
ње из буџе та у 2012. годи ни, са рас по дје лом сред ста ва
(“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, број 15/12) у тач -
ки I у под тач ки 4. износ: “100.000,00 КМ” замје њу је се
изно сом: “140.000,00 КМ”, у под тач ки 5. износ:
“1.700.000,00 КМ” замје њу је се изно сом: 870.000,00 КМ”,
и иза под тач ке 9. дoдају се под тач ке:
“10. Рекон струк ци ја и 

доград ња Основ не Основ на шко ла
шко ле “Тодор Докић” “Тодор Докић”
Кален де ров ци   Кален де ров ци 400.000,00

11. Капи тал не инве сти ци је Мини стар ство 
за инсти ту ци је основ ног про свје те и 
обра зо ва ња кул ту ре 300.000,00

12. Набав ка ауто бу са за Основ на  
Основ ну шко лу “Јова  шко ла“Јова  
Јова но вић Змај” Јова но вић Змај” 
Тре би ње Тре би ње 90.000,00.”.

II
Ова одлу ка сту па на сна гу наред ног дана од дана обја -

вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2121/12 Пред сјед ник
30. авгу ста 2012. годи не Вла де,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

1823

На осно ву чла на 82. став 2. Зако на о репу блич кој упра -
ви (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10, 86/10 и 24/12), а у вези са чла ном 6. Зако на о
уну тра шњим посло ви ма (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке
Срп ске”, број 4/12) и чла ном 43. став 1. Зако на о зашти ти
на раду (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 1/08 и
13/10), мини стар уну тра шњих посло ва  д о н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ЈЕДИН СТВЕ НИМ ЗДРАВ СТВЕ НИМ УСЛО ВИ МА 
ЗАПО СЛЕ НИХ И КАН ДИ ДА ТА ЗА ПРИ ЈЕМ НА РАД И

ОБРА ЗО ВА ЊЕ У МИНИ СТАР СТВУ УНУ ТРА ШЊИХ
ПОСЛО ВА РЕПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

Члан 1.
Овим пра вил ни ком утвр ђу ју се једин стве ни здрав стве -

ни усло ви које мора ју испу ња ва ти поли циј ски слу жбе ни -
ци, држав ни слу жбе ни ци и намје ште ни ци, као и кан ди да ти
за при јем на рад и обра зо ва ње у Мини стар ству уну тра -
шњих посло ва Репу бли ке Срп ске (у даљем тек сту: Мини -
ста р ство), орга ни зо ва ње и оба вља ње одре ђе них врста
здрав стве них пре гле да и мето до ло ги ја пре гле да за оцје ну
здрав стве не спо соб но сти за рад и обра зо ва ње за рад у
Мини ста р ству.

Члан 2.
Под оба вља њем здрав стве них пре гле да, у сми слу чла -

на 1. овог пра вил ни ка, под ра зу ми је ва се оба вља ње прет -
ход них пре гле да кан ди да та за при јем на рад и обра зо ва ње
у Мини ста р ству и оба вља ње пре вен тив них здрав стве них
пре гле да који обу хва та ју пери о дич не, систе мат ске и ван -
ред не пре гле де поли циј ских слу жбе ни ка, држав них слу -
жбе ни ка и намје ште ни ка у Мини ста р ству.

Члан 3.
(1) Утвр ђи ва ње здрав стве не спо соб но сти коју мора ју у

скла ду са зако ном испу ња ва ти поли циј ски слу жбе ни ци,
држав ни слу жбе ни ци и намје ште ни ци (у даљем тек сту:
запо сле ни) и кан ди да ти за при јем на рад и обра зо ва ње у
Мини стар ству (у даљем тек сту: кан ди дат) у над ле жно сти
је Једи ни це за здрав стве ну пре вен ти ву Мини стар ства уну -
тра шњих посло ва (у даљем тек сту: Једи ни ца).

(2) Здрав стве ни пре гле ди запо сле ног и кан ди да та оба -
вља ју се у Једи ни ци, а кан ди дат пла ћа здрав стве ни пре глед.

Члан 4.
(1) Основ не орга ни за ци о не једи ни це Мини стар ства

дају ини ци ја ти ву и доста вља ју захтјев Једи ни ци за оба вља -

ње прет ход них здрав стве них пре гле да кан ди да та за при јем
на рад и ван ред них здрав стве них пре гле да запо сле них у
Мини стар ству, на обра сцу чији је садр жај утвр ђен у При -
ло гу 1. овог пра вил ни ка, који чини његов састав ни дио.

(2) Захтјев за оба вља ње пери о дич них и систе мат ских
здрав стве них пре гле да запо сле них, као и захтјев за оба -
вља ње прет ход них здрав стве них пре гле да кан ди да та за
обра зо ва ње у Мини стар ству доста вља се уз спи сак са дату -
мом оба вља ња здрав стве ног пре гле да.

(3) Руко во ди лац основ не орга ни за ци о не једи ни це
Мини стар ства орга ни зу је спро во ђе ње и над зор над оба -
вља њем пре вен тив них здрав стве них пре гле да.

(4) У сми слу ста ва 1. овог чла на, основ на орга ни за ци -
о на једи ни ца Мини стар ства, при ли ком упу ћи ва ња на пре -
глед запо сле ног или кан ди да та, доста вља Једи ни ци лич не
подат ке о запо сле ном или кан ди да ту, као и подат ке о врсти
пре гле да који се тра жи и нази ву рад ног мје ста на које се
при ма или за које се обра зу је кан ди дат, а за ван ред не пре -
гле де запо сле ног и раз ло ге упу ћи ва ња на здрав стве ни пре -
глед.

Члан 5.
Запо сле ни или кан ди дат који је упу ћен на здрав стве ни

пре глед доно си и даје на увид меди цин ску доку мен та ци ју
о лије че њу коју посје ду је и здрав стве ни кар тон од док то ра
поро дич не меди ци не.

Члан 6.
(1) За оба вља ње здрав стве них пре гле да ради утвр ђи ва -

ња здрав стве них усло ва о спо соб но сти ма за при јем на рад
и обра зо ва ње у Мини стар ству начел ник Једи ни це фор ми ра
струч ни тим, који врши тим ску обра ду.

(2) Струч ни тим из ста ва 1. овог чла на чине дипло ми ра -
ни пси хо лог и док то ри меди ци не - спе ци ја ли сти из обла сти:

а) меди ци не рада,
б) интер не меди ци не,
в) пси хи ја три је,
г) офтал мо ло ги је,
д) ото ри но ла рин го ло ги је,
ђ) орто пе ди је или физи кал не меди ци не и
е) гине ко ло ги је.

Члан 7.
Здрав стве на спо соб ност запо сле ног и кан ди да та утвр -

ђу је се нала зом и мишље њем чла но ва струч ног тима из
чла на 6. став 2. овог пра вил ни ка, на осно ву:

а) лабо ра то риј ских нала за - ком плет на крв на сли ка (SE,
Е, Hb, L, ŠUK, OGTT (за при јем у Спе ци јал ну једи ни цу
поли ци је), UREA, KRE A TI NIN, били ру бин укуп ни и
директ ни, AST, ALT, урин, тест на при су ство пси хо троп -
них суп стан ци) и

б) RTG сни мак плу ћа и срца (на прет ход ном здрав стве -
ном пре гле ду оба ве зно, а на оста лим пре вен тив ним здрав -
стве ним пре гле ди ма по одлу ци док то ра меди ци не).

Члан 8.
Кан ди дат упу ћен на здрав стве ни пре глед, при је пре гле -

да, испу ња ва обра зац изја ве са пода ци ма о лич ној и поро -
дич ној анам не зи, који је при ка зан у При ло гу 2. овог пра -
вил ни ка и чини његов састав ни дио.

Члан 9.
Члан струч ног тима из чла на 6. став 2. овог пра вил ни -

ка у поје ди ним слу ча је ви ма може зах ти је ва ти за запо сле -
ног или кан ди да та шири садр жај здрав стве ног пре гле да,
као и нала зе дру гих док то ра меди ци не - спе ци ја ли ста, ако
се за то ука же потре ба.

Члан 10.
(1) Након оба вље ног здрав стве ног пре гле да запо сле ног

или кан ди да та, сва ки члан струч ног тима даје налаз и
мишље ње о пре гле ду на обра сцу који је при ка зан у При ло -
гу 3. овог пра вил ни ка и чини његов састав ни дио.
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(2) Налаз и мишље ње из ста ва 1. овог чла на даје се у
скла ду са стан дард ним мето да ма у здрав стве ној дје лат но -
сти за сва ку спе ци јал ност, а пре ма Кри те ри ју ми ма оцје не
пси хо фи зич ких спо соб но сти по здрав стве ним захтје ви ма,
при ка за ним у При ло гу 4. овог пра вил ни ка, и пре ма Пре -
гле ду боле сти или ста ња која пред ста вља ју кон тра ин ди ка -
ци ју за при јем кан ди да та за рад и обра зо ва ње у МУП-у РС,
при ка зан у При ло гу 5. овог пра вил ни ка, а који чине његов
састав ни дио.

(3) Налаз и мишље ње из ста ва 1. овог чла на даје сва ки
члан струч ног тима за пре гле да ног запо сле ног или кан ди -
да та.

Члан 11.
(1) Оцје ну о здрав стве ној спо соб но сти за запо сле ног

или кан ди да та доно си док тор меди ци не - спе ци ја ли ста
меди ци не рада Једи ни це, пре ма Кри те ри ју ми ма оцје не
пси хо фи зич ких спо соб но сти по кате го ри ја ма посло ва и по
гру па ма здрав стве них захтје ва, из При ло га 6. овог пра вил -
ни ка, који чини његов састав ни дио, а на осно ву нала за и
мишље ња који даје сва ки члан струч ног тима за запо сле -
ног или кан ди да та.

(2) Оцје на о здрав стве ној спо соб но сти даје се опи сно:
а) спо со бан,
б) неспо со бан и
в) при вре ме но неспо со бан до окон ча ња лије че ња.
(3) Пре ма утвр ђе ној оцје ни из ста ва 1. овог чла на, изда -

је се увје ре ње о здрав стве ној спо соб но сти, које је при ка за но
у При ло гу 7. овог пра вил ни ка и чини његов састав ни дио.

Члан 12.
(1) На оцје ну о здрав стве ној спо соб но сти запо сле ног и

кан ди да та може се уло жи ти при го вор Заво ду за меди ци ну
рада и спо р та Репу бли ке Срп ске, у року од 15 дана од дана
изда ва ња увје ре ња о здрав стве ној спо соб но сти.

(2) При го вор из ста ва 1. овог чла на ула же се путем
Једи ни це.

(3) Одлу ка Заво да за меди ци ну рада и спо р та Репу бли -
ке Срп ске је конач на.

Члан 13.
(1) Запо че ти здрав стве ни пре глед врши се без пре ки да -

ња, осим у меди цин ски оправ да ним слу ча је ви ма.
(2) Оцје на о здрав стве ној спо соб но сти запо сле ног или

кан ди да та доста вља се у року 15 дана од запо че тог здрав -
стве ног пре гле да, ори ги нал ним љекар ским увје ре њем или
извје шта јем над ле жној орга ни за ци о ној једи ни ци Мини -
стар ства која је упу ти ла запо сле ног или кан ди да та на пре -
глед, а копи ју изда тог љекар ског увје ре ња или извје шта ја
задр жа ва Једи ни ца.

(3) Уко ли ко се у поступ ку оба вља ња здрав стве ног пре -
гле да утвр ди поре ме ћај здрав стве ног ста ња кан ди да та или
запо сле ног, о томе се оба вје шта ва кан ди дат или запо сле ни,
а по потре би и док тор поро дич не меди ци не.

