8. ЗДРАВСТВЕНИ УСЛОВИ
ПРЕГЛЕД ПОСЕБНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛОВА
Посебни здравствени услови за упис ученика у први разред средње
школе исказани су словним ознакама које значе:
а1 – нормалан вид на близину
а2 – нормалан вид на даљину
а3 – нормалан вид на близину и даљину без ношења корективних помагала
а4 – нормалан колорни вид (распознавање основних боја)
а5 – нормалан колорни вид*
а6 – нормалан стереоскопски вид
а7 – нормална ширина видног поља
а8 – нормална адаптација на таму
б – нормалан слух
б1 – нормалан слух*
ц1 – нормална функција равнотеже
ц2 – нормална функција равнотеже*
д1 – нормална функција горњих екстремитета
д2 – нормална функција доњих екстремитета
д3 – нормална функција кичменог стуба
е – нормална функција кардиоваскуларног система
ф – нормална функција респираторног система
г – нормална функција нервног система
х – нормална функција ендокриног система
и – нормална функција јетре
к – нормална функција бубрега
л – нормална функција хематопоезног система
м – одсуство алергијских манифестација
н – одсуство хроничних кожних болести а
аУ

анамнези и извештају лекара школског диспанзера нема података о
хроничним кожним болестима.
Ради јединственог тумачења и процењивања посебних здравствених
услова за упис ученика у први разред средње школе школски лекари и лекари
специјалисти треба да се придржавају следећих критеријума:
а1 – нормалан вид на близину: оштрина вида од 0,8 и више. Довољан је и
монокуларни вид. Ова оштрина вида може се постићи и ношењем
корективних помагала.
а2 – нормалан вид на даљину: оштрина вида од 0,8 и више. Довољан је и
монокуларни вид. Ова оштрина вида може се постићи и ношењем
корективних помагала.
а3 – нормалан вид на близину и даљину без ношења корективних
помагала: оштрина вида од 0,8 и више која се постиже без употребе
корективних помагала на оба ока појединачно.

2
а4 – нормални колорни вид (распознавање основних боја): црвена,
зелена и плава.
а5 – нормални колорни вид*: исправно читање таблица по Ischiarai или
Stilling-у, или теста на ortho-rater-у са не више од једне грешке.
а6 – нормалан стереоскопски вид: оштрина вида од 0,8 и више која се
постиже без употребе корективних помагала на оба ока појединачно и
постојање стереоскопског вида на ortho-rater-у.
а7 – нормална ширина видног поља: ширина видног поља која одговара
ширини видног поља испитивача – методом конфронтације или ширина
видног поља од 60 степени назално и 90 степени темпорално на сваком оку
- перитестом по Becku на ortho-rater-у.
а8 - нормална адаптација на таму: потребан офталмолошки преглед –
тест на никтомату по Schober-у или скотоптикометру по Heinsius-у.
Напомена: Због јако строгог нивоа испитивања стереоскопског вида
и колорног вида на ortho-rater-у, сви кандидати који имају испаде ових функција
морају се проверити тестом на псеудоизохроматским таблицама за испитивање
колорног вида (Ishiara, Stilling) и тестовима за стереоскопски вид (Titmus, Lang,
Randot). Ова се провера врши пре дефинитивног мишљења, тј. савета на нивоу
професионалне оријентације.
Ознака са звездицом (*) упућује да је за ове образовне профиле потребан
комплетан офталмолошки преглед. Пример за то су образовни профили који
захтевају нормалну адаптацију на таму (стражари са ношењем оружја, радна места
у рударској јами и друга).
б – нормалан слух: нормалан слух на нивоу говорне комуникације;
кандидат може без тешкоћа да комуницира са својом околином и да чује
звучне сигнале и упозорења на опасност.
б1 – нормалан слух*: кандидат чује све звучне фреквенције од 1 до 20 дБ.
Ознака са звездицом (*) упућује да је за ове образовне профиле потребна
аудиометрија.
ц1 – нормална функција равнотеже: кандидат може да се креће без
тешкоћа. Неће се узимати у обзир оштећења чула и центра за равнотежу
која немају утицаја на кретање.
