
СТРУКТУРА КЛАСИФИКАЦИОНИХ ЦЕЛИНА 

Шифра Назив класификационе целине 

1 РУКОВОДИОЦИ  

11 Законодавци, високи званичници и извршни директори  

111 Законодавци и високи званичници  

1111 Законодавци  

1112 Високи државни званичници  

1113 Руководиоци месне самоуправе  

1114 Високи званичници организација од посебног интереса  

112 Генерални и извршни директори  

1120 Генерални и извршни директори  

12 Административни и комерцијални руководиоци 

121 Руководиоци пословних и административних јединица 

1211 Финансијски руководиоци  

1212 Руководиоци за људске ресурсе  

1213 Руководиоци за стратешко планирање и политику  

1219 
Руководиоци за правне послове, секретари и други руководиоци у пословним 

услугама, администрацији и општим пословима 

122 Руководиоци продаје, маркетинга и развоја  

1221 Руководиоци продаје и маркетинга  

1222 Руководиоци за односе с јавношћу и пропаганду 

1223 Руководиоци за истраживање и развој  

13 Руководиоци производње и специјализованих услуга 

131 Руководиоци производње у пољопривреди, шумарству и рибарству 

1311 Руководиоци производње у пољопривреди и шумарству 

1312 Руководиоци производње у рибарству  

132 
Руководиоци прерађивачке индустрије, рударства, грађевинарства и 

дистрибуције 

1321 Руководиоци у прерађивачкој индустрији и снабдевању енергијом и водом 

1322 Руководиоци у рударству 

1323 Руководиоци у грађевинарству  

1324 Руководиоци набавке и дистрибуције  

133 Руководиоци информационо-комуникационих технологија 

1330 Руководиоци информационо-комуникационих технологија 

134 
Руководиоци услуга у здравству, социјалној заштити, образовању, 

финансијама, осигурању, научноистраживачкој делатности и култури  

1341 Руководиоци стручних служби за бригу о деци  

1342 Руководиоци стручних служби у здравству  

1343 Руководиоци стручних служби за бригу о одраслим и старим лицима  

1344 Руководиоци стручних служби за социјалну заштиту и ресоцијализацију  

1345 Руководиоци у образовању  



1346 Руководиоци стручних служби у области финансија и осигурања  

1349 Руководиоци истраживачких организација, установа културе и други  

14 Руководиоци у туризму, угоститељству, трговини и сродним услугама 

141 Руководиоци хотела и ресторана  

1411 Руководиоци хотела  

1412 Руководиоци ресторана 

142 Руководиоци у трговини на велико и мало 

1420 Руководиоци у трговини на велико и мало 

143 Руководиоци у осталим услужним делатностима 

1431 Руководиоци спортских, рекреативних и културних центара 

1439 Руководиоци у осталим услужним делатностима неразврстани на другом месту  

2 СТРУЧЊАЦИ И УМЕТНИЦИ 

21 Стручњаци основних и примењених наука 

211 Стручњаци физичких и гео-наука 

2111 Физичари и астрономи  

2112 Метеоролози 

2113 Хемичари и физикохемичари 

2114 Геолози и геофизичари  

212 Математичари, актуари (стручњаци осигурања) и статистичари 

2120 Математичари, актуари (стручњаци осигурања) и статистичари 

213 Стручњаци биолошких наука 

2131 Биолози, ботаничари, зоолози и сродни стручњаци 

2132 Стручњаци и саветници у области пољопривреде, шумарства и рибарства 

2133 Стручњаци за заштиту животне средине  

214 Инжењери (осим електротехничких) 