Члан 14.
Једи ни ца води еви ден ци ју и чува меди цин ску доку мен -

та ци ју о пре гле ди ма запо сле ног и кан ди да та.

Члан 15.
Рад на мје ста у Мини стар ству систе ма ти зо ва на су пре -

ма кри те ри ју ми ма и здрав стве ним захтје ви ма утвр ђе ним
При ло гом 6. овог пра вил ни ка и пре ма сло же но сти посло ва
наве де них по кате го ри ја ма здрав стве них захтје ва и свр ста -
них у кате го ри је А, Б, Ц, Д, Е, Ф, Г и Х, које су при ка за не
у При ло гу 8. овог пра вил ни ка и чине његов састав ни дио.

Члан 16.
(1) Прет ход ним здрав стве ним пре гле дом утвр ђу је се да

ли кан ди дат задо во ља ва једин стве не здрав стве не усло ве
про пи са не овим пра вил ни ком.

(2) Пери о дич ним, систе мат ским и ван ред ним здрав -
стве ним пре гле дом про вје ра ва ју се једин стве ни здрав стве -

ни усло ви запо сле ног у Мини ста р ству, на начин и у роко -
ви ма утвр ђе ним овим пра вил ни ком.

Члан 17.
Прет ход ни здрав стве ни пре глед оба вља се:
a) при је избо ра кан ди да та за обра зо ва ње у Мини ста р -

ству,
б) при ли ком избо ра кан ди да та који први пут засни ва

рад ни однос у Мини стар ству на посло ви ма и зада ци ма
поли циј ског слу жбе ни ка,

в) при ли ком рас по ре да поли циј ског слу жбе ни ка у
окви ру Мини стар ства на рад но мје сто са сло же ни јим усло -
ви ма и захтје ви ма и

г) због пре ки да оба вља ња посло ва поли циј ског слу -
жбе ни ка који је дужи од 12 мје се ци.

Члан 18.
(1) Пери о дич ни здрав стве ни пре глед оба вља се за запо -

сле не на посло ви ма и зада ци ма поли циј ског слу жбе ни ка.
(2) Систе мат ски здрав стве ни пре глед оба вља се за

запо сле не на посло ви ма и зада ци ма држав ног слу жбе ни ка
и намје ште ни ка.

Члан 19.
Посло ви и зада ци поли циј ског слу жбе ни ка су рад на

мје ста утвр ђе на Пра вил ни ком о уну тра шњој орга ни за ци ји
и систе ма ти за ци ји рад них мје ста у Мини стар ству уну тра -
шњих посло ва Репу бли ке Срп ске.

Члан 20.
Пре ма кате го ри ја ма систе ма ти зо ва них рад них мје ста

из чла на 15. овог пра вил ни ка утвр ђу ју се роко ви за оба -
вља ње пери о дич ног, одно сно систе мат ског здрав стве ног
пре гле да за рад на мје ста из кате го ри је:

а) А - сва ке годи не,
б) Б, Ц и Е - сва ке дви је годи не,
в) Д, Ф и Г - сва ке три годи не и
г) Х - сва ке чети ри годи не.

Члан 21.
Ван ред ни здрав стве ни пре гле д запо сле ног врши се на

захтјев руко во ди о ца основ не орга ни за ци о не једи ни це
Мини стар ства, у слу ча ју:

а) при вре ме не спри је че но сти за рад због боле сти или
повре де која тра је дуже од два мје се ца,

б) при вре ме не спри је че но сти за рад узро ко ва не душев -
ним поре ме ћа ји ма,

в) повре да или обо ље ња која могу дове сти до функ ци -
о нал ног оште ће ња,

г) код сум ње на зло у по тре бу и нео прав да ну при вре ме -
ну спри је че ност за рад због боле сти или повре де,

д) на захтјев запо сле ног, а на при је длог док то ра поро -
дич не меди ци не и

ђ) на осно ву дру гих инди ка ци ја.

Члан 22.
Уко ли ко се код кан ди да та при ли ком прет ход ног здрав -

стве ног пре гле да, одно сно код запо сле ног при ли ком пери -
о дич ног, систе мат ског и ван ред ног здрав стве ног пре гле да
утвр ди да не испу ња ва једин стве не здрав стве не усло ве
про пи са не овим пра вил ни ком и ако запо сле ни или кан ди -
дат одби је да при сту пи неком од наве де них здрав стве них
пре гле да, сма тра ће се здрав стве но неспо соб ним за врше ње
посло ва одре ђе не кате го ри је систе ма ти зо ва них рад них
мје ста у Мини стар ству за које се оба вља ју пре гле ди.

Члан 23.
Сту па њем на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да важи

Пра вил ник о једин стве ним здрав стве ним усло ви ма запо сле -
них и кан ди да та за при јем на рад и обра зо ва ње за рад у
Мини ста р ству уну тра шњих посло ва Репу бли ке Срп ске
(“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 53/04, 79/06 и
69/07).
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Члан 24.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог дана од дана обја -

вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске”.

Број: С/М-2230/12
16. авгу ста 2012. годи не Ми ни стар,
Бања Лука Ста ни слав Чађо, с.р.

При лог 1.

_____________________________

(Назив под но си о ца захтје ва)

Мје сто: __________________

Датум: ___________________

Број: _____________________

ЈЕДИ НИ ЦА ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ ПРЕ ВЕН ТИ ВУ
МУП-а РС
БАЊА ЛУКА

ЗАХТЈЕВ
за оба вља ње здрав стве ног пре гле да

Упу ћу је се __________________________, рођен у ____________
(име, име оца и пре зи ме)

___________________________, ЈМБ: _______________________,
завр ше на шко ла и сте пен струч не спре ме: _________________ на
здрав стве ни пре глед ради:

- При је ма на обра зо ва ње
________________________________________________________

- При је ма на рад у ___________, на рад но мје сто _____________

- Рас по ре да на рад у _________, на рад но мје сто _____________

- Пери о дич ни - систе мат ски пре глед рад ни ка запо сле ног у
________________ на рад ном мје сту ___________________.

- Ван ре дни здрав стве ни пре глед запо сле ног у __________, на
рад ном мје сту __________________________________, по осно ву
_________________________________________________.

При лог: меди цин ска доку мен та ци ја

М. П.
______________________________

(Пот пис овла шће ног лица)

При лог 2.

ИЗЈА ВА
под мате ри јал ном и кри вич ном одго вор но шћу дајем 

сље де ће подат ке о доса да шњем здрав стве ном ста њу, и то:

1. До сада пре ле жа не боле сти или поре ме ћа ји здрав стве ног ста ња:
боле сти плу ћа (тубер ку ло за, аст ма, брон хи тис и сл.) упа ла мозга,
упа ла згло бо ва, боле сти јетре (упа ле, цисте, жути ца и сл.), болест
срца и крв них судо ва (срча но обо ље ње, упа ле срца, инфаркт,
пови ше не ври јед но сти крв ног при ти ска, упа ле вена и сл.), ХИВ
пози ти ван, алер ги је, пови ше не ври јед но сти шеће ра и слич но.

Код њега лич но:

Не Да - наве сти које и када: ____________________________

у поро ди ци:

Не Да - наве сти које и када: ____________________________

2. Извр ше ни опе ра тив ни захва ти

Не Да - наве сти који и када: ____________________________

3. Пре ло ми, повре де, обо ље ња или тего бе од стра не кошта но-
мишић ног систе ма

Не Да - наве сти које и када: ____________________________

4. Епи леп си ја (пада ви ца) или дру ге врсте кри за сви је сти (несвје -
сти це, врто гла ви це и сл.)

код њега лич но:

Не Да - наве сти које и када: ____________________________

у поро ди ци:

Не Да - наве сти које и када: ____________________________

5. Посто ја ње нави ке пије ња алко хо ла:

код њега лич но (повре ме но, 
викен дом или сва ко днев но):                    у поро ди ци:

Не Да                                                           Не Да

6. Посто ја ње нави ке узи ма ња неких врста дро га (табле те, мари -
ху а на - хашиш и сл.)

код њега лич но (повре ме но или 
сва ко днев но)                                           у поро ди ци:

Не Да                                                          Не Да

7. Пси хич ке тешко ће (пси хо зе, душев не боле сти, ПТСП и сл.)

код њега лич но:                                      у поро ди ци:

Не Да                                                          Не Да

8. Лије че ње код неу ро ло га или пси хи ја тра

код њега лич но:                                      у поро ди ци

Не Да - наве сти које и када: _________      Не Да

9. Био на оцје ни рад не спо соб но сти на ИК или на осно ву ста ту са
РВИ (наве сти када и оцје ну)

__________________________________

___________________________

(име, име оца и пре зи ме)

ЈМБ: ________________________

У Бањој Луци, ___________      Број ЛК: _____________________

Мје сто изда ва ња: _____________

При лог 3.

РЕПУ БЛИ КА СРП СКА
МИНИ СТАР СТВО УНУ ТРА ШЊИХ ПОСЛО ВА

УПРА ВА ЗА ПРАВ НЕ И КАДРОВ СКЕ ПОСЛО ВЕ
ЈЕДИ НИ ЦА ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ ПРЕ ВЕН ТИ ВУ МУП-а РС

БАЊА ЛУКА

Број: ______________

Дана: ______________

ОБРА ЗАЦ ЗДРАВ СТВЕ НИХ ПРЕ ГЛЕ ДА*
- ЗА ПРИ ЈЕМ НА РАД - ОБРА ЗО ВА ЊЕ

- ЗА ПРЕ ГЛЕД ЗАПО СЛЕ НИХ (ПЕРИ О ДИЧ НИ, ВАН РЕ ДАН,
СИСТЕ МАТ СКИ)

Име, оче во име, пре зи ме
________________________________________________________

Мје сто рође ња: _________________ЈМБ: ____________________

Број ЛК: __________________ изда та од _____________________

Сте пен струч не спре ме
________________________________________________________

Врста завр ше не шко ле
________________________________________________________

Пре глед за шко ло ва ње на
________________________________________________________

Пре глед за рад у _________________________________________

рад но мје сто ____________________________________________

Анам не за:

Поро дич на:

Лич на:

Соци јал на:

Нави ке:

Сада шње ста ње:

Рад на:

Кли нич ки налаз по систе ми ма:

___________________________________________

*Кар тон са при ло зи ма чува се у архи ви Једи ни це.

ЛАБО РА ТО РИЈ СКИ НАЛА ЗИ И НАЛА ЗИ ФУНК ЦИ О НАЛ НЕ
ДИЈАГ НО СТИ КЕ:

L ________ SЕ _______Е _________ Hb ____________ ŠUК _____
OGTT____ UREA ____ KRE A TI NIN ____ Bili ru bin uk. _________
Bili ru bin dir. ______________ АSТ___________ АLТ___________

Urin _____________________________________________

Тест на при су ство пси хо троп них суп стан ци ____________
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Виси на: _______ Тежи на: _________ BMI: _______________
Обим - стру ка: ______ Индекс абдо ми нал не гоја зно сти ________

- кука: ________

Спи ро ме три ја:

RTG плу ћа и срца:

Оста ли нала зи:

________________________________________________________

Налаз и мишље ње

док то ра меди ци не - спе ци ја ли ста интер ни ста

Пот пис:

________________________________________________________

Налаз и мишље ње

док то ра меди ци не - спе ци ја ли ста пси хи ја тар

Пот пис:

________________________________________________________

Налаз и мишље ње

док то ра меди ци не - спе ци ја ли ста орто пед

Пот пис:

________________________________________________________

Налаз и мишље ње

док то ра меди ци не - спе ци ја ли ста гине ко лог

Пот пис:

________________________________________________________

Налаз и мишље ње

док то ра меди ци не - спе ци ја ли ста офтал мо лог

Пот пис:

________________________________________________________

Налаз и мишље ње

док то ра меди ци не - спе ци ја ли ста ото ри но ла рин го лог

Пот пис:

________________________________________________________

Оста ли кон сул та тив ни пре гле ди:

Пот пис:

________________________________________________________

Налаз и мишље ње дипл. пси хо ло га

Пот пис:

________________________________________________________

Конач на оцје на здрав стве не спо соб но сти:

Дг:

- Спо со бан за: ___________________________________________

- Неспо со бан за: _________________________________________

- При вре ме но неспо со бан до окон ча ња лије че ња: _____________ 

Дана: ________             М. П.