ц2 – нормална функција равнотеже*: ознака са звездицом упућује да је за
поједине образовне профиле потребан преглед специјалисте ОРЛ и
вестибуларни тест (у случајевима када се рад у том образовном профилу
обавља на незаштићеним висинама или на тлу са могућношћу пада у јаме, у
ископе и слично).
д1 – нормална функција горњих екстремитета: подразумева очувану
активну покретљивост свих зглобова горњих екстремитета до физиолошких
амплитуда.
д2 – нормална функција доњих екстремитета: подразумева очувану
активну покретљивост свих зглобова доњих екстремитета до физиолошких
амплитуда.
д3 – нормална функција кичменог стуба: подразумева очувану активну
покретљивост свих делова кичменог стуба до физиолошких амплитуда.
е – нормална функција кардиоваскуларног система: подразумева
нормалан крвни притисак, нормалан ЕКГ налаз и одсуство срчаних мана.
ф – нормална функција респираторног система: подразумева нормалан
функционални налаз на плућима.
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г – нормална функција нервног система: подразумева одсуство
епилепсије и других неуролошких поремећаја. У случају сумње на
неуролошко обољење потребан је неуролошки преглед.
х – нормална функција ендокриног система: функција ендокриних
жлезда је у границама нормале.
и – нормална функција јетре: нормалне вредности билирубина и
трансаминазе.
к – нормална функција бубрега: нормалан налаз целокупног прегледа
урина.
л – нормална функција хематопоезног система: леукоцити,
леукоцитарна формула, еритроцити и тромбоцити су у нормалним
границама.
м – одсуство алергијских манифестација: у анамнези и извештају лекара
школског диспанзера нема података о алергијским манифестацијама.
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
1. Руковалац – механичар пољопривредне технике: а1-а2-а7-б-ц1-д1-д2-д3-е-фг-х-и-к-л
2. Пољопривредни произвођач: а1-а2-д1-д2-д3-е-ф-и-к-л
3. Цвећар – вртлар: а1-а2-а5-д1-д2-д3-е-ф-и-к-л-м
4. Пекар: а1-а2-д1-д2-д3-е-ф-г-м
5. Произвођач прехрамбених производа: а1-а2-а4-д1-д2-д3
6. Месар: а1-а2-а6-б-ц1-д1-д2-д3-е-ф-г
7. Прерађивач млека: а1-а2-д1-д2-д3-е-ф-м
8. Пољопривредни техничар: а1-а2-б-ц1-д1-д2-д3-е-ф-м
9. Техничар пољопривредне технике: а1-а2-б-д1-д2-д3
10. Ветеринарски техничар: а1-а2-ц1-д1-д2-д3-е-ф-м
11. Прехрамбени техничар: а1-а2-а6-д1-д2-д3-м
12. Техничар за биотехнологију: а1-а2-д1-д2-д3
13. Зоотехничар: а1-а2-д1-д2-д3-м
14. Техничар хортикултуре: а1-а2-а4-д1-д2-д3
15. Виноградар – винар – оглед: а1-а2-а4-ц1-д1-д2-д3-е-ф-г-и-л
16. Узгајивач спортских коња: а1-а2-д1-д2-д3-е-ф-г
ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
1. Шумар: а1-а2-б-д1-д2-д3-е-ф-г
2. Расадничар: а1-а2-а4-д1-д2-д3-е-ф-и-к-л-м
3. Тапетар – декоратер: а1-а2-а4-д1-д2-д3-е-ф-г-м
4. Шумарски техничар: а1-а2-а4-д1-д2-д3-е-ф-г