2141 Индустријски и процесни инжењери  

2142 Грађевински инжењери  

2143 Инжењери за заштиту животне средине 

2144 Машински инжењери  

2145 Хемијски инжењери и прехрамбени технолози 

2146 Инжењери рударства, металургије и сродни стручњаци 

2149 
Стручњаци техничких наука (осим електротехничких) неразврстани на другом 

месту 

215 Стручњаци електротехничких наука 

2151 Инжењери електротехнике и електроенергетике 

2152 Инжењери електронике 

2153 Инжењери телекомуникација и ПТТ саобраћаја  

216 Архитекте, урбанисти, геодети и дизајнери 

2161 Архитекте 

2162 Архитекте за пејзажну архитектуру 

2163 Дизајнери производа и одевних предмета  



2164 Урбанисти, саобраћајни инжењери и пројектанти  

2165 Картографи и геодети  

2166 Графички и мултимедијски дизајнери 

22 Здравствени стручњаци 

221 Доктори медицине 

2211 Доктори опште медицине 

2212 Доктори медицине – специјалисти 

222 Више медицинске и акушерске сестре  

2221 Више медицинске сестре 

2222 Више акушерске сестре 

223 Стручњаци традиционалне и алтернативне медицине 

2230 Стручњаци традиционалне и алтернативне медицине 

224 Парамедицинско особље  

2240 Парамедицинско особље 

225 Доктори ветеринарске медицине 

2250 Доктори ветеринарске медицине 

226 Остали здравствени стручњаци 

2261 Стоматолози 

2262 Фармацеути  

2263 Стручњаци за здравље на раду  

2264 Физиотерапеути  

2265 Дијететичари-нутриционисти 

2266 Аудиолози и логопеди 

2267 Оптометричари и сродни  

2269 Здравствени стручњаци неразврстани на другом месту  

23 Стручњаци за образовање и васпитање 

231 Наставно особље на високошколским установама  

2310 Наставници и сарадници у високом образовању 

232 Наставници средњег стручног образовања 

2320 
Наставници стручних предмета и практичне наставе у средњем стручном 

образовању 

233 Наставници средњег општег и уметничког образовања  

2330 Наставници средњег општег и уметничког образовања 

234 Наставници у основном и предшколском образовању 

2341 Наставници у основном образовању 

2342 Васпитачи у предшколском васпитању и образовању 

235 Остали стручњаци за образовање  

2351 Андрагози, педагози и стручњаци за системска питања образовања и васпитања 

2352 Стручњаци и наставници за особе са сметњама у развоју 

2353 Наставници језика неразврстани на другом месту  

2354 Наставници музике неразврстани на другом месту  



2355 Наставници уметности неразврстани на другом месту  

2356 Инструктори информационих технологија 

2359 Стручњаци за образовање и васпитање неразврстани на другом месту 

24 Стручњаци пословних услуга и администрације 

241 Финансијски стручњаци 

2411 Рачуноводствени стручњаци  

2412 Финансијски и инвестициони саветници 

2413 Финансијски аналитичари и сродни  

242 Стручњаци административног пословања 

2421 Аналитичари организације и управљања 

2422 Стручњаци за јавну политику  

2423 Стручњаци за кадрове и каријерни развој  

2424 Стручњаци за обуку и професионални развој  

243 Стручњаци за продају, маркетинг и односе с јавношћу 

2431 Стручњаци за маркетинг и оглашавање 

2432 Стручњаци за односе с јавношћу 

2433 Стручњаци за продају техничких и медицинских производа (осим ИКТ) 

2434 Стручњаци за продају информационо-комуникационе технологије (ИКТ) 

25 Стручњаци за информационо-комуникационе технологије (ИКТ)  