_______________________________

Док тор спе ци ја ли ста меди ци не рада
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������ 4. 

�	
��	
��
 ����� ��
���
�
��
� ����������
  

�� ��	�������
� ������
�� 

����� ����	
�� ��������
�� ����   
���� (I) ���� (II) ��
�� (III) 

1.0. ���������� 
������ 

1.1. 
�	
�
��� 
������ 

�������� – ���� 
!" 170 cm  
#$%$ – ���$ !" 
165 cm 

�������� – 
���� !" 170 cm 
#$%$ – ���$ !" 
 165 cm 

��&$ '�*�% 
�+,!� 

 

1.2. 
���
�� 
�	
�
��
 ���
 
(BMI)  � 
�'"!-�%�,%$ 
/!&�3%!+*�  

BMI  !" 18 "! 25 �,� 
�'"!-�%�,%� /!&�3%!+* 
"! 0,94 

BMI  !" 18 "! 29  BMI  !" 18 "! 32  

2.0.  
��<
 � 
����
� �� 
������� 
 

2.1. ��
��
�<�	� 
��<� 
Hz/min 

> 50    < 90   > 50     < 100 > 50    < 110 

2.2. 
- +�+*!,%� 
�� � mm Hg 
- "�&�+*!,%� 

< 140  > 110 
< 80    > 60 
 

< 150    > 100 
< 90      > 50 
 

< 160   > 100 
< 100   > 50 
 

2.3. EKG � 
������"  
+*$A-*$+*   
(+�-! 3� �	�) 

C$3 A!�$-$D�&� ��*-�, 
+-$*F� A�!�!J$F� �,� 
�+L$-�&$ -�!���"� 
 

C,�/� A!�$-$D�& 
��*-� �,� +-$*F$ 
A�!�!J$F� �!&$ %$ 
3�L*�&$��&� *$��A�&�, 
',�/� L�A$�*�!N�&�, '$3 
�+L$-�&$ -�!���"� 

C,�/� A!�$-$D�& ��*-� �,� 
+-$*F$ A�!�!J$F� �!&� 
�$�/�&$ %� *$��A�&�, ',�/� 
L�A$�*�!N�&� � �+L$-�&� 
-�!���"� (�3 *$��A�&�) 

 
 

3.0. ����
� �� 
����O
 

3.1. 
������
���	� 
 

�<      100% 
�
�1 100% 
 

�
�1  > 80% !" 
A�$"��J$%�L 
�<      > 80% !" 
A�$"��J$%!/ 

�<       > 65%   < 80% 
�
�1  > 65%   < 80%  
!" A�$"��J$%!/ 

4.0. ���� 
Q��� ���� 
 

4.1. ������� 
���� 
 

C$3 �!�$���&$ 
&$"%! !�!    1,0 
"��/! !�!  
     %�&-�F$ 0,8 
 

C$3 �!�$���&$ 
&$"%! !�!   1,0, 
"��/!  
   %�&-�F$  0,6 �,�  
%� !'� !�� 0,8 
 

�� �!�$���&!- 
%� +���!- !�� A!  0,8,  
� -��+�-�,%� 
�!�$���&� 
                ±4 DSpH � 
                ±2 DYC 

4.2. ������� ���  �!�-�,�% �!�-�,�% �%!-�,�&� 
4.3. ����� ��U
 
 

�!�-�,%! 
 

�!�-�,%! 
 

��V$F$ 
��"%!/ A!W� 
3� 20°? 
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4.4. ��
�
�-
������� ��� 

�!�-�,�% �!�-�,�% ��&$ '�*�% 
�+,!� 

4.5. ������ 
 

C$3 A�!-&$%$ 
 

C$3 A�!-&$%$ 
 

�!Z$*%$ A�!-&$%$ �!&$ 
%$ %�������&� N�%���&� 

5.0. ���� 
Q��� ����� � 
������
#
 
 

5.1. ����: 
������
���	� 
 

C$3 /�'�*�� 
+,�L� 
 

�'�*�� +,�L� 
� /!�!�%�- 
N�$��$%��&�-� 
500 Hz, 1000 Hz, 
2000  Hz � 3000 Hz 
"! 30 dB;  
%� 4000 Hz 
"! 40 dB 
!'!+*��%!,  �,� 
&$"%! �L! 
%!�-�,�% +,�L, 
� &$"%!+*��%! 
%� 4000 Hz 
/�'�*�� "! 
45 dB. 

�'�*�� +,�L� 
� /!�!�%�- 
N�$��$%��&�-� 
500 Hz, 1000 Hz, 
2000  Hz � 3000 Hz 
"! 40 dB; 
� %� 4000 Hz 
"! 60 dB 
!'!+*��%!, �,�  
&$"%! �L! 
%!�-�,�% +,�L, � 
&$"%!+*��%! %� 
4000 Hz 
/�'�*�� "! 
70 dB. 

5.2. 
�
���C������ 
������  

��$"�% 
 

��$"�% 
 

��$"�% 
 

6.0 ���������� ������ 
�'�-, +*���*��� � %!�-$ A+�L!,!���L A�$/,$"� A! ��*$/!��&�-� ��"%�L -&$+*� A�$-� A+�L!,!���- 3�L*&$��-�  
I   ���� ����������� ����	
�� 
(�, C, <, �) 

II   ���� ����������� 
����	
�� 
(
, �, ) 

III   ���� ����������� 
����	
�� 
(�) 

1. �!/%�*��%$ N�%���&$: 
- !A�*� �%*$,$�*��,%� +A!+!'%!+* 
- /-N��*!� � + 0,5 SD � ���$ 
- A$��$A*��%� N��*!� � + 0,5 SD � ���$ 
- +Aa��&�,%� N��*!� � + 0,5 SD � ���$ 
- �$�'�,%� N��*!� � + 0,5 SD � ���$ 
- +A!+!'%!+* �!%�$%*����&$ � A�VF$ � + 
0,5 SD � ���$ 
�$*!"!,!/�&�: ���-&$%� !"/!����&�D�L 
*$+*!�� 3� �+A�*���F$ �!/%�*��%�L 
+A!+!'%!+*� 

1. �!/%�*��%$ N�%���&$: 
- !A�*� �%*$,$�*��,%� +A!+!'%!+* 
- /-N��*!� � � ���$ 
- A$��$A*��%� N��*!� � � ���$ 
- +A���&�,%� N��*!� � � ���$ 
- �$�'�,%� N��*!� � � ���$ 
�$*!"!,!/�&�: ���-&$%� !"/!����&�D�L 
*$+*!�� 3� �+A�*���F$ �!/%�*��%�L 
+A!+!'%!+*� 

1. �!/%�*��%$ N�%���&$: 
- !A�*� �%*$,$�*��,%� +A!+!'%!+* 
- /-N��*!� � – 1 SD � ���$ 
�$*!"!,!/�&�: ���-&$%� !"/!����&�D�L 
*$+*!�� 3� �+A�*���F$ �!/%�*��%�L 
+A!+!'%!+*� 

2. �!%�*��%$ N�%���&$: 
- +*�'�,%!+* 
- 3�$,!+* 
- !*A!�%!+* 
- *!,$��%��&� %� N��+*����&� 
�!�-$: � +�,�"� +� %!�-�-� *$+*� 
�$*!"!,!/�&�: ���-&$%� *$+*!�� 
,�Z%!+*�, �%*$��&�� � "��/�L *$L%��� 

2. �!%�*��%$ N�%���&$: 
- +*�'�,%!+* 
- 3�$,!+* 
- !*A!�%!+* 
- *!,$��%��&� %� N��+*����&� 
�!�-$: � +�,�"� +� %!�-�-� *$+*� 
�$*!"!,!/�&�: ���-&$%� *$+*!�� 
,�Z%!+*�, �%*$��&�� � "��/�L *$L%��� 

2. �!%�*��%$ N�%���&$: 
- +*�'�,%!+* 
- 3�$,!+* 
- !*A!�%!+* 
- *!,$��%��&� %� N��+*����&� 
�!�-$: � /��%���-� %!�-�,$, '$3 
�'$����&� 
�$*!"!,!/�&�: ���-&$%� *$+*!�� 
,�Z%!+*�, �%*$��&�� � "��/�L *$L%��� 

3. �*��!��, �%*$�$+�, -!*�����&� 
�!�-$: '$3 �'$����&� � %$/�*��%!- 
+-�+,� 
�$*!"!,!/�&�: �%*$��&� � "��/$ *$L%��$ 

3. �*��!��, �%*$�$+�, -!*�����&� 
�!�-$: '$3 �'$����&� � %$/�*��%!- 
+-�+,� 
�$*!"!,!/�&�: �%*$��&� � "��/$ *$L%��$ 

3. �*��!��, �%*$�$+�, -!*�����&� 
�!�-$: '$3 �'$����&� � %$/�*��%!- 
+-�+,� 
�$*!"!,!/�&�: �%*$��&� � "��/$ *$L%��$ 

 
������ 5.  

    ������
 
�
 ����� ��� �	��������� ����	�
��
���
�  

�� �	
�� ����
���� �� 	�� 
 ��	������� � ���-� 	� 

C��
��� ��� ���O� ���
���	
 ������� 
� C < � 
 �  � 

�	
�
��� 
 

- �A�"W��$ "$N!�-���&$ � ��!J$%$ �%!-�,�&$ ,���, *�&$,� � 
$�+*�$-�*$*� �!&� !�*$D�&� A!&$"�%$ N�%���&$ �,� ��"%! 
�*�Z� %� $+*$*+�� �3/,$"  

- - - - - - - - 

��<
 � ����� 
������ 
 

- �$�-�*+�� /�!3%���, +�$ ��!J$%$ �,� +*$Z$%$ -�%$ ��� '$3 
!�*$D$F� +���                                             

- 
 

- 
 

- 
 

+ 
 

- 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

- �$�-�*+�� /�!3%���, +�$ ��!J$%$ �,� +*$Z$%$ -�%$ ��� +� 
!�*$D$F$- +��� 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- �+L$-�Z%� !'!W$F� +���, ��*�$,%! �,� A�$'!W$%! - - - - - - - - 
- !+*�,� L�!%�Z%� !'!W$F� +�Z�%�L +*���*��� '$3 !�*$D$F� 
-�!���"� 

- 
 

- 
 

- 
 

+ 
 

- 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

- !+*�,� L�!%�Z%� !'!W$F� +�Z�%�L +*���*��� +� !�*$D$F$- 
-�!���"� 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- L�A$�*$%3�&� '$3 *$��A�&$ "! 150/90 mm/Hg - - + + - + + + 
- L�A$�*$%3�&� +� *$��A�&!- "! 160/100 mm/Hg - - - - - - - - 
- !'!W$F� A$��N$�%�L ���%�L +�"!�� - - - - - - - - 
- �����!3�*$*� "!F�L $�+*�$-�*$*� +� �3��V$%�-  
�����!3%�- Z�!��D�-�  

- - + + - + + + 
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- �����!3�*$*� "!F�L $�+*�$-�*$*� +� �����!3%�- +�%"�!-!- - - - - - - - - 
- L$-!�!�"�,%� '!,$+* *$V$/ +*$A$%� - - - - - - - - 
- A!�$-$D�&� +�Z�%!/ ��*-� � +-$*F$ +A�!�!J$F�: 
- �� ',!� 1, 

