
Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм: Струковна медицинска сестра / техничар 

Врста и ниво студија: основне струковне студије, први степен 

Назив предмета: Основи анатомије 

Наставник/наставници: Љубиша Грујић, Kaпелер Драган 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ:6 

Услов: нема 

Циљ предмета: Оспособљавање студента за разумевање основа нормалне грађе и облика људског тела, 

топографским регионима и њиховим клиничким значајем. Овладавање анатомском терминологијом. 

Стицање знања и усвајање вештина о општим појмовима и дефинисању анатомије, историјском развоју и 

теорији анатомије. Упознавање са грађом и структуром људског тела. 

Исход предмета: По успешном завршетку курса студенти ће проучавањем топографске и системске 

анатомије научити  скелетотопске и синтопске односе органа, знаће сагледати  људско тело као целину, 

састављену од појединих, међусобно повезаних система. Усвајањем анатомске терминологије студенти ће 

бити оспособљени за даље праћење стручних предмета чију основу представња ова базична морфолошка 

наука.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Основни aнaтомски термини, предели и делови телa; Увод у остеологију, миологију, артрологију, 

неурологију и ангиологију; Рука (кости, зглобови, мишићи, судовно-живчани елементи); Нога (кости, 

зглобови, мишићи, судовно-живчани елементи); Грудни кош (кости, зглобови, мишићи, судовно-живчани 

елементи, срце, срчана кеса, душник, душнице, плућа и плућна марамица; средогруђе: подела и садржај); 

Трбух (зидови, перитонеум, желудац, танко и дебело црево, јетра, жучни путеви, гуштерача, слезина, 

бубрег, мокраћни путеви, надбубрежна жлезда, велики крвни судови и живци трбушне дупље); Карлица 

(коштани систем, зглобови, мишићи, мокраћна бешика, ректум, анални канал, мушки и женски полни 

органи); Глава и врат (кости, зглобови, мишићи, судовно-живчани елементи, лимфатици, топографски 

простори главе и врата, органи главе и врата); Чула и морфологија ЦНС-а.  

Практична настава  

Обрaдa претходно поменутих поглaвљa са акцентом на топографским регијама од клиничког значаја. 

Практично упознавање студената са грађом људског тела по областима. остеологија, миологија, 

артрологија, унутрашњи органи. 

Литература  

1. Чукурановић, Р., Павловић, С., Стефановић, Н., Антић, С., Васовић, Љ., Арсић, С. (2008). Анатомија 

човека - за студенте струковних студија. Ниш: ауторско издање. 

2. Миловановић, Н. (2006). Анатомија човека.  Ћуприја: Висока медицинска школа. 

Допунска: 

3. Витошевић, З., Бабић, З., Филиповић, Т., Ђукић – Мацут, Н. (2008). Практикум – Анатомија човека, 

Косовска Митровица. 

4. Бошковић, М. (2005). Анатомија човека. Београд: Медицинска књига. 

5.  Јеличић, Н., Јовановић, С.,  Карговска-Клисарова А., Лолић-Драганић, Б.,  Неговановић, Б., Ђорђевић, 

М. (1993). Анатомски атлас за студенте медицине и стоматологије.  Београд: Научна Књига. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава:2 Практична настава:2 

Методе извођења наставе 

Интерактивна теоријска настава и вежбе, консултације и колоквијуми. Коришћење скелета, мулажа, 

анатомских атласа и видео презентација које приказују људско тело. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  

поена 

 

активност у току предавања 10 писмени испит / 

практична настава 10 усмени испт 60 



колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и /   

 



 

Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм : Струковна медицинска сестра/техничар 

Врста и ниво студија: основне струковне студије, први степен 

Назив предмета: Здравствена нега 1 

Наставник/наставници: Ана Родић, Тијана Шинжар 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Нема 

Циљ предмета  

Оспособљавање студената за професионално васпитање медицинских сестара/техничара на високом нивоу. 

Усвајање интелектуалних, етичких и радних вредности здравствене неге и сестринства. Стицање знања и 

вештина о месту и улози здравствене неге у систему наука,  њеној повезаности са биомедицинским и другим 

наукама. Студенти ће разумети место и улогу здравствене неге у свеобухватној здравсвеној заштити. 

Студенти ће знати применити знање и вештине у општим поступцима у здравственој нези, дијагностици и 

лечењу. 

Исход предмета  

По успешном завршетку курса студент ће бити оспособљен да: објасни и анализира природу сестринства, 

особине и начела здравствене неге као и основне теорије здравствене неге; опише и анализира историјски 

развој сестринства и најзначајније особе из сестринске историје; објасни принципе, методе рада у 

здравственој нези; критички објасни сестринске функције и компетенције, води документацију у 

здравственој нези; самостално и/или у тимском раду обавља здравствену негу у превенцији, дијагностици, 

лечењу и рехабилитацији болесника; обавља професионални рад (здравствену негу) у кућним условима, у 

здравственим установима (дом здравља, болница, диспанзери и др.), у другим установама (дечији вртићи, 

школе, геронтолошки центри, спротски центри и др.); опише пријем, смештај и отпуст пацијента; измери 

виталне знаке и уочи одступања од нормалних вредности; примени ентералну и парентералну терапију; 

примени опште поступке спречавања инфекција (дезинфекција, стерилизација); спроводи узимање узорака 

телесних излучевина за дијагностичке анализе; примени поступке спречавања компликација инактивитета; 

изради и примени моделе промоције здравља намењеној општој популацији; критички прати и користи 

научну стручну литературу. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појам здравствене неге и сестринства, дефиниције, дисциплине здравствене неге, историјски развој 

здравствене неге у свету и у нашој земљи, принципи у здравственој нези, методе рада у здравственој нези, 

методе организовања, методе у пракси здравствене неге, сестринске функције и компетенције, самосталне 

и међузависне сестринске интервенције, здравствена нега у примарној здравственој заштити, породична 

медицина, здравствена нега у клиничко-болничкој здравственој заштити, пријем болесника, прогресивна 

нега, отпуст, стратешки приступи у нези болесника, палијативна нега, нега и поступак са умирућим 

болесником, стандарди, критеријуми и нормативи у здравственој нези и њихов значај, здравствено 

понашање, здравствено васпитање, учење и поучавање,образовање и стручно усавршавање кадрова за 

здравствену негу, заштита медицинских сестара на раду, стресогене ситуације и професионално сагоревање 

Практична настава  

Упознавање са структуром и организацијом рада здравствених установа, болесничка јединица, кућни ред, 

визита, посета, пријем и смештај болесника у болесничку постељу, положај болесника у постељи, промена 

положаја, трансфери , путеви уношења хране, вештачка исхрана, превенција интрахоспиталних инфекција, 

асепса, антисепса, дезинфекција, стерилизација, документовање сестринских интервенција, сестринске 

интервенције које се односе на негу, дијагностику и терапију (припрему болесника и апликацију 

медикаментозне терапије и др.), праћење и регистровање виталних функција, специфичности неге 

болесника са нарушеном функцоналном способношћу, учешће болесника и чланова породице у нези, 

медицинска сестра едукатор, програм едукације за здрав начин живљења, лична заштита особља за негу. 