5. Техничар за пејзажну архитектуру: а1-а2-а4-д1-д2-д3
6. Техничар за примарну обраду дрвета: а1-а2-б-д1-д2-д3-е-ф-г
7. Техничар за финалну обраду дрвета: а1-а2-а6-б-ц1-д1-д2-д3-е-ф-г
8. Столар: а1-а2-а6-б-ц2-д1-д2-д3-е-ф-г
9. Техничар за обликовање намештаја и ентеријера: а1-а2-б-ц1-д1-д2-д3-е-ф-г
10. Техничар за ловство и рибарство – оглед: а1-а2-б1-ц2-д1-д2-д3-е-ф-г-н
11. Оператер за израду намештаја: а1-а2-а4-а6-б-ц2-д1-д2-д3-е-ф-г-м
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ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА
1. Руковалац механизацијом у површинској експлоатацији: -а1-а2-а7-а6-б-ц1д1-д2-д3-е-ф-г
2. Геолошки техничар за геотехнику и хидрогеологију: а1-а2-а6-б-ц1-д1-д2-д3е-ф-г
3. Геолошки техничар за истраживање минералних сировина: а1-а2-а5-б-ц1д1-д2-д3-е-ф-г
4. Рударски техничар: а3-а8*-б-ц1-д1-д2-д3-е-ф-г
5. Рударски техничар за припрему минералних сировина: а1-а2-б-ц1-д1-д2-д3е-ф-г
6. Техничар за добијање метала: а1-а2-б-ц1-д1-д2-д3-е-ф-г-и-к-л
7. Златар: а1-а2-а5-а6-д1-д2-д3-ф-г-и-к-м
8. Ливац – калупар – оглед: а1-а2-б-ц1-д1-д2-д3-е-ф-г-и-к-л
9. Техничар за рециклажу: а1-а2-б-ц1-д1-д2-д3-е-ф-г-и-к-л-м-н
10. Ваљаоничар: а3-а6-б-ц1-д1-д2-д3-е-ф-г-и-к-л
11. Ливац: а3-б-ц1-д1-д2-д3-е-ф-г-и-к-л
12. Руковалац постројењима за добијање нафте и гаса: а1-а2-а7-а6-б-ц1-д1-д2д3-е-ф-г
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
1. Металостругар: а1-д1-д2-д3-г-м
2. Металоглодач нумерички управљаних машина: а1-д1-д2-д3-г-м
3. Бравар: а1-а2-а6-б-ц1-д1-д2-д3-е-ф-г-х
4. Лимар: а1-а2-а6-б-ц2-д1-д2-д3-е-ф-г-х
5. Аутолимар: а1-б1-д1-д2-д3-е-ф-г
6. Заваривач: а3-а6-б-ц1-д1-д2-д3-е-ф-г-х
7. Инсталатер: а1-а2-а6-б-ц1-д1-д2-д3-е-ф-г-х
8. Машинбравар: а1-б-ц1-д1-д2-д3-е-ф-г-х
9. Механичар – оружар: а1-б-ц1-д1-д2-д3-е-ф-г-х
10. Механичар хидраулике и пнеуматике: а1-б-ц1-д1-д2-д3-е-ф-г-х
11. Аутомеханичар: а1-б-д1-д2-д3-е-ф-г-м
12. Механичар привредене механизације: а1-б-д1-д2-д3-е-ф-г-м
13. Механичар радних машина: а1-б-д1-д2-д3-е-ф-г-м
14. Прецизни механичар: а1-д1-д2-д3
15. Механичар уређаја за мерење и регулацију: а1-1-д2-д3
16. Механичар медицинске и лабораторијске опреме: а1-д1-д2-д3
17. Механичар оптике: а1-д1
18. Механичар термоенергетских постројења: а1-а6-б-ц1-д1-д2-д3-е-ф-г-х
19. Механичар хидроенергетских постројења: а1-а6-б-ц1-д1-д2-д3-е-ф-г-х
20. Механичар гасо и пнеумоенергетских посторојења: а1-а6-б-ц1-д1-д2-д3-еф-г-х
21. Механичар грејне и расхладне технике: а1-а6-б-ц1-д1-д2-д3-е-ф-г-х
22. Машински техничар: а1-1-д2
23. Машински техничар за компјутерско конструисање: а1-а4-д1
24. Техничар за роботику: а1-д1-д2-д3
25. Техничар хидраулике и пнеуматике: а1-д1-д2-д3
26. Механичар нумерички управљаних машина: а1-б-д1-д2-д3
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27. Техничар за компјутерско управљање: а1-д1