 
- 

 
- 

 
+ 

 
+ 

 
- 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

- �� ',!� 2,  - - - - - - - - 
- �� ',!� 3 +*$A$%�,  - - - - - - - - 
- ',!� ,�&$�$ /��%$, - - + + - + + + 
- L�A$�*�!N�&� ,�&$�$ �!-!�$, + + + + + + + + 
- '!,$+* +�%�+%!/ Z�!��,  - - - - - - - - 
- A�$*�!-!�%� � �!-!�%� A!�$-$D�& ��*-�  - - - - - - - - 

����
� �� 
����O
 
 

- ��*��%� *�'$���,!3� A,�D� � "��/�L �$+A���*!�%�L !�/�%� - - - - - - - - 
- ��*�$,%! �%��*��%� ��%�&$ ,�&$Z$%� *�'$���,!3� - - + + - + + + 
- ��!%�Z%� '�!%L�*�+ - - + + - + + + 
- �+*-� '�!%L�&�,%� - - - + - - + - 
- �$+A���*!�%� �%+�N���&$%��&� ',�V$/ +*$A$%� - - + + - + + + 
- ��!%�Z%$ '!,$+*� /!�F�L �$+A���*!�%�L A�*$�� - - - + - - + - 
- �A!%*�%� A%$�-!*!���+ - - - + - - + + 

Q��� ����  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ��!%�Z%� �A�,%� !'!W$F� !�/�%� ��"� '$3 !�*$D$F� 
N�%���&$ 

- 
 

- 
 

+ 
 

+ 
 

- 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

- ��*����*� - - - - - - - - 
- �$N�����!%$ �%!-�,�&$ !�� +� �-',�!A�&!- A�$-� *�'$,� - - + + - + + + 
- ,���!- - - - - - - - - 
- C!,$+*� �$*�%$ � !Z%!/ V���� - - - - - - - - 
- �!�$-$D�&� '�,'!-!*!�� ',�V$/ +*$A$%� - - + + - + + + 
- �*�F� %��!% A!��$"�, !A$��*��%�L 3�L��*� �,� "��/�L 
�%!-�,�&� �!&$ �3�!��&� N�%���!%�,%� �,� $+*$*+�� !�*$D$F� 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- �%!-�,�&$ �!,!�%!/ ��"� - - - + - - + + 
Q��� ����� 
 

- ��!%�Z%$ �,$�/�&+�$ � /%!&%$ �A�,$ %!+� �,� +�%�+� - - - + - - + - 
- �!,�A!3�, L�A$�*�!N�&� �!%L� � "$��&���&� +$A*�-� '$3 
N�%���!%�,%�L +-$*F� 

 
- 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

- �!,�A!3�, L�A$�*�!N�&� �!%L� � "$��&���&� +$A*�-� �!&$ 
A���$ N�%���!%�,%$ +-$*F$ 

- 
 

- 
 

- 
 

+ 
 

- 
 

- 
 

+ 
 

- 
 

- ��!%�Z%$ �A�,$ +A!WF$/, +�$"F$/ � �%�*���F$/ �L� ',�V$/ 
+*$A$%� 

- 
 

- 
 

- 
 

+ 
 

- 
 

- 
 

+ 
 

+ 
 

- �-�F$%� N�%���&� +,�L� A�$-� ���,!/� 4. !�!/ A����,%��� - + + + + + + + 
- ��!%�Z%$ �A�,$ �,� &�Z� L�A$�*�!N�&� *!%3�,� - - - + - - + + 
- ��!%�Z%� ,���%/�*�+ - - - + - - + + 
- ����� A!�$-$D�&� /!�!�� ("�+,�,�j�, -���F$) - - - + - - + + 
- �N$���&� ,�'���%*� - - - + - - + - 
- ��!J$%� �,� +*$Z$%� A!�$-$D�&� !�!N���%/+�, %�3!N���%/+� 
�,� �*�*F�Z$ �!&� A���$ N�%���!%�,%$ +-$*F$ "�+�F� �,� 
/�*�F� 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- �V�W�� �!&� A���$ N�%���!%�,%$ +-$*F$ �,� �*�Z� %� 
$+*$*+�� �3/,$" 

- - - - - - - - 

����
� 
����� �� 
���
O
 
 

- ��!%�Z%� /�%/���*�+ *$V$/ +*$A$%� - - - - - - - - 
- �$%*!N���&�,%$ �%!-�,�&$ +� !�*$D$F$- N�%���&$  - - - + - - + - 
- �'�*�� A�$"F�L 3�'� �,� ����!3%� 3�'� +� A�$"��"���- 
/�'�*�!- "!F$ �,� /!�F$ ��,��$ +� ��"%�- $+*$*+��- 
"$N$�*!- 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- ��$ A����&�,%$ � *!*�,%$ A�!*$3$ �!&$ %�+� N��+���%$ - - - + - + + + 
- �,��+ V$,��� �,� "��%�$+*!A�,�Z%!/ ���&$�� - - - + - + + + 
- ��!%�Z%� L$A�*�*�+  - - - - - - - - 
- <��!3� &$*�$  - - - - - - - - 
- �$-!L�!-�*!3�, ��,+!%!�� '!,$+* - - - - - - - - 
- <�+*$ &$*�$ �!&$ �*�Z� %� N�%���&� - - - - - - - - 
- <�+*$ A�%��$�+� �!&$  �*�Z� %� N�%���&� - - - - - - - - 
- ��!%�Z%� A�%��$�*�*�+ '$3 !'3��� %� $*�!,!/�&�  - - - - - - - - 
- ��!%�Z%$ �A�,%$ '!,$+*� *�%�!/ �,� "$'$,!/ ���&$�� - - - - - - - - 
- ��$ ��+*$ L$�%�&� ',�V$/ !',���, !+�- L��*�+ L$�%�&$ - - - + - + + + 
- C�,�&��%� ��,��,!3� - - - + - + + + 
- �A�,$ � !A+*�����&$ V�Z%�L A�*$�� - - - - - - - - 
- �%�,%$ � A$���%�,%$ L�!%�Z%$ N�+��$ � A�!,�A+�  
�%!�$�*�-�  ',�V$/ +*$A$%�,  

- 
 

- 
 

- 
 

+ 
 

- 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

- ��+*�,$ �%!�$�*�-� - - - - - - - - 
- ��!,�A+� �%!�$�*�-� *$V$/ +*$A$%� - - - - - - - - 
- �*�F� %��!% L�������L 3�L��*� �!&� +-�F�&� N�%���!%�,%� 
+A!+!'%!+* !�/�%�3-�  

- - - - - - - - 
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���
��-
����� 
����
� 
 

- ��!J$%$ � +*$Z$%$ �%!-�,�&$ ��!/$%�*�,%!/ +�+*$-� 
'$3 A!�$-$D�&� N�%���&$ 

- 
 

- 
 

+ 
 

+ 
 

- 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

- ��!J$%$ � +*$Z$%$ �%!-�,�&$ ��!/$%�*�,%!/ +�+*$-� +� 
',�V�- A!�$-$D�&$- N�%���&$ 

- - + + - + + + 

- ��!%�Z%� �A�,%� !'!W$F� ��!/$%�*�,%!/ +�+*$-� ',�V$/ 
+*$A$%� 

- 
 

- 
 

- 
 

+ 
 

- 
 

- 
 

+ 
 

- 
 

- ��,��,!3� ���%��%!/ +�+*$-� - - + + - + + + 
- ���A*!�L�3-�+ (� &$"%!+*��%�)  - - - + - - + + 
- �A�,$ "!&�$, �*$��+� �,� �"%$�+� �!&$ A���$ �$D$ *$/!'$ � 
+-$*F$ 

- 
 

- 
 

- 
 

+ 
 

- 
 

- 
 

+ 
 

- 
 

�����	�-
���	� 
 

- �+�L!!�/�%+�� +�%"�!-, '$3 !'3��� %� $*�!,!/�&� - - - - - - - - 
- �+�L!3$ (-�%�N$+*%$ �,� � �$-�+�&�), '$3 !'3��� %� 
$*�!,!/�&�  

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- ����%!�"%� +*�F� - - - - - - - - 
- �,�!L!,�3�- � '!,$+*� !��+%!+*�, '$3 !'3��� %� $*�!,!/�&� - - - - - - - - 
- ��,!%!+* +*�F�-� A�%��$ - - - - - - - - 
- �$A�$+��%� +�%"�!-  (+�� !',���)  - - - - - - - - 
- �!����& +����"� � L$�$"�*��%! !A*$�$D$F$ +����"!- - - - - - - - - 
- ���$�%� 3�!+*�,!+* - - - - - - - - 
- ��� %$��!*+�� +*�F� (+�$ ��+*$ N!'�&�, �%�+�!3%!-
"$A�$+��%� A!�$-$D�&�, ����) 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
-!��!%�,%� %$3�$,!+* - - - - - - - - 
- �!�$-$D�&� ,�Z%!+*� (+�$ ��+*$) - - - - - - - - 
- �!�$-$D�&� A!%���F� (*��, /�����F$ %!�*�&�, $%��$3� � +,.) - - - - - - - - 
- �!�$-$D�&� �+L��%$ (�%!�$�+�&�, '�,�-�&�)  - - - - - - - - 

�
������	� 
 

- �A�+*�Z%� (�$�$'��,%�), A$��N$�%� (-,�*���) �,� 
$�+*�A���-�"%� +�%"�!-, ��! � "�+$-�%���%� – '$3 
!'3��� %� $*�!,!/�&� � +*$A$% 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
A�,$A+�&� � +�!"%� +�%"�!-� (��*!/,����$, %$+�&$+*��$ 
�,� "��/$ ���3$ +��&$+*�)  

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- �$�$"! � "$/$%$��*��%� !'!W$F� %$��%!/ � -���D%!/ 
+�+*$-� 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- <$�$'�!��+��,��%� !'!W$F�, '$3 !'3��� %� $*�!,!/�&� � 
�+A�"$ N�%���&� 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- �A�,%� �%*�����%�&�,%� A�!�$+� +� A!+W$"���-� - - - - - - - - 
- �!+**���-�*+�� $%�$N�,!A�*�&� � -�&$,!A�*�&� - - - - - - - - 

�
�����-
���	� 
 

- �+!��&�3�, L�!%�Z%� �A�,%� �,� /W���Z%� !'!W$F�, 
$��$-� *$V$/ !',��� 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- �+!��&�3�, L�!%�Z%� �A�,%� �,� /W���Z%� !'!W$F�, 
$��$-� ',�V$/ !',��� 

- - + + - + + - 

- ��*�,�/! + - - + - + + + 
- ��$ *$*!��V$ A!",��*��$ � !+*�,$ �$D$ *$*!��V$, *$*!��V$ 
�!&$ �3��V���&� �&$�+�� A��A�"%!+*  

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

- ��"$V� �!&� +�!&!- �$,�Z�%!- �,� ,!��,�3���&!- 
%�������&� $+*$*+�� �3/,$" �,� +� �3,!V$%� A!��$J���F�  

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 


�������� 
����
� 
 

- ��� !',��� �$D$�%$ '!,$+*�  - - - + - - + - 
- �%*!,$��%��&� /,��!3$ - - - + - - + - 
- �!�$-$D�&� N�%���&$ �*�*F�Z$ � L�A!N�3$ ',�V$/ !',���  - - - + - - + - 
- �!�$-$D�&� N�%���&$ %�"'�'�$V%$ V,�&$3"$ � A!,%�L 
L!�-!%� ',�V$/ !',���  