 

Литература  

Основна: 

Кулић, Љ. (2011). Здравствена нега 1. Београд: ВМШ струковних студија. 

Допунска: 

Тијанић М., Ђурановић Д., Рудић Р., Миловић Љ (2004). Здравствена нега и савремено сестринство. 

Београд: Научна КМД.  

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава:2  

Методе извођења наставе 

Настава укључује више облика рада: наставниково излагање, Pover point презентација, повезивање теорије 

са примерима из праксе, активно учествовање студената у виду дискусија, доласка на консултације и 

колоквијуме. Практичан рад у малој групи, у пару и индивидуални рад уз примену демонстрације и 

увежбавања  вештина неопходних за правилниу негу болесника. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  

поена 

 

активност у току предавања 10 практични испит 20 

практична настава 20 усмени испт 40 

Колоквијум-и  

 
10 ..........  

семинар-и /   

 



Табела 5.2. Спецификација предмета  
 

Студијски програм : Струковна медицинска сестра/техничар  

Назив предмета: Здравствена психологија 

Наставник/наставници: др Тања Недимовић, Адријан Божин 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: / 

Циљ предмета 

Циљ предмета је припрема студента да: 1. Усвоји фундаментална знања о психосоцијалним аспектима 
здравља и болести; 2. Примењује психолошка знања, методе и технике у повећању ефикасности 
превентивних, дијагностичких, терапијских и рехабилитационих поступака у непосредном раду;  3. Развија 
свест о значају хуманизације међуљудских односа, са посебним акцентом на однос између здравствених 
радника и самог болесника; 4. Развија и примењује холистички поглед не само на човекове болести већ и 
на његово здравље. 

 

Исход предмета  

По успешном завршетку курса, студенти би требало да буду способни да: 
1. Поседују знања о психо-социјалним аспектима здравља и болести; 2. Примењују савремена психолошка 
знања у повећању ефикасности превентивних, дијагностичких, терапијских и рехабилитационих поступака 
у напосредном раду; 3. Поседују развијену свест о значају хуманизације односа између здравствених 
радника и болесника; 4. Примењују холистичке погледе не само на човекове болести већ и на његово 
здравље; 5.Разумеју и користе академску психолошку литертуру; 6. Примењују знања о значају био-
психолошко-социјалне интеракције у приступу човековом здрављу и његовим болестима.    
 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

• Психологија у здравству: повезаност здравствене психологије са другим подручјима психологије и 
сродним наукама; перспективе здравствене психологије; 
• Комуникација у здравству – комуникација у примарној здравственој заштити; комуникација са 
болесницима на болничком лечењу; како побољшати комуникацију са болесницима; 
• Социјална подршка, породица и самозаштита у унапређењу здравља и лечењу болести; 
• Стрес и здравље: појам, дефиниције и деловање стреса; теорије стреса; стрес и имунолошки систем; 
стратегије суочавања; 
•  Етичка питања у здравственој психологији. 
Практична настава  

• Психолошке потешкоће болесника у болници; 
• Психолошка припрема за хируршке захвате; 
• О болу: врсте, теорије, психолошке одреднице бола; 
• Комуникација са болесницима оболелих од неизлечивих болести; психолошке реакције породице на 
смрт блиске особе; 
• Здравствена психологија и старење 
 

Литература  

1.    Havelka, M. (2002). Zdravstvena psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap.  
2.    Биро, М., Недимовић, Т. (2018). Психологија.  Вршац: ВШССВ. (одабрана поглавља) 
3. Petz, B. (2010). Uvod u psihologiju – Psihologija za nepsihologe. Јастребарско: Naklada Slap. (odabrana 

poglavlja) 
4. Табс, С. (2013). Комуникација: принципи и контексти. Клио: Београд. (одабрана поглавља) 
5.    Hock, R. R. (2004). Četrdeset znanstvenih studija koje su promijenile psihologiju. Јастребарско: Naklada 

Slap, (odabrana poglavlja). 



 

Број часова  активне наставе Теоријска настава:2 Практична настава:1 

Методе извођења наставе 

Академско излагање,проблемско излагање, истраживачка метода, радионичарски рад у мањим групама, 
дискусионе групе,  студентске презентације и други интерактивни и кооперативни облици и методе рада 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава 20 усмени испт 30 

колоквијум-и 20+20 ..........  

семинар-и    

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

  



Табела 5.2. Спецификација предмета   
Студијски програм: Струковна медицинска сестра  

Назив предмета: Страни језик 1  

Наставник/наставници: др Јелена Пртљага, Радмила Палинкашевић  

Статус предмета: обавезни  

Број ЕСПБ: 4  

Услов: 8 година учења језика током претходног школовања 

Циљ предмета 

Унапређење комуникативне компетенције на енглеском језику, стицање Б1 нивоа (Заједнички европски 

референтни оквир за језике). Развијање интегрисаних језичких вештина и комуникације на енглеском 

језику у усменој и писаној форми, развијање тумачења разних облика језичког материјала. 

Исход предмета  

По успешном завршетку курса, студенти: разумеју прочитан и одслушан текст, описују догађаје или 

епизоде из обрађеног језичког материјала, износе сопствене ставове, употребљавајући вокабулар и 

граматичка правила из обрађеног језичког материјала, користе информационе технологије у усвајању 

енглеског језика, комуницирају у складу са принципима социјално и културно прихватљиве интеракције, 

успешно радe самостално, у пару и у групи. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Теоријска настава и вежбе су у изузетно тесној вези при чему је теоријски део наставе посвећен 

обнављању и систематизацији претходно стечених знања из граматике енглеског језика, те уводи 

студенте у области којим ће се потом посвећивати кроз вежбе: морфологија: глагол, именица, 

детерминатив, заменица, придев; синтакса: синтагма, реченица, ред речи; садржаји из области енглеске 

културе. 