28. Машински техничар мерне и регулационе технике: а1-а4-д1-д2-д3
29. Ваздухопловни машински техничар: а1-б1-д1-д2-д3-е-ф-г
30. Погонски техничар машинске обраде: а1-д1-д2
31. Машински техничар моторних возила: а1-а6-д1-д2-г
32. Погонски техничар – механичар за радне машине: а1-а6-д1-д2-г
33. Алатничар: а1-д1-д2-д3-г-х
34. Техничар машинске енергетике: а1-б-д1-д2
35. Бродограђевински техничар: а1-б-д1-д2
36. Бродомашински техничар: а1-б-д1-д2
37. Техничар оптике: а1-д1
38. Оператер машинске обраде: а1-а2-а6-а7-б-ц1-д1-д2-д3-ф-г
39. Бродомонтер: а1-а6-б-ц1-д1-д2-д3- е-ф-г-х
40. Мехатроничар за транспортне системе аеродрома: а1-а2-б-д1-д2-д3-е- ф-г
41. Авиотехничар: а1-а2-а6-б1- ц1-д1-д2- д3-е-г-х
42. Машински техничар за репаратуру: а1-а2-д1-д2-д3
43. Мехатроничар за ракетне системе – оглед: а1-а2-б-ц1-д1-д2-д3-е-. ф-г
44. Мехатроничар за радарске системе – оглед: а1-а2-б-ц1-д1-д2-д3-е-ф-г
45. Авио-техничар за електронску опрему ваздухоплова – оглед: а1-а2-а4-а6ц1-д1-д2-д3-г
46. Авио-техничар за електро опрему ваздухоплова – оглед: а1-а2-а4-а6-б-ц1д1-д2-д3-г
47. Авио-техничар за ваздухоплов и мотор – оглед: а1-а2-а6-б-ц1-д1-д2-д3-г
48. Индустријски механичар: а1-а2-а6-а7-б-ц1-д1-д2-д3-ф-г
49. Бравар заваривач: а1-а2-а6-б-ц1-д1-д2-д3-е-ф-г-х-и-л
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
1. Електроинсталатер: а1-а2-а4-а6-б-ц1-д1-д2-д3-г-х
2. Електромонтер мреже и постројења: а1-а2-а4-а6-б-ц1-д1-д2-д3-г-х
3. Електромеханичар за машине и опрему: а1-а2-а4-а6-б-ц1-д1-д2-д3-г-х
4. Електромеханичар за расхладне и термичке уређаје: а1-а4-б-д1-д2-д3-е-ф-г
5. Монтер телекомуникационих мрежа: а1-а2-а4-а6-б-ц1-д1-д2-д3-е-г-х
6. Аутоелектричар: а1-а2-а4-б-ц1-д1-д2-д3-г
7. Електротехничар енергетике: а1-а2-а6-б-ц1-д1-д2-д3-е-г-х
8. Електротехничар електромоторних погона: а1-а2-а6-б-ц1-д1-д2-д3-х
9. Електротехничар за расхладне и термичке уређаје: а1-а2-а4-а6-б-д1-д2-д3-еф-г
10. Електротехничар електронике: а1-а4-д1-д2-д3
11. Електротехничар СС постројења: а1-а4-а6-б-ц1-д1-д2-д3-г-х
12. Електротехничар телекомуникација: а1-а2-а4-б-ц2-д1-д2-д3-е-г-х
13. Електротехничар аутоматике: а1-а4-б-д1-д2-д3
14. Електротехничар рачунара: а1-а4-д1
15. Електротехничар радио и видео-технике: а1-а4-б-д1
16. Електротехничар за електронику на возилима: а1-а2-а4-б-д1-д2-д3-г
17. Електротехничар процесног управљања: а1-а2-а6-б-ц1-д1-д2-д3-х
18. Администратор рачунарских мрежа: а1-а4-д1-д2-г
19. Техничар мехатронике: а1-а2-а4-б-ц2-д1-д2-д3-е-г
20. Електротехничар мултимедија: а1-а2-а5-б-д1-д2-д3-г
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21. Електротехничар информационих технологија – оглед: а1-а2-а4-д1
22. Електричар: а1-а2-а4-б-ц1-д1-д2-д3-е-ф-г
23. Израђивач каблова и прикључака: а1-а2-а6-б-ц1-д1-д2-д3-е-ф-г-х-и-к-л-м