- 
 

- 
 

- 
 

+ 
 

- 
 

- 
 

+ 
 

- 
 

- �L* - - - + - - + - 
- �!�$-$D�&� -$*�'!,�3-� *$V$ A���!"$ - - - - - - - - 

�����
��	� 
 

- ��!,�!3$, ��N!3$, "$/$%$��*��%$ '!,$+*� (+A!%"�,!3�, 
��*�!3� � +,.), �%��,!3$ � �!%*���*��$ �!&$ �*�Z�  %� 
%!�-�,%� N�%���&� �,� �!&$ +� A�!/%!+*�Z�� %$A!�!W%$ 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- �$�-�*!�"%� ��*��*�+, +A!%"�,�*�+ � !+*�,$ �A�,%$ 
'!,$+*� �$3��� ',�V$/ +*$A$%� 

- 
 

- 
 

- 
 

+ 
 

- 
 

+ 
 

+ 
 

- 
 

- �+*$!-�&$,�*�+ (���*%�, L�!%�Z%�, �$��"�����&�D�) - - - - - - - - 
- C!,$+*� �%*$��$�*$'��,%!/ "�+�� (��"�!,!��� �*��J$%$ 
A�!-&$%$, +� �,� '$3 *$/!'�) 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- �!��$"$ �!W$%� (-$%�+��+� �,� ,�/�-$%�*�) +� 
%$+*�'�,%!�D� �!W$%�  

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- �%�*!-+�� �,� N�%���!%�,%� "$N���* /!�F�L 
$�+*�$-�*$*� �!&� !/��%�Z���&� '�-�%�$,�% ��" � A�%!- 
!'�-� ',�V$/ +*$A$%� 

- 
 

- 
 

- 
 

+ 
 

- 
 

+ 
 

+ 
 

- 
 

- �%�*!-+�� �,� N�%���!%�,%� "$N���* "!F�L $�+*�$-�*$*� 
�!&� !/��%�Z���&� N�%���&$ +*�&�F�, L!"�F� �,� +&$"$F� 
',�V$/ +*$A$%� 

- - - + - + + - 

��� � 
��������� 
�����  
 

- ��$ ��+*$ L�!%�Z%�L �%$-�&� ',�V$/ +*$A$%� - - - + - - + - 
- ��!%�Z%$ '!,$+*� ���� � ���!*�!�%�L !�/�%� ',�V$/ 
+*$A$%� 

- - - + - - + - 

- C!,$+*� �!�/�,���&$  - - - - - - - - 



При лог 7.

РЕПУ БЛИ КА СРП СКА
МИНИ СТАР СТВО УНУ ТРА ШЊИХ ПОСЛО ВА

УПРА ВА ЗА ПРАВ НЕ И КАДРОВ СКЕ ПОСЛО ВЕ
ЈЕДИ НИ ЦА ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ ПРЕ ВЕН ТИ ВУ 

МУП-а РС БАЊА ЛУКА
Број: ______________

Дана: _____________

УВЈЕ РЕ ЊЕ
о здрав стве ној спо соб но сти

У скла ду са чла ном 11. Пра вил ни ка о једин стве ним здрав стве -
ним усло ви ма запо сле них и кан ди да та за при јем на рад и обра зо -
ва ње у МУП РС (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр.
________) извр шен је прет ход ни здрав стве ни пре глед кан ди да та -
запо сле ног*:

________________________________________________________
(име, име оца, пре зи ме)

ЈМБ: __________________ ЛК: _______ изда та од: ____________

ради оцје не здрав стве не спо соб но сти:

1. За обра зо ва ње за рад:
________________________________________________________

(врста шко ле - курс)

2. За рад у:
________________________________________________________

(назив орга ни за ци о не једи ни це)

на рад ном мје сту:
________________________________________________________

(назив рад ног мје ста)

На осно ву конач не оцје не здрав стве не спо соб но сти име но ва ни
је:

- Спо со бан за:
________________________________________________________

- Неспо со бан за:
________________________________________________________

- При вре ме но неспо со бан до окон ча ња лије че ња* за:
________________________________________________________

____________________________

Овла шће ни док тор
спе ци ја ли ста меди ци не рада

Начел ник Једи ни це
________________

Доста вље но:

1. под но си о цу захтје ва

2. а/а                                                     М. П.

*Напо ме на: Непо треб но пре цр та ти.

При лог 8.

СИСТЕ МА ТИ ЗО ВА НА РАД НА МЈЕ СТА МУП-а РС 
НАВЕ ДЕ НА ПРЕ МА КАТЕ ГО РИ ЈА МА 

ЗДРАВ СТВЕ НИХ ЗАХТЈЕ ВА

КАТЕ ГО РИ ЈА А

1. Кан ди да ти за при јем на ПА за СЈП

2. Вођа гру пе у “А” тиму

3. Вођа гру пе у “Б” тиму

4. Вођа гру пе у “Ц” тиму

5. Вођа тима рони ла ца

6. Коман дир “А” тима

7. Коман дир “Б” тима

8. Коман дир “Ц” тима

9. Поли ца јац спе ци ја ли ста у “А” тиму

10. Поли ца јац спе ци ја ли ста у “Б” тиму

11. Поли ца јац спе ци ја ли ста у “Ц” тиму
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- ��� A!3�*���% %�,�3 +$��-� 
- �*�F$ +A,$%$�*!-�&$, '$3 !'3��� %� $*�!,!/�&� 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

+ 
+ 

- 
- 

- 
- 

+ 
+ 

- 
- 

������ 
 

- ��,�/%�, �3�3$� �3,�&$Z$%�L *�-!�� *$+*�+� - - - + - + + + 
- C$%�/%� �!&� �3�3���&� A!�$-$D�& N�%���&$ - - - + - + + + 

- !3%�Z��� �!%*���%"�����&� 3� !'��W�F$ !"�$J$%$ ��*$/!��&$ A!+,!�� 
+ !3%�Z��� -!/�D%!+* !'��W�F� !"�$J$%$ ��*$/!��&$ A!+,!�� 
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Q�,! 
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���-
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�+�L. 
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�!-
�N. 
+*�-
*�+ 

 

���$ � 
���%� 
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Q�,! 
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�+�L. 
�+,!-

�� 
 

!" 1. "! 15. � I I I I I I I I I II II I 
!" 16. "! 27. C I I I I II I II II II II II I 
!" 28. "! 78. < II II II II II I II II II III III I 
!" 79. "! 
315. � II II II III III I III III III III II I 

!" 316. "! 
338. 
 I I I I II II II II II II II II 

!" 339. "! 
416. � II II II II II II II II II III III II 

!" 417. "! 
505.  II II II III III II III III III III III II 

!" 506. "! 
512. X II II II III III III III III III III III III 

 
 
 



12. Поли ца јац спе ци ја ли ста у тиму рони ла ца
13. Поли ца јац спе ци ја ли ста у тиму снај пе ри ста
14. Пилот хели коп те ра
15. Вођа тима снај пе ри ста

КАТЕ ГО РИ ЈА Б

16. Кан ди да ти за при јем на ВШУП
17. Инспек тор - 1. пра ти лац лич но сти
18. Инспек тор за ПДЗ са ВСС
19. Инспек тор за екс пло зив не мате ри је и посло ве зашти те од
пожа ра
20. Инспек тор за про тив ди вер зи о ну зашти ту и пиро тех ни ку
21. Инспек тор за ПДЗ са ВШС
22. Инспек тор кри ми на ли стич ке поли ци је (пожа ри, хава ри је,
експло  зи је)
23. Поли ца јац спе ци ја ли ста пра ти лац
24. Поли ца јац спе ци ја ли ста - водич слу жбе них паса
25. Вођа гру пе - пра ти лац у СЈП
26. Коман дир са ВСС
27. Коман дир са ВШС

КАТЕ ГО РИ ЈА Ц

28. Вје штак за кри ми на ли стич ко-тех нич ка испи ти ва ња (област
екс пло зи ја, хава ри ја и пожа ра)
29. Дирек тор поли ци је
30. Замје ник дирек то ра поли ци је
31. Замје ник коман ди ра са ВСС
32. Глав ни инспек тор (потра ге, КЕ и ОЕ и сарад њу са Интер по -
лом и КПУ)
33. Глав ни инспек тор (прат ња и при смо тра)
34. Глав ни инспек тор (рат ни зло чи ни)
35. Глав ни инспек тор (теро ри зам и екс тре ми зам)
36. Глав ни инспек тор поли ци је
37. Инспек тор
38. Инспек тор кри ми на ли стич ке поли ци је са ВСС
39. Инспек тор кри ми на ли стич ке поли ци је са ВШС
40. Инспек тор поли ци је
41. Инспек тор - коор ди на тор поли циј ских пре го ва ра ча
42. Инспек тор за про тив ди вер зи о ну зашти ту и пиро тех ни ку
43. Инспек тор за СФО, посло ве обу ке и оста ле посло ве поли ци је
44. Инспек тор кри ми на ли стич ке поли ци је (дро ге и општи) са
ВСС
45. Инспек тор кри ми на ли стич ке поли ци је (дро ге) са ВСС
46. Инспек тор кри ми на ли стич ке поли ци је (екс пло зи је и пожа ри)
47. Инспек тор кри ми на ли стич ке поли ци је (за крв не делик те)
48. Инспек тор кри ми на ли стич ке поли ци је (општи и дро ге) са
ВСС
49. Инспек тор кри ми на ли стич ке поли ци је (орга ни зо ва ни)
50. Инспек тор кри ми на ли стич ке поли ци је (прат ња и при смо тра)
са ВСС
51. Инспек тор кри ми на ли стич ке поли ци је (при вред ни, орга ни зо -
ва ни и дро ге)
52. Инспек тор кри ми на ли стич ке поли ци је (рат ни зло чин и теро -
ри зам)
53. Инспек тор кри ми на ли стич ке поли ци је (рат ни зло чи ни) са
ВСС
54. Инспек тор кри ми на ли стич ке поли ци је (супер ви зор за рад са
инфор ман ти ма)
55. Инспек тор кри ми на ли стич ке поли ци је (теро ри зам и екс тре -
ми зам) са ВСС
56. Инспек тор поли ци је
57. Коман дир “Д” тима
58. Инструк тор за так тич ку обу ку у СЈП
59. Коман дир Tима за обу ку
60. Начел ник СЈБ
61. Начел ник ЦЈБ
62. Помоћ ник коман дан та за зако ни тост и без бјед ност
63. Помоћ ник коман дан та за опе ра тив но-настав не посло ве
64. Замје ник коман ди ра са ВШС

65. Инспек тор - 2. пра ти лац лич но сти

66. Инспек тор кри ми на ли стич ке поли ци је (дро ге и општи) са
ВШС

67. Инспек тор кри ми на ли стич ке поли ци је (дро ге) са ВШС

68. Инспек тор кри ми на ли стич ке поли ци је (општи и дро ге) са
ВШС

69. Инспек тор кри ми на ли стич ке поли ци је (прат ња и при смо тра)
са ВШС

70. Инспек тор кри ми на ли стич ке поли ци је (рат ни зло чи ни) са
ВШС

71. Инспек тор кри ми на ли стич ке поли ци је (теро ри зам и екс тре -
ми зам) са ВШС

72. Шеф смје не обез бје ђе ња у објек ту Вла де РС

73. Настав ник за опште фи зич ку при пре му, СФО и прву помоћ

74. Инспек тор за поли циј ско нао ру жа ње са наста вом гађа ња

75. Шеф смје не обез бје ђе ња у Пала ти Репу бли ке и Народ не
скуп шти не РС

76. Инструк тор за ватре ну обу ку

77. Инструк тор за обу ку спе ци јал но сти

78. Инструк тор за физич ку обу ку

КАТЕ ГО РИ ЈА Д

79. Дирек тор (Висо ка шко ла уну тра шњих посло ва)