251 Аналитичари и стручњаци за развој софтвера и апликација  

2511 Систем-аналитичари  

2512 Стручњаци за развој софтвера  

2513 Стручњаци за развој интернетских апликација и мултимедијалних садржаја 

2514 Програмери апликација 

2519 
Стручњаци за развој софтвера и апликација и аналитичари неразврстани на 

другом месту 

252 Стручњаци за базе података и мреже 

2521 Дизајнери и администратори база података  

2522 Систем-администратори 

2523 Стручњаци за рачунарске мреже 

2529 Стручњаци за базе података и мреже неразврстани на другом месту 

26 Стручњаци за право, друштвене науке и културу 

261 Правници 

2611 Заступници 

2612 Судије 

2619 Правници неразврстани на другом месту 

262 Библиотекари, архивисти и кустоси  

2621 Архивисти и кустоси 

2622 Библиотекари, документалисти и сродни 

263 Стручњаци друштвених наука, верски стручњаци и великодостојници 

2631 Стручњаци економије 



2632 Социолози, археолози, антрополози, географи и сродни стручњаци 

2633 Филозофи, историчари и политиколози 

2634 Психолози 

2635 Стручњаци за социјални рад и саветовање 

2636 Верски стручњаци, великодостојници и теолози 

264 Књижевници, новинари и лингвисти 

2641 Књижевници и сродни 

2642 Новинари и уредници 

2643 Преводиоци, тумачи и остали лингвисти 

265 Уметници – ствараоци и извођачи 

2651 Визуелни уметници  

2652 Музичари инструменталисти, певачи и композитори 

2653 Плесачи и кореографи 

2654 Филмски и позоришни режисери, продуценти и сродни 

2655 Глумци 

2656 Спикери на радију, телевизији и другим медијима 

2659 Уметници и извођачи неразврстани на другом месту 

3 ТЕХНИЧАРИ И САРАДНИЦИ СТРУЧЊАКА  

31 Сарадници и техничари у области природних и техничких наука 

311 Сарадници и техничари у области физике, хемије и техничких наука 

3111 Сарадници и техничари у области физике и хемије  

3112 Сарадници и техничари у грађевинарству, архитектури, урбанизму и геодезији 

3113 Сарадници и техничари у електротехници 

3114 Сарадници и техничари у електроници  

3115 Сарадници и техничари у машинству 

3116 Сарадници и техничари хемијских технологија (осим процесних техничара) 

3117 Сарадници и техничари у рударству и металургији 

3118 Технички цртачи  

3119 
Сарадници и техничари у копненом саобраћају и техничким наукама неразврстани 

на другом месту 

312 Надзорници у рударству, прерађивачкој индустрији и грађевинарству 

3121 Надзорници рудника  

3122 Надзорници производње у прерађивачкој индустрији  

3123 Грађевински надзорници  

313 Техничари контроле процеса – процесни техничари  

3131 Оператери постројења за производњу енергије  

3132 Оператери пећи за спаљивање отпада и оператери прераде воде 

3133 Контролори хемијских постројења и процеса 

3134 Оператери постројења за рафинисање нафте и природног гаса  

3135 Контролори металуршких процеса 

3139 Контролори процеса неразврстани на другом месту 



314 
Сарадници и техничари у биолошким наукама и сродна занимања (осим 

медицинских) 

3141 Сарадници и техничари у биолошким наукама (осим медицинских) 