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
1. Израђивач хемијских производа: а1-а2-а6-б-ц1-д1-д2-д3-ф-г-е-х-и-к-л-м
2. Ситоштампар: а1-а6-а5-д1-д2-д3-х-и-к-л-м
3. Хемијско-технолошки техничар: а1-а6-б-ц1-д1-д2-д3-ф-г-е-х-и-к-л-м
4. Техничар за полимере: а1-а6-б-ц1-д1-д2-д3-ф-г-е-х-и-к-л-м
5. Техничар у индустрији неметала: а1-а4-б-ц1-д1-д2-д3
6.Техничар штампе: а1-а5-д1-д2-д3
7. Техничар графичке дораде: а1-а5-д1-д2-д3
8. Техничар припреме графичке производње: а1-а5-д1-д2-д3
9. Хемијски лаборант: а1-а5-а6-д1-д2-д3-ф-г-е-х-и-к-л-м
10. Фотограф: а1-а2-а5-д1-д2
11. Техничар за индустријску фармацеутску технологију: а1-а4-д1-д2-д3-ф-г-ех-и-к-л-м
12. Техничар за заштиту животне средине: а1-а6-б-ц1-д1-д2-д3- ф- г-е-х-и-к-л-м
13. Лакирер: а1-а2-а6-а4-б-ц2-д1-д2-д3-ф-г-е-х-и-к-л-м
14. Техничар за обликовање графичких производа: а1-а5-д1-д2-д3
15. Техничар за графичку припрему: а1-а5-д1-д2-д3
16. Гумар: а1-ц1-д1-д2-д3-ф-г-е-х-и-к-л-м
17. Пластичар (прерађивач пластичних маса): а1-а2-а6-б-ц1-д1-д2-д3-ф-г-е-х-ик-л-м
18. Израђивач целулозе и папира: а1-а2-а6-б-ц1-д1-д2-д3-ф-г-е-х-и-к-л-м

ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
1. Текстилни радник: а1-а4-д1-д2-д3-ф-м
2. Конфекционар коже и крзна: а1-а4-д1-д2-д3-ф-м
3. Обућар: а1-а4-д1-д2-д3-ф-и-к-л-м
4. Галантериста: а1-а4-д1-д2-д3-ф-и-л-м
5. Механичар текстилних машина: а1-а6-б-ц1-д1- д2- д3-ф-е-г-х-м
6. Текстилни техничар: а1-а4-б-д1-д2-д3-ф-м
7. Техничар моделар коже: а1-а4-д1-д2-д3-м
8. Моделар одеће: а1-а5-д1-д2-д3-м
9. Конфекционар текстила: а1-а4-д1-д2-д3-м
10. Техничар дизајна текстилних материјала: а1-а5-д1-д2-д3-м
11. Техничар дизајна производа од коже: а1-а4-д1-д2-д3-м
12. Техничар дизајна одеће: а1-а5-д1-д2-д3-м
13. Модни кројач: а1-а5- д1-д2-д3-м
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
1. Зидар – фасадер: а1-а2-а7-а6-б-ц2-д1-д2-д3-е-ф-л-х-г-м
2. Армирач – бетонирац: а1-а2-а6-б-ц1-д1-д2-д3-е-ф-л-х-г-м
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3. Тесар: а1-а2-а7-а6-б-ц2-д1-д2-д3-е-ф-л-х-г-м
4. Декоратер зидних површина: а1-а2-а5-а6-б-ц1-д1-д2-д3-е-ф-л-х-г-м
5. Полагач облога: а1-д1-д2-д3-е-ф-м
6. Керамичар – терацер – пећар: а1-б-ц1-д1-д2-д3-е-ф-м
7. Грађевински лаборант: а1-а6-д1-д3-м
8. Хидрограђевинар: а1-а2-а7-а6-б-ц2-д1-д2-д3-е-ф-л-х-г-м
9. Руковалац грађевинском механизацијом: а1-а2-а4-а7-а6-б-ц1-д1-д2-д3-е-ф-гх
10. Геодетски техничар – геометар: а1-а2-а6-д1-д2-д3-е-ф-г
11. Грађевински техничар за нискоградњу: а1-а2-а6-б-ц1-д1-д2-д3-е-ф-г-х
12. Грађевински техничар за хидроградњу: а3-а7-а6-б-ц1-д1-д2-д3-е-ф-л-г-х
13. Грађевински техничар за лабораторијска испитивања: а1-а6-д1-д3-м
14. Извођач основних грађевинских радова: а1-а2-а7-а6-б-ц2-д1-д2-д3-е-ф-л-хг-м