Практична настава  

1. Be happy! (vocabulary, grammar, skills, culture) 

2. Slow down! (vocabulary, grammar, skills, culture) 

3. The tourist trade (vocabulary, grammar, skills, culture) 

4. Musical experiences (vocabulary, grammar, skills, culture) 

5. Our new home (vocabulary, grammar, skills, culture) 

6. Make up your mind (vocabulary, grammar, skills, culture) 

Литература  

Chris Redston et. al. (2014)  face2face – intermediate student's book + CD, CUP. (стр 1-53) 

Chris Redston et. al.  (2014) face2face – intermediate practice book, CUP. (стр 1-35) 

Једнојезички речник по избору, Murphy, R. (1995) English Grammar in Use. Oxford: OUP. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 1 Практична настава: 2  

Методе извођења наставе 

предавања и вежбе уз употребу комуникативне методе уз подједнако придавање пажње развоју свих 

језичких вештина;  игра улога, дискусија, портфолио, самосталан рад студената, рад у паровима, групни 

рад 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 30 

колоквијум-и 60 ..........  

семинар-и    

 



Табела 5.2. Спецификација предмета   

Студијски програм: Струковна медицинска сестра/техничар 

Врста и ниво студија: основне струковне студије 

Назив предмета: Основи комуникације у здравству 

Наставник/наставници: др Ивана Ђорђев 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Стицање основних знања о комуникацији. Упознавање са основним принципима комуникационих 

вештина и правилима успешне (вербалне; невербалне; писане) комуникације. Овладавање 

компонентама културе (усменог и писменог) говора, као предусловом успешне комуникације у 

здравству. Мотивисање студената да негују и стално усавршавају сопствене вештине комуникације и 

културу усменог и писменог изражавања. 

Исход предмета  

По успешном завршетку курса, од студената се очекује да: описују основне појмове комуникације; 

разликују врсте и облике комуникације, компоненте комуникационог циклуса, комуникационе вештине 

и технике; уочавају значај адекватне (вербалне; невербалне; писане) комуникације у здравству; 

препознају и превазилазе могуће баријере у комуникацији; примењују комуникацијска знања и вештине 

у медицинској пракси; употребљавају адекватан (усмени и писмени) говор у комуникацији са 

здравственим особљем и корисницима здравствених услуга, на медицинским скуповима, у званичним 

саопштењима, у стручним радовима, као и у нездравственом сектору; вреднују важност неговања и 

сталног усавршавања сопствених вештина комуникације и адекватног усменог и писменог изражавања. 

Садржај предмета 

Теоријска настава:Појам, врсте и облици комуникације; комуникациони циклус; концептуализација 

комуникације. Вербална и невербална комуникација. Начела успешне комуникације. Комуникација у 

здравству и могуће баријере. Посебни видови вештине комуникације у здравству. Комуникација у 

здравству у светлу постојећих законских норми. Комуникација са аудиторијумом и у нездравственом 

сектору. Значај неговања адекватног усменог и писменога говора као предуслов успешне комуникације; 

основна својства доброга говора у комуникацији са здравственим особљем и корисницима 

здравствених услуга; активно слушање као основ успешне комуникације. Писана комуникација. 

Важност адекватне комуникације у медицинској пракси и сталног усавршавања у овом домену. 

Практична настава:На практичној настави студенти кроз различите видове усменог и писменог 

изражавања (говорне и невербалне вежбе, вежбе слушања; избор из радова објављених у домаћим 

часописима за медицинске науке) и радионичарски рад (комуникационе вештине и технике, правила 

успешне комуникације и сл.) упознају, примењују и унапређују комуникационе вештине, увиђају значај 

културе говора за успешну комуникацију, негују основна својства доброга говора. Израда, презентација 

и исправка семинарских радова усмерених на праћење актуелне литературе о унапређивању 

комуникације у здравству. 

Литература:  

1. Јањић, В., Петровић, М. (2017). Вештина комуникације у здравству. Крагујевац: Факултет 

медицинских наука. 

2. Дедић, Г. (2019). Вештине комуникације у медицини. Београд: Медија центар Одбрана. 

3. Tabs, S. (2013). Komunikacija: principi i kontekst. Beograd: Clio. 

4. Ђорђев, И. (2018). Лепа реч – приручник за припрему испита и самосталан рад студената. Вршац: 

Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов”. (одабрана поглавља) 

5. Недимовић, Т., Ђорђев, И. (ур.) (2018). Комуникација у мултикултуралној средини и васпитно-     

-образовном раду, Вршац: Висока школа за васпитаче „Михаило Палов”.  (одабрани радови) 

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе: Академско излагање; текст-метода; хеуристичка метода; рад у групама, 

дискусија и демонстрација; индивидуализација наставе израдом и исправкама семинарских радова. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 Писмени испит / 

практична настава (активности 

у току вежби) 
10 Усмени испит 40 

колоквијум 30   

семинарски рад  15   

 



Табела 5.2. Спецификација предмета  

 

Студијски програм : Струковнa медицинскa сестра/ техничар  

Назив предмета:  Историјa здравства 

Наставник/наставници: др Мирча Маран 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Студенти треба да упознају основне карактеристике развоја медицине и здравственог сиситема 

у Србији и свету од њихових почетака до данас; да се оспособе за критичко промишљање о 

основним питањима значаја медицине и здравства за развој људског друштва; да се упознају са 

најзначајнијим елементима утицаја европске и светске медицине и здравственог система на 

наше друштво .  

 

Исход предмета  

Оспособљавање за критичко промишљање о основним питањима развоја медицине као науке и 

здравственог система у Европи, свету и код нас од најстаријих времена до данас; усвајање 

научне и стручне терминологије из области историје медицине и здравства; упознавање 

студената са значајем медицине и система здравствене заштите кроз историју, са најзначајнијим 

открићима и достигнућима у области медицине кроз векове, са најпознатијим проналазачима, 

научницима и здравственим радницима који су утицали на развој медицине и на усавршавање 

система  здравствене заштите кроз историју. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Основни појмови и разумевање историје и улоге медицине у историји; сазнајна и етичка 

компонента упознавања значајних догађаја и процеса значајних за развој медицине и система 

здравствене заштите у свету и код нас и живота и дела важних историјских личности које су 

допринеле развоју медицине и система здравствене заштите.                                                

1. Праисторијско доба. Магија и траварство као претече медицине 

2.  Развој медицине у земљама Старог истока 

3. Хипократ и почеци медицине као науке у старој Грчкој 

4. Медицина код старих Римљана 

5. Средњовековна медицина. Авицена и почеци модерне медицине 

6. Систем здравствене заштите у старом и средњем веку 

7. Медицина и здравствена заштита у доба Хуманизма и ренесансе 

8. Успон медицине и здравствене заштите у 17. и 18. веку 

9. Развој науке у 19. веку и почеци савремене медицине у доба прве и друге индустријске 

револуције 

10. Етичка компонента историје медицине 

11. Утицај великих научних открића на развој медицине у 20. веку 

12. Велике епидемије током историје 

13. Систем здравствене заштите у 20. веку 

14. Медицина и систем здравствене заштите у Првом и Другом светском рату  

15. Савремени проблеми медицине   

                                



Практична настава  

"Расправа о теоријским садржајима, сучељавање мишљења, писање семинарских радова и 

њихово образлагање.                                                  

Дискусије  на тему историје медицине.  