3142 Сарадници и техничари у пољопривреди 

3143 Сарадници и техничари у шумарству  

315 Контролори и техничари бродског и авио-саобраћаја 

3151 Бродски техничари 

3152 Бродски официри палубе и навигатори 

3153 Пилоти авиона и сродна занимања  

3154 Контролори летења 

3155 Техничари електронике за безбедност авио-саобраћаја 

32 Медицинске сестре и здравствени техничари 

321 Медицински и фармацеутски техничари  

3211 Техничари за терапеутску опрему и медицинска снимања  

3212 Техничари медицинске лабораторије 

3213 Фармацеутски техничари  

3214 Медицински и зубни протетичари 

322 Медицинске сестре и бабице 

3221 Медицинске сестре 

3222 Бабице 

323 Техничари традиционалне и алтернативне медицине 

3230 Техничари традиционалне и алтернативне медицине 

324 Ветеринарски техничари и помоћници 

3240 Ветеринарски техничари и помоћници 

325 Остали здравствени техничари 

3251 Стоматолошке сестре/техничари 

3252 Медицински техничари за здравствене информације и картотеку 

3253 Патронажне сестре/техничари  

3254 Оптичари  

3255 Физиотерапеутски техничари и сарадници  

3256 Медицински помоћници 

3257 Инспектори и сарадници за заштиту животне средине и здравље на раду  

3258 Техничари у хитној помоћи и сродни радници  

3259 Здравствени техничари и сарадници неразврстани на другом месту 

33 Сарадници пословних услуга и администрације 

331 Сарадници у области финансија и математике  

3311 Финансијски дилери и брокери  

3312 Сарадници за кредитне послове и зајмове 

3313 Сарадници рачуноводства и књиговодства 

3314 Сарадници у статистици, математици и актуарству 

3315 Проценитељи вредности и проценитељи штете 



332 Посредници у трговини и осигурању 

3321 Заступници осигурања  

3322 Комерцијални и трговински заступници 

3323 Набављачи 

3324 Трговински посредници  

333 Агенти пословних услуга  

3331 Шпедитери и агенти за клиринг  

3332 Организатори конференција и догађаја 

3333 Посредници у запошљавању  

3334 Агенти за некретнине  

3339 Агенти пословних услуга неразврстани на другом месту 

334 Административни и специјализовани секретари 

3341 Шефови административних послова  

3342 Секретари за правне послове 

3343 Административни и извршни секретари  

3344 Секретари за медицинске послове 

335 Царински, порески инспектори и сродни референти  

3351 Цариници и погранични инспектори  

3352 Службеници за порезе и акцизе  

3353 Референти социјалног осигурања 

3354 Референти за издавање дозвола и исправа 

3355 Полицијски инспектори и детективи  

3359 Царински, порески и сродни службеници неразврстани на другом месту  

34 Сарадници у области права, социјалног рада, спорта, културе и вера 

341 Сарадници у области права, социјалног рада и вера 

3411 Сарадници у области права и сродни 

3412 Сарадници у области социјалног рада 

3413 Богослови и сродни  

342 Спортски и фитнес радници 

3421 Спортисти 

3422 Спортски тренери, инструктори, судије и сродни  

3423 Инструктори фитнеса и рекреације и водитељи спортских активности 

343 Сарадници у области уметности, културе и кулинарства 

3431 Фотографи 

3432 Дизајнери ентеријера и декоратери  

3433 Галеријски, библиотечки, архивски и музејски техничари  

3434 Главни кувари  

3435 Сценски сарадници, извођачи и остали неразврстани на другом месту  

35 
Техничари за информационо-комуникационе технологије (ИКТ) и 

корисничку подршку  

351 Техничари за информационо-комуникационе технологије (ИКТ)  