15. Извођач инсталатерских и завршних грађевинских радова: а1-а2-а6-б-ц1д1-д2-д3-е-ф-х-г
16. Монтер суве градње: а1-а2-а7-а6-ц2-д1-д2-д3-е-ф-х-г
17. Архитектонски техничар: а1-а2- а4-ц1-д1-д2-д3-е-ф
18. Кровопокривач – оглед: а1-а2-а7-б-ц2-д1-д2-д3-е-ф-х-г
19. Техничар за одржавање објеката – оглед: а1-а2-б-ц1-д1-д2-д3-е-ф-г-х
САОБРАЋАЈ
1. Возач моторних возила (Здравствене критеријуме ускладити с Правилником о
ближим здравственим условима које морају испуњавати возачи моторних возила,
„Службени гласник РС” број 83/11): а1-а2-а4-а7-а6-а8-б-ц1-д1-д2-д3-е-ф-г-х
2. Возовођа (Здравствене критеријуме ускладити с Правилником о посебним
здравственим условима које морају испуњавати железнички радници, „Службени
лист СРЈ” број 3/2000 и „Службени лист СЦГ” број 1/2003): а1-а2-а4-а7-а6-а8-бц1-д1-д2-д3-е-ф-г-х
3. Кондуктер у железничком саобраћају (Здравствене критеријуме ускладити с
Правилником о посебним здравственим условима које морају испуњавати
железнички радници, „Службени лист СРЈ” број 3/2000 и „Службени лист СЦГ”
број 1/2003): а1-а2-б-ц1-д1-д2-д3-е-г
4. Машиновођа за маневре (Здравствене критеријуме ускладити с Правилником
о посебним здравственим условима које морају испуњавати железнички радници,
„Службени лист СРЈ” број 3/2000 и „Службени лист СЦГ” број 1/2003): а1-а2-а4а7-а6-а8-б-ц1-д1-д2-д3-е-ф-г-х
5. Бродовођа (Здравствене критеријуме ускладити с Правилником о посебним
здравственим условима које морају испуњавати лица овлашћена за вршење
послова на пловним објектима трговачке морнарице, „Службени гласник СРС” бр.
23/83): а1-а2-а4-а7-а6-а8-б-ц1-д1-д2-д3-е-ф-г-х
6. Руковалац средстава унутрашњег транспорта (Здравствене критеријуме
ускладити с Правилником о ближим здравственим условима које морају
испуњавати возачи моторних возила, „Службени гласник РС” број 83/11): а1-а2а4-а7-а6-а8-б-ц1-д1-д2-д3-е-ф-г-х
7. Техничар друмског саобраћаја: а1-а2-б-д1-д2-д3-е
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8. Саобраћајно-транспортни техничар (Здравствене критеријуме ускладити с
Правилником о ближим здравственим условима које морају испуњавати возачи
моторних возила, „Службени гласник РС” број 83/11): а1-а2-а4-б-ц1-д1-д2-д3-г
9. Техничар вуче (Здравствене критеријуме ускладити с Правилником о посебним
здравственим условима које морају испуњавати железнички радници, „Службени
лист СРЈ” број 3/2000 и „Службени лист СЦГ” број 1/2003): а1-а2-а4-а7-а6-б-ц1д1-д2-д3-г
10. Техничар техничко-колске делатности (Здравствене критеријуме ускладити
с Правилником о посебним здравственим условима које морају испуњавати
железнички радници, Службени лист СРЈ број 3/2000 и „Службени лист СЦГ” број
1/2003): а1-а2-а4-б-ц1-д1-д2-д3-г
11. Наутички техничар – речни смер (Здравствене критеријуме ускладити с
Правилником о посебним здравственим условима које морају испуњавати лица