Семинарски радови на тему најзначајнијих догађаја и процеса у историји медицине и 

најзначајнијих личности које су обележиле историју медицине. 

Сучељавање мишљења о улози медицине у  историји људског друштва. Истраживање на тему 

улоге знаменитих личности у историји медицине.  

Дискусија о улози религије у историјском развоју медицине, о утицају магије и празноверица на 

развој здравствене заштите код људи у разним деловима света, у прошлости и данас. 

   

Литература  

Владимир Станојевић, Историја медицине, Медицинска књига, Београд-Загреб, 1962. 

Будимир Павловић, Историја српске медицине, Службени лист Србије, Београд, 2002. 

Борислава Лилић, Из историје српског народа: знамените личности српске науке и културе, 

књига 5, Београд: Институт за политичке студије, 2005.  

Историја медицине, фармације и народне медицине, Институт за савремену историју, 

Београд/Историјски архив Тимочка крајина, Зајечар, 2007. 

Бранивоје Тимотић, Милутин Обрадовић, Историја медицине, Медика граф, Београд, 2008. 

 

Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: 1 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Настава се одвија у виду излагања и активних студентских радионица; расправа на унапред 

најављену тему; образлагање ставова у расправи.  

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава / усмени испт 70 

колоквијум-и / /  

семинар-и 20 /  

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени 

испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......  

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 



Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм : Струковна медицинска сестра/техничар 

Врста и ниво студија: основне струковне студије, први степен 

Назив предмета:  Фармакологија 

Наставник/наставници:  др Нарциса Петровић Субић  

Статус предмета: Изборни предмет 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Нема  

Циљ предмета:  

Оспособљавање студената за разумевање порекла и састава лекова и увид у физичко-хемијске особине 

лекова. Оспосбље студената да разумеју опште принципе  фармакодинамике, фармакокинетике и стекну 

знања о принципима испитивања лекова. Стицање знање о главним и нежељеним дејствима лекова и 

оспособљавање се за примену лекова у терапији појединих обољења. 

Исход предмета: 

 По успешном завршетку курса студенти ће усвојити основна знања о фармакокинетици и 

фармакодинамици лекова, те индикацијама и контраиндикацијама за примену одређених група лекова, као 

и главним и нежељеним дејствима лекова, међусобним интеракцијама међу самим лековима, и 

интеракцијама са састојцима хране и супстанцијама из спољне средине које различитим путевима доспевају 

у организам.  По успешном завршетку курса студенти ће бити у стању да анализирају утицај патолошких 

стања и болести на дејство лекова, специфичностима фармакотерапије у педијатријској, геријатријској 

популацији и за време трудноће, знањем о значају величине примењене дозе и правилног режима дозирања, 

допринесу рационалној фармакотерапији. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Општа фармакологија: предмет и задатак фармакологије. Фармакокинетика - транспорт лека кроз телесне 

мембране, ресорпција лекова, расподела лекова у организму, биотрансформација лекова, излучивање 

лекова. Фармакодинамика - врсте и карактеристике дејства. Механизам дејства – рецептори, јонски канали. 

Дозе и дозирање лекова. Однос између дозе и ефекта. Примена лекова код деце, у гравидитету, код старијих 

особа. Специјална фармакологија: фармакологија аутономног (вегетативног нервног система). 

Холинергички лекови. Антихолинергички лекови. Адренергички лекови. Адренергички блокатори. 

Фармакологија централног нервног система. Неуролептици (антипсихотици), антидепресиви, анксиолитици 

(седативи) и хипнотици. Општи анестетици,  локални анестетици. Лекови у терапији паркинсонизма и 

других поремећаја покрета. Лекови против бола. Нестероидни антиинфламаторни лекови. Фармакологија 

кардиоваскуларног система, крви и ткива, воде и електролита, дигестивног тракта, респираторног тракта, 

витамина, хормона. Антиинфективни лекови.. Хемиотерапија малигних обољења. Антисептици и 

дезинфицијенси. Клиничка токсикологија - најчешћа класична тровања. 

Практична настава  

Рецепт и начини прописивања. Имена лекова. Фармакопеја. Схема рецепта. Начини примене лекова. 

Стављање лекова у промет. Магистралне и генеричке формуле. Готови лекови. Чврсти облици лекова.Течни 

облици лекова. Получврсти облици лекова. Инхалације. Завојни материјал. Прописивање лекова према 

фармакотерапијским групама. Однос дозе и ефекта - пуни и парцијални агонисти; Антагонизам. 

Холинергички и антихолинергички лекови. Адренергички и антиадренергички лекови  

Литература  

Основна: 

1. Ђаковић, К. Швајцер,  (2010). Основи фармакологије. Нови Сад: Ортомедицс. 

2. Вaрaгић, В. M., Mилoшeвић, M. П. (2008). Фaрмaкoлoгиja. Бeoгрaд: Eлит Meдикa. 

Допунска: 

1. Кажић, Т. (1995). Готови лекови – приручник за фармакотерапију. Београд: Златни пресек. 

Број часова  активне 

наставе(1+2) 
Теоријска настава: 1 Практична настава:2 



Методе извођења наставе 

Усмено излагање, ППП, повезивање теорије са примерима из праксе, активно учествовање студената у виду 

дискусијa и интерактивне наставе. Рад у малој групи, у пару и индивидуални рад уз примену демонстрације 

и дискусије.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  

поена 

 

активност у току предавања 20 писмени испит  

практична настава 10 усмени испт 50 

колоквијум-и 20 ..........  