3511 Оператери ИКТ 

3512 Техничари ИКТ за корисничку подршку 

3513 Техничари за рачунарске мреже и системе 

3514 Веб-техничари  

352 Техничари телекомуникација и емитовања 

3521 Техничари емитовања и аудио-визуелне технике 

3522 Техничари за телекомуникације  

4 АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ 

41 Службеници за опште административне послове и оператери на тастатури 

411 Службеници за опште административне послове  

4110 Службеници за опште административне послове  

412 Секретари за опште административне послове  

4120 Секретари за опште административне послове  

413 Оператери на тастатури 

4131 Дактилографи и оператери за обраду текста 

4132 Службеници за унос података  

42 Службеници за рад са странкама 

421 Благајници, инкасанти и сродни 

4211 Банкарски и сродни шалтерски службеници 

4212 Кладионичари, крупијеи и сродни 

4213 Залагаоничари 

4214 Наплаћивачи дугова и сродни 

422 Службеници на информисању странака и сродни 

4221 Службеници туристичких агенција и сродни 

4222 Службеници у информативним центрима 

4223 Телефонисти  

4224 Хотелски рецепционери  

4225 Службеници за захтеве и рекламације 

4226 Рецепционери на пријавницама 

4227 Анкетари  

4229 Службеници на информисању странака и сродни неразврстани на другом месту 

43 Службеници за евидентирање и обраду нумеричких података 

431 Књиговодствени, финансијски, статистички и обрачунски службеници  

4311 Рачуноводствени и књиговодствени службеници  

4312 Статистички, финансијски службеници и службеници осигурања  

4313 Службеници за обрачун зарада 

432 Службеници за евидентирање производње, складиштења и транспорта 

4321 Складиштари 

4322 Службеници за планирање и евидентирање у производњи и сродни 

4323 Службеници координирања и евидентирања транспорта 

44 Остали административни службеници  



441 Остали административни службеници  

4411 Библиотечки службеници 

4412 Службеници за обављање поштанских услуга 

4413 Шифранти, коректори и сродни 

4414 Писари и сродни  

4415 Службеници за разврставање, архивирање и копирање докумената 

4416 Службеници за кадровске послове 

4419 Административни службеници неразврстани на другом месту 

5 УСЛУЖНА И ТРГОВАЧКА ЗАНИМАЊА 

51 Занимања личних услуга 

511 Туристички пратиоци и водичи, стјуарди и кондуктери 

5111 Земаљски, авио и бродски стјуарди 

5112 Кондуктери и контролори возних исправа 

5113 Туристички водичи и пратиоци на путовањима 

512 Кувари 

5120 Кувари 

513 Конобари и бармени  

5131 Конобари 

5132 Бармени 

514 Занимања за негу лепоте  

5141 Фризери и сродни  

5142 Козметичари и сродни 

515 Кућепазитељи и надзорници  

5151 Надзорници одржавања чистоће у пословним просторима 

5152 Кућепазитељи у домаћинствима  

5153 Кућепазитељи у стамбеним и пословним зградама 

516 Остала занимања личних услуга 

5161 Астролози и сродни 

5162 Лични пратиоци и лични собари 

5163 Погребници и сродни 

5164 Занимања за негу и чување животиња  

5165 Инструктори вожње друмских моторних возила 

5169 Занимања личних услуга неразврстана на другом месту 

52 Трговачка и сродна занимања 

521 Улични и пијачни продавци  

5211 Продавци на тезгама и пијацама  

5212 Продавци хране на улици и другим јавним местима  

522 Продавци и трговци у продавницама 

5221 Трговци на мало 

5222 Пословође продавница  

5223 Продавци у продавницама  



523 Касири и билетари 

5230 Касири и билетари 

524 Остала трговачка и сродна занимања 

5241 Манекени и модели 

5242 Демонстратори производа  

5243 Трговачки путници  

5244 Продавци каталошке продаје 

5245 Точиоци горива  

5246 Послужитељи хране у кафетеријама и сродни  

5249 Трговачка и сродна занимања неразврстана на другом месту 

53 Занимања за личну негу и помоћ 

531 Занимања за негу и чување деце и педагошки асистенти 

5311 Занимања за негу и чување деце 

5312 Педагошки асистенти 

532 Занимања за личну здравствену негу и помоћ  

5321 
Занимања за личну здравствену негу и помоћ у здравственим и сродним 

установама 

5322 Занимања за личну здравствену негу и помоћ у кући 

5329 Занимања за личну здравствену негу и помоћ неразврстана на другом месту 

54 Занимања обезбеђења и заштите 

541 Занимања обезбеђења и заштите 

5411 Ватрогасци  

5412 Полицајци  

5413 Стражари 

5414 Радници физичко-техничког обезбеђења 

5419 Занимања обезбеђења и заштите неразврстана на другом месту  

6 ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ, ШУМАРИ, РИБАРИ И СРОДНИ 

61 Тржишно оријентисани пољопривредници 

611 Тржишно оријентисани земљорадници 

6111 Узгајивачи ратарских култура и поврћа  

6112 Воћари, виноградари и сродни 

6113 Баштовани, расадничари и занимања хортикултуре 

6114 Узгајивачи мешовитих биљних култура  

612 Тржишно оријентисани узгајивачи животиња и сродни 

6121 Узгајивачи стоке и произвођачи млека  

6122 Узгајивачи живине  

6123 Узгајивачи пчела и свилених буба  

6129 Тржишно оријентисани узгајивачи животиња неразврстани на другом месту 

613 Тржишно оријентисани ратарско-сточарски произвођачи 

6130 Тржишно оријентисани ратарско-сточарски произвођачи 

62 Тржишно оријентисана шумарска и рибарска занимања, ловци и риболовци 



621 Шумари и сродни 

6210 Шумари и сродни 

622 Узгајивачи риба, риболовци, ловци и замкари  

6221 Узгајивачи риба и водених култура 

6222 Рибари на рекама и језерима  

6223 Рибари на мору  

6224 Ловци и замкари  

63 Пољопривредна и рибарска занимања за сопствене потребе  

631 Земљорадници за сопствене потребе 

6310 Земљорадници за сопствене потребе 

632 Узгајивачи стоке за сопствене потребе 

6320 Узгајивачи стоке за сопствене потребе 

633 Ратарско-сточарски произвођачи за сопствене потребе 

6330 Ратарско-сточарски произвођачи за сопствене потребе 

634 Рибари, ловци, замкари и сакупљачи шумских плодова за сопствене потребе 

6340 Рибари, ловци, замкари и сакупљачи шумских плодова за сопствене потребе  

7 ЗАНАТЛИЈЕ И СРОДНИ 

71 Грађевинска и сродна занатска занимања (осим електричара) 