овлашћена за вршење послова на пловним објектима трговачке морнарице,
„Службени гласник СРС” бр. 23/83): а1-а2-а4-а7-а6-б-ц1-д1-д2-д3-г
12. Наутички техничар – поморски смер (Здравствене критеријуме ускладити с
Правилником о посебним здравственим условима које морају испуњавати лица
овлашћена за вршење послова на пловним објектима трговачке морнарице,
„Службени гласник СРС” бр. 23/83): а1-а2-а4-а7-а6-б-ц1-д1-д2-д3-г
13. Техничар ПТТ саобраћаја: а1-б-д1-д2-д3
14. Техничар унутрашњег транспорта: а1-а2-б-д1-д2-д3-е
15. Транспортни комерцијалиста: а1-б-д1-д2-д3
16. Техничар ваздушног саобраћаја: а1-а2-а4-а7-а8-б-ц1-д1-д2-д3-е-г
17. Техничар ваздушног саобраћаја за безбедност: а1-а2-а4-а7-а8-б-ц1-д1-д2-д3е-г
18. Техничар ваздушног саобраћаја за спасавање: а1-а2-а4-а7-а8-б-ц1-д1-д2-д3е-г
За упис ученика у образовне профиле под редним бројевима 2. и 7.
лекарско уверење издаје Завод за медицину рада.
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
1. Посластичар #: а1-а5-д1-д2-д3-ф-м
2. Трговац: а1-а2-а4-б-д1-д2-д3-е-ф
3. Аранжер у трговини: а1-а4-д1-д2-д3
4. Трговински техничар: а1-б-д1-д2-д3
5. Туристички техничар: а1-а2-б-д1-д2-д3
6. Конобар: а1-а2-б-ц2-д1-д2-д3-е-ф-г
7. Кувар #: а1-а2-а4-б-ц1-д1-д2-д3-е-ф-г-м
8. Кулинарски техничар #: а1-б-д1-д2-д3
9. Угоститељски техничар: а1-б-д1-д2-д3
#Подразумева се нормално функциониосање чула укуса и мириса.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
1. Економски техничар: а1-д1-д3
2. Финансијски техничар: а1-д1-д3
3. Правни техничар: а1-б-д1-д3
4. Биротехничар: а1-б-д1-д3
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5. Техничар обезбеђења: а1-а2-а4-а7-а6-а8-б-ц1-д1-д2-д3-е-г-х
6. Пословни администратор: а1-а2-б-д1-д3
7. Техничар заштите од пожара: а1-а2-а7-а6-а8-б-ц1-д1-д2-д3-е-г-х
8. Финансијски администратор: а1-а2-д1-д3
9. Комерцијалиста: а1-а2-а7-б-д1-д2-д3
10. Службеник у банкарству и осигурању: а1-а2-б-д1-д2-д3
11. Царински техничар: а1-б-д1-д2-д3
ХИДРОМЕТЕОРОЛОГИЈА
1. Метеоролошки техничар: а1-а2-б-д1-д3-д2
2. Хидролошки техничар: а1-а2-ц1-б-д1-д3-д2-г-х
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
1 .Техничар дизајна графике: а1-а5-д1-д3
2. Техничар дизајна амбалаже: а1-а5-д1-д3
3. Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа: а1-а5-д1-д3
4. Техничар дизајна текстила: а1-а5-д1-д3
5. Ликовни техничар: а1-а2-а5-д1-д3
6. Играч – класичан балет: а1-а2-а7-а6-б-ц1-д1-д2-д3-е-ф-г-х
7. Играч – савремена игра: а1-а2-а7-а6-б-ц1-д1-д2-д3-е-ф-г-х
8. Играч – народна игра: а1-а2-а6-б-ц1-д1-д2-д3-е-ф-г
9. Музички извођач: а1-б1-д1-д3
10. Музички сарадник: а1-б1
11. Конзерватор културних добара: а1-а2-а5-а6-ц1-д1-д2-д3-е-ф-и-к-л-х-г-м
12. Ливац уметничких предмета: а3-а6-д1-д2-д3-е-ф-г
13. Јувелир уметничких предмета: а1-а5-д1-д3