80. Лек тор

81. Начел ник упра ве (ПС)

82. Начел ник одје ље ња (ПС)

83. Настав ник за oпш т еобразовне гру пе пред ме та

84. Настав ник за без бјед но сне гру пе пред ме та

85. Настав ник Без бјед но сти сао бра ћа ја

86. Настав ник Инфор ма ти ке

87. Настав ник Кри ми на ли сти ке - тех ни ка

88. Настав ник за кри ми на ли стич ке гру пе пред ме та

89. Настав ник за осно ве еко но ми је

90. Настав ник Поли циј ске пси хо ло ги је и мало љет нич ке делин -
квен ци је

91. Настав ник за поли циј ске гру пе пред ме та

92. Настав ник за прав не гру пе пред ме та

93. Настав ник Прав не меди ци не

94. Настав ник Спе ци јал ног физич ког обра зо ва ња

95. Помоћ ник дирек то ра за наста ву

96. Помоћ ник дирек то ра за науч но и стра жи вач ки рад и изда вач ку
дје лат ност

97. Библи о те кар

98. Виши струч ни сарад ник за без бјед но сне гру пе пред ме та

99. Виши струч ни сарад ник за Без бјед ност сао бра ћа ја

100. Виши струч ни сарад ник за Инфор ма ти ку и поли циј ску
инфор ма ти ку

101. Виши струч ни сарад ник за науч но и стра жи вач ки рад

102. Виши струч ни сарад ник за пла ни ра ње и ана ли тич ке посло ве

103. Виши струч ни сарад ник за пре во ђе ње про пи са

104. Виши струч ни сарад ник за опште о бра зов не гру пе пред ме та

105. Виши струч ни сарад ник за Поли циј ску пси хо ло ги ју и Мало -
љет нич ке делин квен ци је

106. Виши струч ни сарад ник за прав не гру пе пред ме та

107. Виши струч ни сарад ник за Спе ци јал но физич ко обра зо ва ње

108. Инспек тор за кри ми на ли стич ку гру пу пред ме та

109. Инспек тор за поли циј ску гру пу пред ме та

110. Инспек тор за спро во ђе ње стра те ги је за бор бу про тив нар ко -
ма ни је

111. Инспек тор за струч но уса вр ша ва ње

112. Инспек тор за уну тра шњу кон тро лу

113. Настав ник стра них јези ка

114. Вје штак за кри ми на ли стич ко-тех нич ка испи ти ва ња (област
био ло ги је)

115. Вје штак за кри ми на ли стич ко-тех нич ка испи ти ва ња (област
испи ти ва ња доку ме на та)

116. Вје штак за кри ми на ли стич ко-тех нич ка испи ти ва ња (област
меха но ско пи ја)
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117. Вје штак за кри ми на ли стич ко-тех нич ка испи ти ва ња (област
папи ла ро ско пи је)

118. Вје штак за кри ми на ли стич ко-тех нич ка испи ти ва ња (област
сао бра ћа ја)

119. Вје штак за кри ми на ли стич ко-тех нич ка испи ти ва ња (област
хеми је)

120. Вје штак за кри ми на ли стич ко-тех нич ка испи ти ва ња у реги о -
нал ним лабо ра то ри ја ма (дета шма ни у Фочи и Звор ни ку)

121. Глав ни дисци плин ски тужи лац

122. Глав ни инспек тор

123. Глав ни инспек тор (за адми ни стри ра ње и ана ли ти ку ПИР)

124. Глав ни инспек тор (опе ра тив на тех ни ка)

125. Глав ни инспек тор (општи кри ми на ли тет)

126. Дисци плин ски тужи лац

127. Замје ник начел ни ка упра ве

128. Замје ник начел ни ка ЦЈБ

129. Инспек тор - ана ли ти чар

130. Инспек тор - коор ди на тор за основ ну и спе ци ја ли стич ку обу -
ку

131. Инспек тор - порт па рол

132. Инспек тор - руко во ди лац логи стич ке подр шке

133. Инспек тор - слу жбе ник за одно се са јав но шћу

134. Инспек тор за поли граф ско испи ти ва ње

135. Инспек тор за посло ве без бјед но сти сао бра ћа ја

136. Инспек тор за посло ве поли ци је опште над ле жно сти

137. Инспек тор за потра ге

138. Инспек тор за при мје ну кри ми на ли стич ке тех ни ке

139. Инспек тор за при мје ну кри ми на ли стич ке тех ни ке (иден ти -
фи ка ци ју лица - АФИС)

140. Инспек тор за сарад њу са Интер по лом

141. Инспек тор за сарад њу са КПУ

142. Инспек тор за спе ци јал ну при пре му и ана ли ти ку

143. Инспек тор кри ми на ли стич ке поли ци је - адми ни стра тор

144. Инспек тор кри ми на ли стич ке поли ци је - ана ли ти чар

145. Инспек тор кри ми на ли стич ке поли ци је (за финан сиј ске
истра ге)

146. Инспек тор кри ми на ли стич ке поли ци је (имо вин ски)

147. Инспек тор кри ми на ли стич ке поли ци је (КОА)

148. Инспек тор кри ми на ли стич ке поли ци је (мало љет нич ка
делин квен ци ја)

149. Инспек тор кри ми на ли стич ке поли ци је (опе ра тив на тех ни ка)

150. Инспек тор кри ми на ли стич ке поли ци је (општи и КОА)

151. Инспек тор кри ми на ли стич ке поли ци је (општи и при вред ни)

152. Инспек тор кри ми на ли стич ке поли ци је (општи)

153. Инспек тор кри ми на ли стич ке поли ци је (потра ге)

154. Инспек тор кри ми на ли стич ке поли ци је (при вред ни и општи)

155. Инспек тор кри ми на ли стич ке поли ци је (при вред ни и финан -
сиј ске истра ге)

156. Инспек тор кри ми на ли стич ке поли ци је (при вред ни)

157. Инспек тор поли ци је за пре вен ци ју

158. Инспек тор поли ци је за тех нич ку и опе ра тив ну зашти ту

159. Коман дант једи ни це (СЈП)

160. Начел ник ДОЦ-а

161. Начел ник Једи ни це (ПС)

162. Начел ник одје ље ња (ДС)

163. Начел ник сек то ра (ПС)

164. Начел ник упра ве (ДС)

165. Помоћ ник коман дан та за логи сти ку

166. Помоћ ник начел ни ка ЦЈБ

167. Поли ца јац спе ци ја ли ста у тиму за СМВ

168. Виши струч ни сарад ник - WEB дизај нер

169. Виши струч ни сарад ник - адми ни стра тор база пода та ка

170. Виши струч ни сарад ник - адми ни стра тор ИКТ систе ма

171. Виши струч ни сарад ник - адми ни стра тор систе ма и ИК
инфра струк ту ре

172. Виши струч ни сарад ник - ана ли ти чар

173. Виши струч ни сарад ник - ана ли ти чар-лек тор

174. Виши струч ни сарад ник - ана ли ти чар за општи кри ми на ли -
тет

175. Виши струч ни сарад ник - ана ли ти чар за орга ни зо ва ни кри -
ми на ли тет

176. Виши струч ни сарад ник - ана ли ти чар за теро ри зам и РЗ

177. Виши струч ни сарад ник - дизај нер/про јек тант апли ка тив них
рје ше ња

178. Виши струч ни сарад ник - дизај нер/про јек тант без бјед но сти
ИК систе ма

179. Виши струч ни сарад ник - дизај нер/про јек тант ИК инфра -
струк ту ре

180. Виши струч ни сарад ник - инже њер за одр жа ва ње апли ка тив -
них рје ше ња и подр шку

181. Виши струч ни сарад ник - инже њер за одр жа ва ње апли ка тив -
них рје ше ња и подр шку - канц. Мрко њић Град

182. Виши струч ни сарад ник - инже њер за одр жа ва ње апли ка тив -
них рје ше ња и подр шку - канц. При је дор

183. Виши струч ни сарад ник - инже њер за пла ни ра ње и над зор
радио-систе ма

184. Виши струч ни сарад ник - инже њер за при мје ну и раз вој
еСер ви са

185. Виши струч ни сарад ник - инже њер за раз вој и подр шку
Busi ness Intel li gen ce систе ма

186. Виши струч ни сарад ник - инже њер за раз вој мре жних сер -
ви са

187. Виши струч ни сарад ник - инже њер за раз вој систе ма за ра -
змје ну пода та ка

188. Виши струч ни сарад ник - инже њер за сер вер ске систе ме и
подр шку

189. Виши струч ни сарад ник - инже њер за тех нич ке систе ме

190. Виши струч ни сарад ник - интер ни реви зор

191. Виши струч ни сарад ник - спе ци ја ли ста интер не меди ци не

192. Виши струч ни сарад ник - спе ци ја ли ста опште меди ци не

193. Виши струч ни сарад ник за ана ли тич ке посло ве

194. Виши струч ни сарад ник за вође ње посту па ка ста жа оси гу ра -
ња и над зор над зашти том тај них пода та ка

195. Виши струч ни сарад ник за дисци плин ски посту пак

196. Виши струч ни сарад ник за европ ске инте гра ци је

197. Виши струч ни сарад ник за имо вин ско-прав не посло ве

198. Виши струч ни сарад ник за кадров ске еви ден ци је у бази
пода та ка и посло ве из обла сти поли циј ског обра зо ва ња

199. Виши струч ни сарад ник за КЕ и ОЕ

200. Виши струч ни сарад ник за коор ди на ци ју управ но-прав них
посло ва и посло ва над зо ра

201. Виши струч ни сарад ник за над зор и кон тро лу мат.-фин.
посло ва ња

202. Виши струч ни сарад ник за нор ма тив не посло ве

203. Виши струч ни сарад ник за пен зиј ско-инва лид ско оси гу ра ње
и рад не одно се