711 Извођачи основних грађевинских радова 

7111 Градитељи мањих и монтажних објеката 

7112 Зидари  

7113 Обрађивачи камена и каменоресци  

7114 Армирачи, бетонирци и финишери бетона  

7115 Тесари и грађевински столари  

7119 Извођачи основних грађевинских радова неразврстани на другом месту 

712 Извођачи завршних грађевинских радова 

7121 Кровопокривачи 

7122 Подополагачи и керамичари 

7123 Гипсари и фасадери 

7124 Изолатери  

7125 Стаклари  

7126 Водоинсталатери и монтери цевовода  

7127 Инсталатери и механичари система за климатизацију  

713 Извођачи завршних занатских радова у грађевинарству и сродни 

7131 Молери и сродни 

7132 Фарбари и лакирери  

7133 Чистачи фасада и димовода 

72 Металска, машинска и сродна занатска занимања 

721 
Калупари, ливци, заваривачи, лимари, монтери металних конструкција и 

сродни 

7211 Калупари, језграри и ливци 



7212 Заваривачи и резачи пламеном  

7213 Лимари  

7214 Монтери металних конструкција 

7215 Монтери челичне ужади и каблова 

722 Ковачи, алатничари и сродни 

7221 Ковачи и пресери метала 

7222 Алатничари и сродни 

7223 Подешавачи и управљачи алатним машинама 

7224 Брусачи, полирери и оштрачи алата 

723 Механичари машина и сервисери  

7231 Ауто-механичари  

7232 Авио-механичари  

7233 Механичари пољопривредних и индустријских машина  

7234 Механичари за поправку бицикала и сродни  

73 Уметничке занатлије ручним алатима и штампари 

731 Уметничкe занатлије ручним алатима 

7311 Израђивачи прецизних инструмената и сервисери  

7312 Израђивачи и штимери музичких инструмената  

7313 Јувелири и израђивачи накита  

7314 Грнчари и сродни 

7315 Израђивачи и обрађивачи стакла 

7316 Фирмописци, декоратери и гравери 

7317 Израђивачи предмета од дрвета и других природних материјала ручним алатом  

7318 Израђивачи и обрађивачи текстила, коже и сродних материјала ручним алатом  

7319 Уметничке занатлије ручним алатом неразврстане на другом месту  

732 Штампари и сродни 

7321 Занимања припреме за штампу 

7322 Штампари  

7323 Дорађивачи штампе и књиговесци 

74 Електричари и електроничари  

741 Инсталатери и сервисери електричне опреме 

7411 Електричари и електроинсталатери у пословним објектима 

7412 Електромеханичари и електромонтери  

7413 Инсталатери и сервисери електричних инсталација и мрежа 

742 
Инсталатери и сервисери електронских и телекомуникационих инсталација 

и уређаја 

7421 Механичари и сервисери електронских машина, инструмената и опреме 

7422 Инсталатери и сервисери информационо-комуникационих уређаја 

75 
Прерађивачи прехрамбених производа, дрвета, текстила и друга занатска 

занимања  

751 Прерађивачи прехрамбених производа и сродни 

7511 Месари и сродни 



7512 Пекари, посластичари и сродни 

7513 Произвођачи млечних производа  

7514 Преређивачи воћа и поврћа и сродни  

7515 Дегустатори и оцењивачи хране и пића  

7516 Прерађивачи дувана и произвођачи дуванских производа 

752 Обрађивачи дрвета, столари и сродни  

7521 Занимања примарне обраде дрвета  

7522 Столари и сродни 

7523 Оператери и подешавачи машина за обраду дрвета  

753 Произвођачи одеће и сродни 

7531 Кројачи, крзнари и шеширџије  

7532 Моделари, шаблонери и резачи одеће и сродни  

7533 Шивачи, везиље и сродни 