 



Студијски програм: СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР 

Назив предмета: СТРУЧНА ПРАКСА 1 

Наставници: Љубиша Грујић, Миливој Вишацки, др Тања Недимовић, др Нарциса Петровић 

Субић 

Статус: обавезан  

Број ЕСПБ:  2 

Услов: Нема 
Циљ предмета  

Циљ Стручне праксе 1 је усвајање и самостално извођење сестринских вештина, усвајање етичких и радних 

вредности здравствене неге и сестринства.  Струковна медицинска сестра/техничар ће у оквиру стручне 

праксе овладати вештинама јединствене сестринске праксе, примене процеса здравствене неге, вођењу 

сестринске документације. Учествоваће у раду здравственог тима на различитим нивоима здравствене 

заштите. Едукација студената која их оспособљава да практично примене и усаврше стручна и научна знања 

која стичу током теоријско-практичне наставе у првом семестру, развију професионалну етичност и 

комуникационе способности. Едукација студената за разумевање места и улоге здравствене неге у 

свеобухватној здравственој заштити. Упознавање студената у непосредном раду са грађом и структуром 

људског тела. Стицање знања о главним и нежељеним дејствима лекова и оспособљавање за примену лекова 

у терапији појединих обољења. 

Исход предмета  

Струковна медицинска сестра/техничар ће након обављене стручне праксе имати усвојена знања и вештине 

да ради по начелима јединствене сестринске праксе, да примењује процес здравствене неге и води 

сестринску документацију. Развијене способности и спремност за решавање конкретних проблема уз 

употребу научних метода и поступака. Темељно разумевање улоге у здравственом тиму на различитим 

нивоима здравствене заштите. Развијена професионална етичност и комуникационе способности. Студенти 

ће знати применити знање и вештине у општим поступцима у здравственој нези, дијагностици и лечењу. 

Студенти су упознати са основама нормалне грађе и облика људског тела, топографским регионима и 

њиховим клиничким значајем. Студенти ће бити у стању да анализирају утицај патолошких стања и болести 

на дејство лекова, специфичностима фармакотерапије у педијатријској, геријатријској популацији и за 

време трудноће, знањем о значају величине примењене дозе и правилног режима дозирања. 

Садржај стручне праксе 
 

Стручна пракса 1 се може изводити пре подне или после подне (осам часова дневно) током једног или два 

дана у недељи, континуирано током целог првог семестра (у трајању од 15 недеља).  

 

Студент самостално и/или у тимском раду обавља здравствену негу у превенцији, дијагностици, лечењу и 

рехабилитацији болесника; обавља професионални рад - здравствену негу у здравственим установима (Дом 

здравља, болница-одељење интерне медицине и хирургије са ортопедијом, диспанзери за здравствену 

таштиту радника, жена и деце, развојна саветовалишта, патронажна служба и др.), као и у другим 

установама (дечији вртићи, школе, геронтолошки центри, спротски центри и др.); студент треба да прати и 

опише пријем, смештај и отпуст пацијента; измери виталне знаке и уочи одступања од нормалних 

вредности; примени ентералну и парентералну терапију; примени опште поступке спречавања инфекција 

(дезинфекција, стерилизација); спроводи узимање узорака телесних излучевина за дијагностичке анализе; 

примени поступке спречавања компликација инактивитета; изради и примени моделе промоције здравља 

намењеној општој популацији. 

 

Студенти ће примењивати савремена психолошка знања из области здравствене психологије у повећању 

ефикасности превентивних, дијагностичких, терапијских и рехабилитационих поступака у напосредном 

раду. У сфери комуникације у здравству, студент треба да користи  ефикасну комуникацију у примарној, 

секундарној и терцијалној здравственој заштити, те да примењује стратегије за конструктивну 

комуникацију како са пацијентима, тако и са члановима тима чији је део. Студент треба да пружи социјалну 

подршку пацијенту и породици са циљем заштите и унапређења здравља и лечењу болести.  

 

Похађањем стручне праксе током првог семестра студенти ће у Апотекарској установи у Дому здравља  или  

болници и на одељењу хирургије и интерне медицине анализирати утицај патолошких стања и болести на 



дејство лекова, специфичностима фармакотерапије у педијатријској, геријатријској популацији и за време 

трудноће. Студенти стичу знања о значају величине примењене дозе и правилног режима дозирања, као и 

допринос рационалној фармакотерапији.  

Литература. Коришћење препоручене литературе из предмета на програму основних струковних студија: 

Струковна медицинска сестра/техничар. 

Број часова, ако је специфицирано                                           150 часова у току семестра 
 

 Теоријска настава:  Практична 

настава:  

Методе извођења наставе:  
Проблемска метода, дискусија, демонстрација. Увежбавање вештина кроз практичан рад у непосредном 

контакту с болесником под надзором, кроз рад у групи, рад у пару и самосталан рад.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Студент је у обавези да води Дневник стручне праксе 1 који потписује и оверава сарадник/ментор и 

наставник Високе школе. Стручна пракса 1 се оцењује описно као: Успешно остварена; Веома успешно 

остварена; Није остварена. Описна оцена се даје на основу редовног присуства на стручној пракси и нивоа 

овладаних вештина, залагања и учествовања у процесима саветовања, неге и збрињавања болесника, 

здравствено-васпитног рада, ангажовања и активности током праксе, овладавања вођења медицинске 

документације и др., а на основу мишљења сарадника/ментора. 

 



Табела 5.2. Спецификација предмета  

 

Студијски програм: Струковна медицинска сестра/техничар 

Врста и ниво студија: основне струковне студије 

Назив предмета: Хируршке вештине 

Наставник/наставници: Љубиша Грујић, Кристина Чејић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Овладавање потребним знањима из свих хирушких дисциплина неопходних за адекватно збрињавање и 

негу хируршких болесника. 

Исход предмета  

Знање стечено у току наставе из хирургије омогућава студенту да препозна акутна хирушка обољења; 

препозна компликације основних хируршких болести; збрине мање повреде и опекотине у амбулантним 

условима по свим хируршким принципима поштовања асепсе и антисепсе и антитетанусне заштите; да 

на време препозна евентуалне компликације у постоперативном току пацијената који су отпуштени на 

кућно лечење. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Антисепса и сепса. Инфекције у хирургији. Паразитна обољења у хирургији. Повреде-трауме, крварење 

и хемостаза. Механичке, термичке и радијационе повреде. Хирургија коже и поткожног ткива; мишића 

и тетива; периферних крвних судова. Повреде периферних нерава. Општа хирушка дијагностика. 

Припрема за операцију, лечење и компликације после операција. Анестезија. Биланс беланчевина, воде 

и соли у хирургији. Пластика и трансплантација. Инфузиони раствори. Дренажа. Основи 

неурохирургије. Хирургија главе, лица и вилица. Хирургија врата и дојке. Хирургија торакалног зида и 

плеуре. Хирургија плућа, дигестивних органа и срца. Киле. Повреде абдомена. Илеус. Хирургија јетре 

и жучних водова. Хирургија слезине. Уролошке интервенције. Хирургија бола. Дечја хирургија. 