204. Виши струч ни сарад ник за план и ана ли зу

205. Виши струч ни сарад ник за план ско-ана ли тич ке посло ве

206. Виши струч ни сарад ник за посло ве набав ке

207. Виши струч ни сарад ник за посло ве реги стра ци је вози ла

208. Виши струч ни сарад ник за потра ге

209. Виши струч ни сарад ник за прав не и адми ни стра тив не
посло ве

210. Виши струч ни сарад ник за прав не посло ве

211. Виши струч ни сарад ник за рад не одно се

212. Виши струч ни сарад ник за рад не одно се и соци јал на пита ња

213. Виши струч ни сарад ник за соци јал на пита ња и рад но-прав -
ни ста тус

214. Виши струч ни сарад ник за стра те шко-ана ли тич ке посло ве

215. Виши струч ни сарад ник за управ не уну тра шње посло ве

216. Виши струч ни сарад ник за управ но рје ша ва ње у дру гом сте -
пе ну

217. Виши струч ни сарад ник за управ но рје ша ва ње у првом сте -
пе ну

218. Виши струч ни сарад ник за управ но-прав не посло ве
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219. Виши струч ни сарад ник за управ но-прав не посло ве за
експло  зив не мате ри је и посло ве зашти те од пожа ра
220. Виши струч ни сарад ник за хар мо ни за ци ју про пи са
221. Замје ник начел ни ка упра ве (ДС)
222. Инспек тор (стан дар ди за ци ја про пи са и про це ду ра и зашти та
пода та ка)
223. Инспек тор за вазду хо плов но-тех нич ко одр жа ва ње
224. Посе бан савјет ник мини стра (ПС)
225. Пред сјед ник дисци плин ске коми си је
226. Пред сјед ник поли циј ског одбо ра
227. Руко во ди лац
228. Руко во ди лац тима
229. Члан поли циј ског одбо ра
230. Начел ник инспек то ра та
231. Руко во ди лац лабо ра то ри је
232. Руко во ди лац смје не
233. Струч ни сарад ник за обра ду кри вич них пред ме та
234. Шеф одсје ка
235. Шеф смје не опе ра тив ног дежур ства
236. Вођа тима за обез бје ђе ње базе
237. Вођа тима за СМВ
238. Инспек тор за при мје ну кри ми на ли стич ке тех ни ке
239. Инспек тор за унос пода та ка из КЕ и ОЕ и потра ге
240. Инспек тор кри ми на ли стич ке поли ци је (за мало љет нич ку
делин квен ци ју)
241. Инспек тор кри ми на ли стич ке поли ци је (имо вин ски)
242. Инспек тор кри ми на ли стич ке поли ци је (КОА и општи)
243. Инспек тор кри ми на ли стич ке поли ци је (КОА)
244. Инспек тор кри ми на ли стич ке поли ци је (општи)
245. Инспек тор кри ми на ли стич ке поли ци је (потра ге)
246. Опе ра тив ни дежур ни
247. Посе бан савјет ник мини стра (Н)
248. Пре во ди лац
249. Члан бироа
250. Шеф бироа
251. Поли ца јац за спе ци јал ну при пре му и ана ли ти ку
252. Помоћ ник коман ди ра
253. Шеф смје не
254. Поли ца јац за обез бје ђе ње базе
255. Руко во ди лац једи ни це за европ ске инте гра ци је
256. Руко во ди лац одсје ка
257. Руко во ди лац слу жбе
258. Струч ни савјет ник
259. Струч ни савјет ник за раз вој ИКТ
260. Члан поли циј ског одбо ра
261. Пси хо лог
262. Сарад ник - тех нич ки уред ник и адми ни стра тор ИС
263. Настав ник за пред мет Инфор ма ци о ни систе ми и систем веза
264. Настав ник за пра во и ети ку
265. Настав ник за пред мет Без бјед ност сао бра ћа ја
266. Настав ник стра ног јези ка
267. Виши струч ни сарад ник за стан дар ди за ци ју обу ке
268. Инспек тор за поли циј ску обу ку
269. Струч ни сарад ник за обра ду пре кр ша ја
270. Инспек тор за кон тро лу зако ни то сти рада управ но-прав них
посло ва
271. Начел ник једи ни це - спе ци ја ли ста меди ци не рада
272. Начел ник слу жбе мини стра
273. Руко во ди лац гру пе
274. Руко во ди лац гру пе и посло ви оруж ја
275. Руко во ди лац гру пе и посло ви пут них испра ва и оруж ја
276. Дирек тор Репу блич ке упра ве у РУЦЗ
277. Замје ник дирек то ра Репу блич ке упра ве у РУЦЗ
278. Помоћ ник дирек то ра Репу блич ке упра ве за орга ни за ци ју,
пла ни ра ње и обу ку у РУЦЗ

279. Помоћ ник дирек то ра Репу блич ке упра ве за финан сиј ско-
рачу но вод стве не и прав не посло ве у РУЦЗ

280. Начел ник одје ље ња за пла ни ра ње, јав не набав ке, мате ри јал -
но-тех нич ко опре ма ње и финан си је у РУЦЗ

281. Виши рефе рент за тен де ре и набав ке у РУЦЗ

282. Начел ник Одје ље ња за пла ни ра ње и мје ре цивил не зашти те
у РУЦЗ

283. Виши струч ни сарад ник за зашти ту и спа са ва ње од пожа ра у
РУЦЗ

284. Виши струч ни сарад ник за зашти ту и спа са ва ње на води и
под водом у РУЦЗ

285. Виши струч ни сарад ник за зашти ту и спа са ва ње из руше ви -
на у РУЦЗ

286. Виши струч ни сарад ник за ради о ло шку и хемиј ско-био ло -
шку зашти ту у РУЦЗ

287. Виши струч ни сарад ник за скла ња ње људи, мате ри јал них
доба ра, ева ку а ци ју и збри ња ва ње у РУЦЗ

288. Начел ник Одје ље ња за обу ку, међу на род ну сарад њу и
инфор ми са ње у РУЦЗ

289. Виши струч ни сарад ник за обу ку из обла сти зашти те и спа -
са ва ња од пожа ра у РУЦЗ

290. Виши струч ни сарад ник за пла ни ра ње, обу ку и међу на род ну
сарад њу у РУЦЗ

291. Виши струч ни сарад ник за обу ку и међу на род ну сарад њу у
РУЦЗ

292. Виши струч ни сарад ник за про јек те и међу на род ну сарад њу
у РУЦЗ

293. Рефе рент за инфор ми са ње у РУЦЗ

294. Начел ник Одје ље ња за осма тра ње, оба вје шта ва ње и упо зо -
ра ва ње у РУЦЗ

295. Начел ник под руч ног одје ље ња цивил не зашти те у РУЦЗ

296. Виши рефе рент за осма тра ње, оба вје шта ва ње и упо зо ра ва ње
у РУЦЗ

297. Виши струч ни сарад ник за пла ни ра ње, обу ку и мје ре цивил -
не зашти те у РУЦЗ

298. Виши опе ра ти вац за орга ни за ци ју, осма тра ње, оба вје шта ва -
ње и упо зо ра ва ње у РУЦЗ

299. Виши струч ни сарад ник за зашти ту и спа са ва ње од пожа ра
и дру ге мје ре цивил не зашти те у РУЦЗ

300. Струч ни сарад ник за пла ни ра ње и обу ку у РУЦЗ

301. Помоћ ник дирек то ра Репу блич ке упра ве за деми ни ра ње у
РУЦЗ

302. Глав ни опе ра ти вац за про тив мин ске акци је у РУЦЗ

303. Опе ра ти вац за про тив мин ске акци је у РУЦЗ

304. Виши кон тро лор за оси гу ра ње ква ли те та у ЕОД опе ра ци ја ма
у РУЦЗ

305. Виши кон тро лор за оси гу ра ње ква ли те та у деми нер ским
опе ра ци ја ма у РУЦЗ

306. Кон тро лор за оси гу ра ње ква ли те та у деми нер ским опе ра ци -
ја ма у РУЦЗ

307. Виши рефе рент за рачу но вод стве не посло ве у РУЦЗ

308. Рефе рент за књи го вод стве не посло ве у РУЦЗ

309. Начел ник Одје ље ња за прав не, кадров ске и опште посло ве у
РУЦЗ

310. Виши инспек тор цивил не зашти те у РУЦЗ

311. Струч ни сарад ник за управ но-прав не и пер со нал не посло ве
у РУЦЗ

312. Начел ник Одје ље ња за опе ра тив но снаб ди је ва ње и одр жа ва -
ње МТС, вози ла и опре ме у РУЦЗ

313. Виши рефе рент за инфор ма тич ке посло ве у РУЦЗ

314. Рефе рент за руко ва ње мате ри јал но-тех нич ким сред стви ма у
РУЦЗ

315. Виши рефе рент за пла ни ра ње и извје шта ва ње у РУЦЗ

КАТЕ ГО РИ ЈА Е

316. Кан ди да ти за при јем на ПА

317. Вођа гру пе

318. Вођа сао бра ћај ног сек то ра

319. Вођа сек то ра

320. Вођа тима

321. Кри ми на ли стич ки поли ца јац (за прат њу и при смо тру)
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322. Кри ми на ли стич ки тех ни чар и ПДЗ

323. ПДЗ тех ни чар

324. ПДЗ тех ни чар и посло ви депо зи та

325. Поли ца јац

326. Поли ца јац - ПДЗ тех ни чар

327. Опе ра ти вац за осма тра ње, оба вје шта ва ње и упо зо ра ва ње у
РУЦЗ

328. Вођа тима за укла ња ње и уни шта ва ње неек спло ди ра них
убој них сред ста ва у РУЦЗ

329. Опе ра ти вац за укла ња ње и уни шта ва ње неек спло ди ра них
убој них сред ста ва у РУЦЗ

330. Возач и опе ра тер везе у РУЦЗ

331. Вођа деми нер ског тима у РУЦЗ

332. Замје ник вође деми нер ског тима у РУЦЗ

333. Деми нер у РУЦЗ

334. Руко ва лац маши не за деми ни ра ње у РУЦЗ

335. Тре нер - водич паса у РУЦЗ

336. Водич паса у РУЦЗ

337. Кри ми на ли стич ки поли ца јац

338. Поли ца јац за врше ње уви ђа ја

КАТЕ ГО РИ ЈА Ф

339. Вођа тима води ча слу жбе них паса са ВШС

340. Вођа тима води ча слу жбе них паса са ССС

341. Возач поли ца јац - курир

342. Кри ми на ли стич ки и ПДЗ тех ни чар

343. Кри ми на ли стич ки и ПДЗ тех ни чар (крим. еви ден ци је)

344. Кри ми на ли стич ки и ПДЗ тех ни чар (потра ге)

345. Кри ми на ли стич ки и ПДЗ тех ни чар и посло ви депо зи та

346. Кри ми на ли стич ки поли ца јац (опе ра тив на тех ни ка)

347. Кри ми на ли стич ки поли ца јац (за адми ни стри ра ње и ана ли -
ти ку ПИР)

348. Кри ми на ли стич ки тех ни чар ПДЗ, КЕ и ОЕ

349. Поли ца јац - водич слу жбе ног пса

350. Поли ца јац - возач

351. Поли ца јац возач - курир

352. Поли ца јац - инструк тор

353. Поли ца јац - возач - руко ва лац МТС

354. Шеф смје не

355. Руко во ди лац писар ни це

356. Виши струч ни сарад ник - билан си ста

357. Струч ни сарад ник - билан си ста

358. Струч ни сарад ник - глав ни књи го во ђа

359. Струч ни сарад ник - доку мен та ли ста

360. Струч ни сарад ник - кон ти ра ње књи го вод стве не еви ден ци је

361. Струч ни сарад ник - лабо рант

362. Струч ни сарад ник - руко во ди лац мага ци на

363. Струч ни сарад ник за адми ни стра тив не посло ве

364. Струч ни сарад ник за вође ње еви ден ци ја из обла сти обра зо -
ва ња

365. Струч ни сарад ник за зајед нич ке посло ве

366. Струч ни сарад ник за КЕ и ОЕ

367. Струч ни сарад ник за кон тро лу изда ва ња лич них доку ме на та

368. Струч ни сарад ник за кон тро лу оруж ја и муни ци је

369. Струч ни сарад ник за настав на сред ства, учи ла и доку мен та -
ци ју

370. Струч ни сарад ник за посло ве возач ких дозво ла - руко во ди -
лац

371. Струч ни сарад ник за посло ве оруж ја

372. Струч ни сарад ник за посло ве оруж ја, реги стр. вози ла, воз.
дозво ле, пре би ва ли ште, бора ви ште, ЛК и ЈМБ

373. Струч ни сарад ник за посл. оруж ја, рег. вози ла, воз. дозво ле,
пре би ва ли ште, бора ви ште, ЛК и ЈМБ (за под. И. Дрвар)

374. Струч ни сарад ник за посл. оруж ја, рег. вози ла, воз. дозво ле,
пре би ва ли ште, ЛК и ЈМБ (за под. Петро вац)

375. Струч ни сарад ник за посло ве пре би ва ли шта, бора ви шта,
лич них кара та и ЈМБ - руко во ди лац

376. Струч ни сарад ник за посло ве пут них испра ва

377. Струч ни сарад ник за посло ве пут них испра ва - руко во ди лац

378. Струч ни сарад ник за посло ве пут них испра ва и оруж ја

379. Струч ни сарад ник за посло ве пут них испра ва и оруж ја -
руко во ди лац

380. Струч ни сарад ник за посло ве реги стра ци је вози ла - руко во -
ди лац

381. Струч ни сарад ник за рад не одно се и соци јал на пита ња

382. Струч ни сарад ник за рад не одно се, соци јал на пита ња и
кадров ске еви ден ци је