7534 Тапетари и сродни  

7535 Штављачи и обрађивачи коже и крзна 

7536 Обућари, кожни галантеристи и сродни 

754 Занимања сродна занатским  

7541 Рониоци  

7542 Минери  

7543 Испитивачи квалитета и оцењивачи производа, осим хране и пића 

7544 Запрашивачи и сузбијачи штеточина и корова  

7549 Занимања сродна занатским неразврстана на другом месту 

8 РУКОВАОЦИ МАШИНАМА И ПОСТРОЈЕЊИМА, МОНТЕРИ И ВОЗАЧИ 

81 Руковаоци стабилним машинама и постројењима 

811 Руковаоци рударским и постројењима за прераду минерала  

8111 Рудари и руковаоци постројењима у рудницима и каменоломима 

8112 Руковаоци постројењима за прераду минерала и камена  

8113 Руковаоци опремом за дубинско бушење и сродни  

8114 Руковаоци машинама у производњи и обради цемента, камена и других неметала  

812 Руковаоци металуршким пећима и машинама и уређајима за дораду метала 

8121 Руковаоци металуршким пећима и сродни  

8122 Руковаоци машинама и уређајима за дораду метала  

813 
Руковаоци машинама и уређајима за производњу хемијских производа и 

фотоматеријала 

8131 Руковаоци машинама и уређајима за производњу хемијских производа 

8132 
Руковаоци машинама и уређајима за производњу фотоматеријала и израду 

фотографија 

814 Руковаоци машинама за производњу и прераду гуме, пластике и папира 

8141 Руковаоци машинама за производњу и прераду гуме 

8142 Руковаоци машинама за производњу и прераду пластике 

8143 Руковаоци машинама за производњу предмета од папира 



815 Руковаоци машинама за производњу текстила, обраду коже и крзна и сродни 

8151 Руковаоци машинама за припрему влакана, предење и намотавање 

8152 Руковаоци индустријских машина за ткање и плетење 

8153 Руковаоци машинама за шивење у индустрији  

8154 Руковаоци машинама за дораду предива и текстила 

8155 Руковаоци машинама за припрему и обраду коже и крзна 

8156 Руковаоци машинама за производњу обуће и кожне галантерије 

8157 Руковаоци машинама за услужно прање и пеглање веша 

8159 
Руковаоци машинама за производњу текстила, обраду коже и крзна и сродна 

занимања неразврстанa на другом месту 

816 Руковаоци машинама за производњу прехрамбених и сродних производа 

8160 Руковаоци машинама за производњу прехрамбених и сродних производа 

817 
Руковаоци машинама и уређајима у процесу обраде и прераде дрвета и 

производње папирне масе и папира 

8171 Руковаоци машинама и уређајима у процесу производње папирне масе и папира 

8172 Руковаоци машинама и уређајима за обраду и прераду дрвета  

818 Руковаоци осталим стабилним машинама и постројењима  

8181 Руковаоци машинама и уређајима у процесу производње стакла и керамике 

8182 Руковаоци парним машинама – котловима и механичари  

8183 Руковаоци машинама за паковање, флаширање и етикетирање 

8189 
Руковаоци осталим стабилним машинама и постројењима неразврстани на другом 

месту 

82 Монтери производа 

821 Монтери производа 

8211 Монтери механичких машина 

8212 Монтери електричне и електронске опреме 

8219 Монтери производа неразврстани на другом месту 

83 Возачи и руковаоци покретном механизацијом 

831 Машиновође и сродни 

8311 Машиновође 

8312 Железнички кочничари, сигналисти и скретничари 

832 Возачи аутомобила, доставних возила и мотоцикала 

8321 Возачи мотоцикала и курири  