14. Пластичар уметничких предмета: а1-а5-д1-д3-и-к-л-м
15. Гравер уметничких предмета: а1-а5-д1-д3
16. Дрворезбар: а1-а4-д1-д3
17. Клесар: а1-а6-д1-д2-д3-е-ф
18. Стилски кројач: а1-а5-д1-д2-д3-м
19. Фирмописац – калиграф: а1-а5-а6-ц1-д1-д2-д3-г-м
20. Грнчар: а1-а4-ц1-д1-д2-д3-и-к-л-м
21. Дизајнер звука: а1-б1-д1-д3
22. Аранжер: а1-а2-а5-д1-д3
23. Позлатар: а1-а2-а5-а6-ц1-д1-д2-д3-е-ф-и-к-л-х-г-м
24. Новинар сарадник: а1-а2-б-д1-д2-д3-е-г
25. Сарадник у драмској уметности: а1-а2-б-д1-д2-д3
26. Сарадник у музичкој уметности: а1-а2-б1-д1-д2-д3
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
1. Медицинска сестра – техничар: а1-а2-а4-б-д1-д2-д3-е-и-м
2. Педијатријска сестра – техничар: а1-а2-б-д1-д2-д3-м
3. Гинеколошко-акушерска сестра: а1-а2-б-д1-д2-д3-м
4. Санитарно-еколошки техничар: а1-а2-б-ц1-д1-д2-д3-г
5. Физиотерапеутски техничар: а1-а2-б-д1-д2-д3-е-м
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6. Козметички техничар: а1-а2-б-д1-д2-д3-м
7. Стоматолошка сестра – техничар: а1-а2-б-д1-д2-д3-м
8. Зубни техничар: а1-а4-д1-д3-ф-м
9. Лабораторијски техничар: а1-а4-а6-д1-д2-д3-м
10.Фармацеутски техничар: а1-а2-а4-д1-д2-д3-и-м
11. Медицинска сестра – васпитач: а1-а2-б-д1-д2-д3-м
12. Физиотерапеутски техничар (ученици оштећеног вида): б-д1-д2-д3-е-ф
13. Масер: а1-а2-б-д1-д2-д3-е-м
14. Здравствени неговатељ: а1-а2-б-ц1-д1-д2-д3-е-г
15. Техничар за фитнес и заштиту здравља: а1-а2-б-ц1-д1-д2-д3-е-г
16. Козметотерапеут: а1-а2-б-д1-д2-д3-м
ЛИЧНЕ УСЛУГЕ
1. Педикир – маникир: а1-а4-б-д1-д3
2. Мушки фризер: а1-а4-б-д1-д2-д3-м
3. Женски фризер: а1-а4-б-д1-д2-д3-м
4. Сценски маскер – власуљар: а1-а4-д1-д3-м
5. Стилиста сарадник: а1-а2-а5-б-д1
6. Фризер за даме и господу: а1-а2-а4-б-д1-д2-д3-ф-г-м-н
7. Естетичар за негу руку и стопала: а1-а2-а4-д1-д2-д3-ф-г-м-н
ГИМНАЗИЈА
За упис у гимназију и образовне профиле за које то није предвиђено овим
конкурсом није потребно подносити потврду о испуњености здравствених
услова. За упис обдарених ученика у рачунарску гимназију потребно је да
кандидати испуњавају услове а1 и д1.
По обављеном прегледу кандидати ће добити лекарско уверење о здравственом
стању, које ће дати на увид при предавању листе жеља, а приложити при упису у
средњу школу у коју ученик буде распоређен.
Кандидати који конкуришу за упис у Железничко-техничку школу у Београду или
образовне профиле везане за железнички саобраћај обављају здравствени преглед
у заводима за здравствену заштиту радника ЖТП-а:
– у Београду: Савска 23, тел. 011/2686-155,
– у Новом Саду: Трг Царице Милице 10,
– у Нишу: Димитрија Туцовића 12.
Кандидати који конкуришу за упис у Ваздухопловну академију у Београду
обављају здравствени преглед у Дому здравља Нови Београд – Диспанзер за
медицину рада, Нови Београд, Омладинских бригада 104.

