циљу унапређења клиничко-биохемијске дијагностике систематично прате све 

врсте научних и стучних инфомација.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Шифра радног места: 

ДОДЕЛИТИ ШИФРУ 

Радно место:   

Здравствени сарадник – дипл. биохемичар, спец. биохемијских наука (академска) 

Здравствени сарадник – дипл. хемичар, спец. биохемијских наука (академска) 

Здравствени сарадник – дипл. биолог, спец. биохемијских наука (академска) 

Здравствени сарадник – дипл инжењер технолог, спец. биохемијских наука (академска) 

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 

Б3.  Секундарна и терцијарна здравствена заштита и 

установе на више нивоа здравствене заштите 

Платна група (вертикална 

класификација) 

Здравствени сарадник – дипл. биохемичар, спец. 

биохемијских наука (академска)/ Здравствени 

сарадник – дипл. хемичар, спец. биохемијских 

наука (академска)/ Здравствени сарадник – дипл. 
биолог, спец. биохемијских наука (академска)/ 

Здравствени сарадник – дипл. инжењер технолог, 

спец. биохемијских наука (академска) у 

медицинским лабораторијама са непосредним 

контактом са агресивним материјама и 

инфективним биолошким материјалом 

Платни разред  

Захтевана стручна спрема/врста 

образовања 

високо образовање 

Захтевана додатна знања / испити Стручни испит 

Захтевана искуства (трајање)  

Типичан/општи опис посла 

Обавља послове здравственог сарадника из области дијагностике  у биохемијским 

лабораторијама у складу са номенклатуром на секундарном и терцијарном нивоу: 

- обављају  контролу поступка пријема пацијента и/или биолошког материјала 

узетог/донетог за рад;  

- обављају процес испитивања из своје области и одговорни су за тачност 

испитивања; 

- врше припрему реагенаса потребних за рад; 

- одговорни су за правилно руковање опремом која се користи у поступку 

испитивања; 

- учествују у спровођењу  унутрашње и спољашње контроле рада; 

- у циљу унапређења клиничко-биохемијске дијагностике систематично прате све 

врсте научних и стучних инфомација.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шифра радног места: 

Б3.37 

Радно место:   

Здравствени сарадник- дипл. биохемичар/ 

Здравствени сарадник – дипл. хемичар/  

Здравствени сарадник – дипл. биолог/   

Здравствени сарадник – дипл инжењер технолог 

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 

Б3.  Секундарна и терцијарна здравствена заштита и 

установе на више нивоа здравствене заштите 

Платна група (вертикална 

класификација) 
Здравствени сарадник – дипл. биохемичар/ 

Здравствени сарадник – дипл. хемичар/ 

Здравствени сарадник – дипл. биолог/ Здравствени 

сарадник – дипл. инжењер технолог у медицинским 

лабораторијама са непосредним контактом са 

агресивним материјама и инфективним биолошким 

материјалом 

Платни разред  

Захтевана стручна спрема/врста 

образовања 

високо образовање  

Захтевана додатна знања / испити Стручни испит 

Захтевана искуства (трајање)  

Типичан/општи опис посла Обавља послове здравственог сарадника из области 

дијагностике  у биохемијским лабораторијама у складу 

са номенклатуром на секундарном и терцијарном 

нивоу: 

- обављају  контролу поступка пријема 

пацијента и/или биолошког материјала 

узетог/донетог за рад;  

- обављају процес испитивања из своје 

области и одговорни су за тачност 

испитивања; 

- врше припрему реагенаса потребних за рад; 

- одговорни су за правилно руковање 

опремом која се користи у поступку 

испитивања; 

- учествују у спровођењу  унутрашње и 

спољашње контроле рада; 

- у циљу унапређења клиничко-биохемијске 

дијагностике систематично прате све врсте 

научних и стучних инфомација.  
 

 

 

 

 