8322 Возачи аутомобила, таксија и доставних возила 

833 Возачи тешких теретних возила и аутобуса 

8331 Возачи аутобуса, тролејбуса и трамваја 

8332 Возачи тешких теретних возила и камиона  

834 Руковаоци покретном механизацијом 

8341 Руковаоци пољопривредном и шумском механизацијом 

8342 Руковаоци механизацијом за земљане радове и сродни 

8343 Руковаоци дизалицама, крановима и сродни 



8344 Руковаоци претоварном механизацијом 

835 Бродска посада и сродни 

8350 Бродска посада и сродни 

9 ЈЕДНОСТАВНА ЗАНИМАЊА 

91 Чистачи и помоћно особље 

911 Чистачи и помоћно особље у домаћинствима и пословним просторима 

9111 Кућне помоћнице и чистачи у домаћинствима 

9112 
Чистачи и помоћно особље у хотелима, предузећима и другим затвореним 

просторима  

912 
Занимања за ручно прање и чишћење возила, прозора, веша и сродна 

занимања 

9121 Перачи и пеглери рубља, ручно 

9122 Чистачи и перачи возила 

9123 Перачи прозора 

9129 Остали чистачи и помоћно особље  

92 Једноставна занимања у пољопривреди, рибарству и шумарству 

921 Једноставна занимања у пољопривреди, рибарству и шумарству 

9211 Једноставна занимања у ратарству 

9212 Једноставна занимања у сточарству 

9213 Једноставна занимања у ратарско-сточарској производњи 

9214 Једноставна занимања у вртларству и хортикултури 

9215 Једноставна занимања у шумарству  

9216 Једноставна занимања у рибарству 

93 
Једноставна занимања у рударству, грађевинарству, прерађивачкој 

индустрији и транспорту 

931 Једноставна занимања у рударству и грађевинарству 

9311 Једноставна занимања у рудницима и каменоломима 

9312 Једноставна занимања у нискоградњи  

9313 Једноставна занимања на градилиштима високоградње 

932 Једноставна занимања у прерађивачкој индустрији 

9321 Пакери, ручно 

9329 Остала једноставна занимања у прерађивачкој индустрији 

933 Једноставна занимања у транспорту и складиштењу 

9331 Руковаоци возилима на механички погон 

9332 Управљачи запрежним возилима  

9333 Манипуланти теретом 

9334 Манипуланти робом у трговини  

94 Једноставна занимања у припреми хране 

941 Једноставна занимања у припреми хране 

9411 Припремачи брзе хране 

9412 Кухињски помоћници  

95 Једноставна трговачка и услужна занимања која се обављају на улици 



951 Једноставна услужна занимања која се обављају на улици 

9510 Једноставна услужна занимања која се обављају на улици 

952 Улични продавци непрехрамбених производа 

9520 Улични продавци непрехрамбених производа 

96 Занимања на уклањању отпада и остала једноставна занимања 

961 Занимања на уклањању отпада и чишћењу јавних површина 

9611 Занимања на сакупљању и одвожењу отпада 

9612 Сакупљачи секундарних сировина  

9613 Чистачи улица и сродни 

962 Остала једноставна занимања  

9621 Курири, достављачи и сродна занимања  

9622 Једноставна занимања за споредне послове  

9623 Читачи бројила и опслуживачи аутомата 

9624 Водоноше и сакупљачи огревног дрвета 

9629 Једноставна занимања, неразврстана на другом месту 

0 ВОЈНА ЗАНИМАЊА 

01 Официри војске 

011 Официри војске 

0110 Официри војске 

02 Подофицири војске 

021 Подофицири војске 

0210 Подофицири војске 

03 Остала војна занимања  

031 Остала војна занимања  

0310 Остала војна занимања  

 