Практична настава:  

Физикални преглед хируршког болесника, дијагностичке процедуре у хирургији. Иницијално 

хоспитално збрињавање повређених. Врсте и примена имобилизације. Хируршка обрада ране. 

Збрињавање хируршке инфекције. Третман опеченог пацијента. Постоперативна нега. Мале хируршке 

интервенције. Поступак са пацијентима на интензивној хируршкој нези. Обрада ране. Методи 

стерилизације. Упознавање са практичним принципима антисепсе. 

Литература:  

1. Стевовић, М. и сар. (2000). Хирургија за студенте и лекаре. Београд: Савремена 

администрација. 

2. Максимовић, Ж., Аћимовић, М. (2019). Хирургија: уџбеник за студенте. Београд; Медицински 

факултет. 

3. Вишњић, М. и сар. (2011). Хирургија. Ниш: Медицински факултет. 

Број часова активне наставе 

(2+2) 

Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Усмено излагање, ППП, израда семинарског рада, колоквијум. Рад у малој групи, у пару и индивидуални 

рад уз примену демонстрације, дискусије  и увежбавања. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит / 

практична настава 10 усмени испт 60 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и /   

 



Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм : Струковна медицинска сестра/техничар 

Врста и ниво студија: основне струковне студије, први степен 

Назив предмета: Физиологија 

Наставник/наставници:  Миливој Вишацки, Никола Паунов 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Оспособљавање студената за разумевање нормалног функционисања људског организма и механизама 

биолошке регулације, како би се објаснили и схватили процеси који доводе до настанка болести. 

Исход предмета  

По успешном завршетку курса студенти ће бити оспособљени да разумеју начин одвијања физиолошких 

процеса у организму. Знаће анализирати и повезивати функције више различитих система и разумеће 

механизме настајања различитих патолошких процеса. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод у физиологију. Хомеостаза. Ћелијска физиологија. Телесне течности. Типови транспорта. 

Физиологија ексцитабилних ткива. Физиологија крви. Физиологија кардиоваскуларног система. 

Физиологија респираторног система и плућне циркулације. Физиологија уринарног система. Ацидо-базна 

равнотежа. Физиологија дигестивног система. Енергетски метаболизам. Физиологија ендокриног система. 

Репродуктивна физиологија. Општи принципи неурофизиологије. Сензорни систем. Чула. Моторни систем. 

Лимбичке функције и церебрални кортекс. 

Практична настава  

Релативна и апсолутна леукоцитарна формула. Аускултација срчаних тонова. Анализа ЕКГ-а. Мерење 

артеријског крвног притиска. Спирометрија. Клинички важни клиренси. Ацидо-базна равнотежа. 

Испитивање рефлекса.  

Литература  

Основна: 

1. Мујовић, В. (2012). Медицинска физиологија. Београд: Фондација Солидарност Србије. 

Допунска: 

2. Митровић Д. и сарадници (2009). Основи физиологије човека. 5. издање. Београд: Д. Митровић. 

 

Број часова  активне наставе 

(3+2) 
Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Усмено излагање, ППП, повезивање теорије са примерима из праксе, активно учествовање студената у виду 

дискусијa и интерактивне наставе. Рад у малој групи, у пару и индивидуални рад уз примену демонстрације, 

дискусије  и увежбавања. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  

поена 

 

активност у току предавања 10 писмени испит / 

практична настава 10 усмени испт 60 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и /   



 



Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм : Струковна медицинска сестра / техничар 

Врста и ниво студија: основне струковне студије, први степен 

Назив предмета: Здравствена нега 2 

Наставник/наставници: Ана Родић, Маја Миловановић, Кристина Чејић, Тијана Шинжар 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: положена  Здравствена нега 1 

Циљ предмета 

Оспособљавање студената за стицање знања о савременим стремљењима у здравственој нези. 

Oспособљавање студената за примену Процеса здравствене неге. Оспособљавање за тимски рад у 

здравственој нези као начин функционисања тима за негу. Циљ је омогућити студентима да упознају, науче 

и усвоје горе наведено. Самоваспитање у циљу сопствене заштите, заштите пацијената и других чланова 

тима, развој критичког мишљења, развој самосталности у спровођењу здравствене неге и способности за 

тимски рад. 

Исход предмета  

По завршетку курса студент ће бити оспособљен да: објасни фазе процеса здравствене неге; објасни 

холистички приступ у здравственој нези; опише сестринске интервенције везане за задовољавање основних 

људских потреба; спроводи сестринску анамнезу; процени стање болесника (витални знаци, опште стање 

болесника, телесне излучевине, способност задовољавања основних људских потреба) и утврди потребе за 

здравственом негом; формулише сестринске дијагнозе и колаборативне проблеме; примени стечена 

темељна теоријска и практична знања и вештине у свим видовима опште неге болесника које укључују мере 

унапређења здравља, спречавања болести и збрињавања; обавља евалуацију здравствене неге; документује 

сестринске активности. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Теоријска разматрања основних и општих појмова у медицини. Развој здравствене неге. Здравствена нега и 

друштво. Неопходни услови за квалитетну здравствену негу у хоспиталним и ванхоспиталним условима. 

Сестринске интервенцијепри хоспитализацији болесника. Процес здравствене неге. Прикупљање података 

и процена потреба пацијента за здравственом негом. Општи (универзални проблеми) здравствене неге. 

Здравствена нега специфичних група. Документација здравствене неге. Модели (методе) организације 

пружања здравствене неге. Прогресивна нега икатегоризација болесника. Унапређење здравствене неге кроз 

истраживачку делатност медицинских сестара. 

Практична настава 

Анализа основних вредности сестринске неге и неопходних услова за квалитетну здравствену негу у 

хоспиталним и ванхоспиталним условима. Основе добре праксе и контроле инфекција. Сестринске 

интервенције при хоспитализацији болесника. Утврђивање потреба у здравственој нези. Примена помагала 

за прикупљање података. Евидентирање виталних знакова и других показатеља здравља као облик 

посматрања у здравствној нези. Сестринска дијагноза и колаборативни проблем у процесу здравствене неге. 

Планирање здравствене неге. Реализација плана здравствене неге. Увежбавање појединих сестринских 

интервенција. Евалуација у процесу здравствене неге и вођење сестринске документације. 

Литература  

Основна: 

Кулић, Љ. (2011). Здравствена нега 1. Београд: ВМШ струковних студија. 