383. Поли ца јац спе ци ја ли ста за логи стич ку подр шку

384. Струч ни сарад ник за ста ти стич ко-ана ли тич ке посло ве

385. Струч ни сарад ник за сту денст ка пита ња

386. Кри ми на ли стич ки тех ни чар

387. Струч ни сарад ник за тех нич ка пита ња

388. Меди ци нар у РУЦЗ

389. Вођа машин ског тима у РУЦЗ

390. Возач блин ди ра ног ками о на у РУЦЗ

391. Руко ва лац блин ди ра ног уто ва ра ча у РУЦЗ

392. Возач дирек то ра у РУЦЗ

393. Вођа тима за сер ви си ра ње маши на за деми ни ра ње и вози ла
у РУЦЗ

394. Мага ци о нер у РУЦЗ

395. Ауто-меха ни чар у РУЦЗ

396. Ауто-елек три чар у РУЦЗ

397. Рад ник на обез бје ђе њу у РУЦЗ

398. Возач-курир у РУЦЗ

399. Помоћ ни рад ник са ССС

400. Рад ник на одр жа ва њу - домар са ССС

401. Секре тар - коор ди на тор мини стра

402. Ауто-меха ни чар ВКВ

403. Возач - меха ни чар

404. Кућ ни мај стор - елек три чар

405. Рад ник на одр жа ва њу - ауто-меха ни чар

406. Ауто-меха ни чар КВ

407. Кувар са ССС

408. Кувар КВ

409. Кувар - месар

410. Кувар - шеф смје не у кухи њи

411. Кућ ни мај стор ВКВ

412. Кућ ни мај стор КВ

413. Кућ ни мај стор - ложач

414. Рад ник на одр жа ва њу - водо ин ста ла тер

415. Настав ник за обу ке у упра вља њу мотор ним вози лом и поли -
циј ску вожњу

416. Рад ник на одр жа ва њу - домар КВ

КАТЕ ГО РИ ЈА Г

417. Кри ми на ли стич ки тех ни чар - АФИС

418. Кри ми на ли стич ки тех ни чар - лабо рант

419. Кри ми на ли стич ки тех ни чар - фото граф

420. Кри ми на ли стич ки тех ни чар (крим. еви ден ци је и КОА)

421. Кри ми на ли стич ки тех ни чар (крим. еви ден ци је)

422. Кри ми на ли стич ки тех ни чар (потра ге и КОА)

423. Кри ми на ли стич ки тех ни чар (потра ге)

424. Кри ми на ли стич ки тех ни чар (потра ге, крим. еви ден ци је и
КОА)

425. Поли ца јац - одга ји вач слу жбе ног пса

426. Поли ца јац - руко ва лац МТС

427. Поли ца јац - руко ва лац МТС - вези ста

428. Поли ца јац за МТС и посло ве депо зи та

429. Струч ни сарад ник - ана ли тич ко књи го вод ство

430. Струч ни сарад ник - архи вар

431. Струч ни сарад ник - књи го во ђа основ них сред ста ва

432. Струч ни сарад ник - ликви да тор пла та

433. Струч ни сарад ник - ликви да тор пла та и плат ног про ме та
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434. Струч ни сарад ник - ликви да тор плат ног про ме та

435. Струч ни сарад ник - мага ци о нер

436. Струч ни сарад ник - мате ри јал ни књи го во ђа

437. Струч ни сарад ник - мобил на ста ни ца

438. Струч ни сарад ник - мобил на ста ни ца и инфор ма ци је

439. Струч ни сарад ник - обра чун пла та

440. Струч ни сарад ник - РТТШ

441. Струч ни сарад ник - тех ни чар за одр жа ва ње ИТ рје ше ња и
опе ра тив но опслу жи ва ње теле фон ских кому ни ка ци о них систе ма

442. Струч ни сарад ник - тех ни чар за одр жа ва ње радио-систе ма

443. Струч ни сарад ник - тех ни чар за одр жа ва ње теле фон ских и
тех нич ких систе ма

444. Струч ни сарад ник - тех ни чар за одр жа ва ње теле фон ских
систе ма, рачу на ра и рачу нар ске опре ме

445. Струч ни сарад ник - тех ни чар на одр жа ва њу систе ма, радио-
систе ма и кому ни ка циј ских систе ма за пре нос пода та ка, гово ра и
сли ке - BI

446. Струч ни сарад ник - тех ни чар на одр жа ва њу систе ма, радио-
систе ма и кому ни ка циј ских систе ма за пре нос пода та ка, гово ра и
сли ке - Help desk

447. Струч ни сарад ник - тех ни чар на одр жа ва њу систе ма, радио-
систе ма и кому ни ка циј ских систе ма за пре нос пода та ка, гово ра и
сли ке - рачу на ра и ГГ рачу нар ске опре ме

448. Струч ни сарад ник - тех ни чар на одр жа ва њу систе ма, радио-
систе ма и кому ни ка циј ских систе ма за пре нос пода та ка, гово ра и
сли ке - рачу на ра, рачу нар ске опре ме и теле фон ских систе ма

449. Струч ни сарад ник - тех ни чар на одр жа ва њу систе ма, радио-
систе ма и кому ни ка циј ских систе ма за пре нос пода та ка, гово ра и
сли ке - сер вер ски систе ми

450. Струч ни сарад ник - тех ни чар на одр жа ва њу систе ма, радио-
систе ма и кому ни ка циј ских систе ма за пре нос пода та ка, гово ра и
сли ке - систем за изда ва ње доку ме на та

451. Струч ни сарад ник - финан сиј ски књи го во ђа

452. Струч ни сарад ник за адми ни стра тив не посло ве

453. Струч ни сарад ник за адми ни стра тив не посло ве писар ни це

454. Струч ни сарад ник за акви зи ци ју

455. Струч ни сарад ник за архи ву

456. Струч ни сарад ник за вође ње кадров ске еви ден ци је

457. Струч ни сарад ник за гра ђе вин ске посло ве

458. Струч ни сарад ник за депо зит

459. Струч ни сарад ник за инфор ма ци је

460. Струч ни сарад ник за КЕ и ОЕ

461. Струч ни сарад ник за КОА

462. Струч ни сарад ник за кому ни ка ци је

463. Струч ни сарад ник за набав ку

464. Струч ни сарад ник за обра ду пре кр ша ја

465. Струч ни сарад ник за обра чун пла та и накна да

466. Струч ни сарад ник за посло ве возач ких дозво ла

467. Струч ни сарад ник за посло ве возач ких дозво ла - коор ди на -
тор

468. Струч ни сарад ник за посло ве оруж ја

469. Струч ни сарад ник за посло ве писар ни це

470. Струч ни сарад ник за посло ве писар ни це и архи ве

471. Струч ни сарад ник за посло ве пре би ва ли шта, бора ви шта,
лич них кара та и ЈМБ

472. Струч ни сарад ник за посло ве пре би ва ли шта, бора ви шта,
лич них кара та и ЈМБ - коор ди на тор

473. Струч ни сарад ник за посло ве пре би ва ли шта, бора ви шта,
лич них кара та и ЈМБ и акви зи ци ју

474. Струч ни сарад ник за посло ве пут них испра ва

475. Струч ни сарад ник за посло ве пут них испра ва и акви зи ци ју

476. Струч ни сарад ник за посло ве реги стр. вози ла и воз. дозво ле,
пре би ва ли шта, бора ви шта, ЛК и ЈМБ

477. Струч ни сарад ник за посло ве реги стра ци је вози ла

478. Струч ни сарад ник за посло ве реги стра ци је вози ла - коор ди -
на тор

479. Струч ни сарад ник за посло ве реги стра ци је вози ла и возач ке
дозво ле

480. Струч ни сарад ник за потра жну дје лат ност

481. Струч ни сарад ник за ста ту сна пита ња рад ни ка

482. Струч ни сарад ник за тре зор ско посло ва ње - бла гај ник

483. Струч ни сарад ник за тре зор ско посло ва ње - модул наруџ би

484. Струч ни сарад ник за тре зор ско посло ва ње - модул оба ве за

485. Струч ни сарад ник за унос пода та ка

486. Струч ни сарад ник мага ци о нер, ору жар и скла ди штар

487. Рефе рент за тен де ре и набав ке у РУЦЗ

488. Рефе рент за адми ни стра тив не посло ве у РУЦЗ

489. Тех ни чки секре тар дирек то ра у РУЦЗ

490. Адми ни стра тор у РУЦЗ

491. Рефе рент за набав ке у РУЦЗ

492. Рефе рент за пла ћа ње оба ве за и бла гај нич ке посло ве у РУЦЗ

493. Рефе рент за адми ни стра тив не посло ве и доку мен та ци ју у
РУЦЗ

494. Струч ни сарад ник РТТШ - одр жа ва ње ИК систе ма

495. Бла гај ник

496. Тех нич ки секре тар у РУЦЗ

497. Дак ти ло граф

498. Мага ци о нер

499. Меди цин ски тех ни чар

500. Помоћ ни рад ник (курир)

501. Струч ни сарад ник за адми ни стра тив не посло ве

502. Струч ни сарад ник за набав ку - бла гај ник

503. Тех нич ки секре тар - дак ти ло граф

504. Шеф кухи ње

505. Шеф кухи ње и ресто ра на

КАТЕ ГО РИ ЈА Х

506. Одр жа ва ње чисто ће

507. Перач рубља

508. Помоћ ни рад ник са НСС

509. Помоћ ни рад ник у кухи њи

510. Кафе-куха ри ца у РУЦЗ

511. Рад ни ца за опште посло ве и одр жа ва ње хиги је не у РУЦЗ

512. Рад ник на одр жа ва њу чисто ће
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На осно ву чла на 70. став 1. т. ж), и) и ј) и чла на 71.
Зако на о аген ци ја ма за обез бје ђе ње лица и имо ви не и при -
ват ној детек тив ској дје лат но сти (“Слу жбе ни гла сник Репу -
бли ке Срп ске”, број 4/12) и чла на 82. став 2. Зако на о репу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”,
бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10 и 24/12), мини стар уну тра -
шњих посло ва, у сарад њи са мини стром про свје те и кул ту -
ре,  д о н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

O ОБУ ЦИ И НАЧИ НУ ПОЛА ГА ЊА СТРУЧ НОГ 

ИСПИ ТА ЗА ПРИ ПАД НИ КЕ ФИЗИЧ КОГ И ТЕХ НИЧ КОГ 

ОБЕЗ БЈЕ ЂЕ ЊА И ПРИ ВАТ НОГ ДЕТЕК ТИ ВА

Члан 1.
Овим пра вил ни ком про пи су је се начин оспо со бља ва ња

кроз обу ку и про грам обу ке и начин пола га ња струч ног
испи та за при пад ни ке физич ког и тех нич ког обез бје ђе ња и
при ват ног детек ти ва.

Члан 2.
(1) Обу ку при пад ни ка тех нич ког и физич ког обез бје ђе -

ња и при ват них детек ти ва спро во ди Мини стар ство уну тра -
шњих посло ва Репу бли ке Срп ске (у даљем тек сту: Мини -
стар ство).

(2) Обу ка из ста ва 1. овог чла на врши се пре ма Про гра -
му обу ке за при пад ни ке физич ког обез бје ђе ња, Про гра му
обу ке за при пад ни ке тех нич ког обез бје ђе ња и Про гра му
обу ке за при ват ног детек ти ва наве де ним у при ло зи ма 1, 2.
и 3. овог пра вил ни ка, који чине његов састав ни дио.
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