Допунска: 

Рудић Р., Коцев Н., Мунћан Б., (2005). Процес здравствене неге.  Београд: Kњига комерц. 

Јолић М, Вићевац Љ, Ђорђевић Д. (1995). Нега болесника општа и специјална, Београд: Веларта. 

Број часова  активне наставе 

(3+2) 
Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 



Методе извођења наставе 

Настава укључује више облика рада: наставниково излагање, Pover point презентација, повезивање теорије 

са примерима из праксе, активно учествовање студената у виду дискусијa, доласка на консултације и 

колоквијуме. Практичан рад у малој групи, у пару и индивидуални рад уз примену демонстрације и 

увежбавања  вештина неопходних за правилниу негу болесника.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  

поена 

 

активност у току предавања 10 практични испит 20 

практична настава 20 усмени испт 40 

колоквијум-и 

 
10 ..........  

семинар-и /   

 



Студијски програм: Струковна медицинска сестра  

Назив предмета: Страни језик 2 

Наставник/наставници: др Јелена Пртљага, Радмила Палинкашевић  

Статус предмета: обавезни  

Број ЕСПБ: 4  

Услов: испуњене предиспитне обавезе из предмета Страни језик I 

Циљ предмета 

Унапређење комуникативне компетенције на енглеском језику, стицање Б1 нивоа (Заједнички европски 

референтни оквир за језике). Развијање интегрисаних језичких вештина и комуникације на енглеском 

језику у усменој и писаној форми, развијање тумачења разних облика језичког материјала. 

Исход предмета  

По успешном завршетку курса, студенти: разумеју прочитан и одслушан текст, описују догађаје или 

епизоде из обрађеног језичког материјала, износе сопствене ставове, употребљавајући вокабулар и 

граматичка правила из обрађеног језичког материјала, користе информационе технологије у усвајању 

енглеског језика, комуницирају у складу са принципима социјално и културно прихватљиве интеракције, 

успешно радe самостално, у пару и у групи; користи енглески језик у циљу континуираног 

професионалног развоја. 

Садржај предмета  

Теоријска настава 

Теоријска настава и вежбе су у изузетно тесној вези при чему је теоријски део наставе посвећен 

обнављању и систематизацији претходно стечених знања из граматике енглеског језика, те уводи 

студенте у области којим ће се потом посвећивати кроз вежбе: морфологија: глагол, именица, 

детерминатив, заменица, придев; синтакса: синтагма, реченица, ред речи; садржаји из области енглеске 

културе. 

Практична настава  

1 Have a go! (vocabulary, grammar, skills, culture) 

2. Angry planet (vocabulary, grammar, skills, culture) 

3. Get healthy! (vocabulary, grammar, skills, culture) 

4. The anniversary (vocabulary, grammar, skills, culture) 

5. Any messages (vocabulary, grammar, skills, culture) 

6. I wish! (vocabulary, grammar, skills, culture) 

Литература  

Chris Redston et. al. (2014)  face2face – intermediate student's book + CD, CUP. (стр 53-114) 

Chris Redston et. al.  (2014) face2face – intermediate practice book, CUP. (стр 35-63) 

Једнојезички речник по избору, Murphy, R. (1995) English Grammar in Use. Oxford: OUP. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 1 Практична настава: 2  

Методе извођења наставе 

предавања и вежбе уз употребу комуникативне методе уз подједнако придавање пажње развоју свих 

језичких вештина;  игра улога, дискусија, портфолио, самосталан рад студената, рад у паровима, групни 

рад 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испит 30 

колоквијум-и 60 ..........  

семинар-и    

 



Студијски програм: Струковна медицинска сестра/техничар 

Назив предмета:  РАД СА ДЕЦОМ У БОЛНИЧКИМ УСЛОВИМА 

Наставник: др Љиљана Келемен Милојевић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Нема 

Циљ предмета  

Усвајање теоријских и практичних знања о раду са децом у болничким условима; стицање 

компетенција за рад са децом различитих узраста применом специфичних метода рада, облика и 

поступака; оспособљавање студената за примену пројектних активности помоћу којих ће хуманизовати 

боравак деце предшколског и млађег школског узраста у болници; усвајање знања о начинима и 

облицима комуникације са децом у болничким условима применом језичких игара, језичких и 

моторичких вежби, тумачењем књижевних текстова и подстицањем говорног стваралаштва помоћу 

причања, описивања, препричавања, игара маште, практичних и симболичких игара, као и применом 

филмова и емисија за децу; стицање знања о поремећајима развојне неуролингвистике и начинима 

ублажавања неправилног говора и писања код деце предшколског и млађег школског узраста; стицање 

знања о интегративном приступу и интеграцији садржаја различитих васпитно-образовних области са 

циљем осмишљавања нових активности којима ће деца и млади на болничком лечењу превазићи своје 

страхове и прихватити свој боравак у болничким условима. 

Исход предмета  

Од полазника предмета Рад са децом у болничким условима студијског програма Струковна 

медицинска сестра/техничар се очекује да: примењују специфичне методе, поступке и средства 

васпитно-образовног рада у раду са децом различитих узрасних група и здравственог стања која се лече 

у болничким условима; примењују практична знања о пружању могућности и подстицаја за игру, 

интеракцију, разоноду и унапређивању општих и здравствених услова деце на болничком лечењу; 

примењују одговарајуће практичне, симболичке, језичке вежбе и игре за подстицање говорног 

стваралаштва и вежбе за ублажавање поремећаја развојне неуролингвистике; осмишљавају и реализују 

пројектне активности из области развоја говора; подржавају, подстичу и и осмишљавају индивидуалне 

и групне активности и игре за развој говора и подстицање говорног стваралаштва; интегришу садржаје 

из области развоја говора са осталим васпитно-образовним областима; употребљавају информационо-

комуникациону технологију у овладавању знањима и вештинама о раду са децом у болничким 

условима и прате иновације и нова истраживања везана за ово подручје рада.  

Садржај предмета 

Теоријска настава:  

Улога медицинске сестре/техничара у раду са децом која су хоспитализована. Превенција страха и 

хуманизовање боравка деце и младих у болничким условима. Методе, облици и поступци рада са децом 

различитог узраста и здравственог стања. Игре и активности у раду са децом предшколског и млађег 

школског узраста на болничком лечењу – практичне игре, симболичке игре/игре улога, игре са 

правилима, игре за подстицање говорног стваралаштва, игре маште, игре са играчкама у облику 

медицинског прибора и опреме. Језичке вежбе – вежбе артикулације, вежбе дисања, акустичке вежбе, 

визуелне вежбе, лексичко-синтаксичке вежбе, моторичке (ликовне и радне) вежбе. Дидактички 

материјали и радно-игровна средства у раду са децом у болничким условима. Уређење просторне 

целине у којој бораве деца на болничком лечењу. Пројектне активности – појам, планирање, 

моделовање, реализација, укључивање породице и документовање рада. Језичке радионице поводом 

обележавања: Међународног дана деце оболеле од рака, Светског дана посвећеног особама са 

Дауновим синдромом, Светског дана особа са аутизмом итд.  

Практична настава:  

Осмишљавање игара са циљем развоја говорног стваралаштва, маште, стрпљења, самопоуздања, 

истрајности. Осмишљавање пројектних активности усмерених на: (а) хуманизовање боравка деце 

предшколског и млађег школског узраста на болничком лечењу; (б) адаптацију деце на болничке 



услове применом разноликих практичних, ситуационих и језичких игара и вежби; в) ублажавање 

страха и траума код деце. Осмишљавање језичких радионица поводом обележавања важних датума за 

децу на болничком лечењу. Праћење и критичко сагледавање актуелне литературе у вези са васпитно-

образовним радом са децом у болничким условима. 

Литература:  

 Ђорђев, И. (2018). Лепа реч – приручник за припрему испита и самосталан рад студената. 

Вршац: Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов”. 

 Келемен Милојевић, Љ., Ђорђев, И. (2018). ,,Језичке радионице као вид рефлексивне праксе”. 

Зборник радова са скупа Васпитач 21. веку: Савремени свет и толеранција кроз призму 

предшколског васпитања (13; Соко Бања; 2017). Алексинац: Висока школа за васпитаче 

струковних студија, 198–205. 

 Келемен Милојевић, Љ. (2019). Методика развоја говора. Вршац: Висока школа струковних 

студија за васпитаче „Михаило Палов”. 

 Келемен Милојевић, Љ. и Ђорђев, И. (2019). Кад би Сунце проговорило – језичке и драмске игре. 

Вршац: Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов”. 

 Кнежевић, Ј. и Родић, Н. (2016). Практикум педагошко психолошке активности са децом у 

болници. Суботица: Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера. 

 Рајковић, О. (1994). Васпитање и образовање деце и омладине у болничким условима. 

Дефектолошка теорија и пракса, 233–238.  

Број часова  активне наставе  Теоријска настава: 1 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе: Академско излагање уз презентације, расправа на унапред најављену тему, 

интерактивно учење, пројектне активности, дискусија; решавање задатака у групама, 

самоорганизовано учење и откривање. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  поена 

Активност у току предавања и 

вежби 

10   Писмени испит / 

Колоквијум 20 Усмени испит 50  

Реализација пројектних 

активности 

20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Табела 5.2. Спецификација предмета  
 

Студијски програм : Струковна медицинска сестра/техничар 

Назив предмета: Терапијске примене уметничких активности 

Наставник/наставници: др Еуђен Чинч, мр Невена Чолаков, Јасмина Столић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: нема 

Циљ предметa 

Циљ предмета јесте упознавање студената са научно доказаним чињеницама, методама, 
средствима и поступцима утицаја уметничких садржаја, бављења музиком и ликовном 
уметношћу на људски организам, као нераздвојиви спој физичког и психичког, кроз холистички 
приступ музичким и ликовним садржајима који се могу примењивати у широком распону 
поремећаја и болести. Такође, циљ предмета јесте и осопособљавање студената, стварање 
компетенција за  одговарајућу селекцију и примену поменутих садржаја 

Исход предмета  

-Теоријске компетенције студената у области основа музикотерапије, садржаја, начина, 
средстава и поступака њихове примене у терапијске сврхе; 

-Теоријске компетенције у области примене ликовних садржаја у тераписјке сврхе; 

-Практична оспособљеност студената за примену музичких и ликовних садржаја у терапијске 
сврхе код деце и одраслих, у широком распону превентивног и куративног деловања;  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Дефинисање појма музикотерапије; 
2. Настанак и историјски преглед развоја музикотерапије; 
3. Механизми деловања  музике на људски организам; 
4. Позитивни и негативни музички стимули у пренаталном периоду и у раном детињству; 
5. Конексије поремећаја музичког и општег развоја; 
6. Негативан утицај звука на људски ум; 
7. Стратегије примене музикотерапије; 
8. Познати примери примене музикотерапије у психијатриским околностима;  
9. Преглед примене музичких садржаја код пацијената са неуролошким поремећајима;  
10. Примери примене музичких садржаја у другим клиничким околностима; 
11. Примена музичких садржаја у специфичном раду са децом; 
12. Облици развијања музичких способности као начин терапије поремећаја;  
13. Уметност, наука и терапија ликовним уметностима 
14. Задаци уметности као терапије и коме је она намењена? 
15. Теорија, технике и методе терапије помоћу ликовних и примењених уметности 
16. Клиничка пракса арт терапије 
17. Терапија ликовним и примењеним уметностима и језик 
18. Примена терапије помоћу савремене ликовне уметности код деце и адолесцената 
19. Примена арт терапије код даровитих 

Практична настава  

-  Практична примена стеченог теоријског знања кроз избор стратегија, садржаја, 
осмишљавање приступа и поступака примене музичких и ликовних садржаја у 
различитим терапијским околностима; 



- Осмишљавање пројеката примене музичких и ликовних садржаја у терапијске сврхе у раду 
са децом и одраслима;  

Литература  

1. Binns-Turner, P.G., Wilson, L., Pryor, E., Boyd, G., Prickett, C. (2011) Perioperative music and 
its effects on anxiety, hemodynamics, and pain in women undergoing mastectomy. AANA 
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Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава:1 Практична настава:2 

Методе извођења наставе 

Метода излагања (објашњавање, упућивање), метода разговора, метода демонстрације, 
текстуална, илустративна, учење откривањем, аналитичко слушање, метода стваралачког рада, 
симулација, моделовање, пројектно планирање, стандардизовани програми вредновања 
применом рачунара, евалуација. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит   поена 

активност у току предавања 20 писмени испит  

практична настава 30 усмени испт 50 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    

 



Студијски програм: СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР 

Назив предмета: ЛЕТЊА СТРУЧНА ПРАКСА 1 

Наставници: Љубиша Грујић, Миливој Вишацки, др Тања Недимовић, др Нарциса Петровић 

Субић, Драган Капелер, Кристина Чејић, Маја Миловановић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ:  2 

Услов: Одслушани предмети прве године, реализована и евидентирана Стручна пракса 1 и 2 
Циљ предмета Практична едукација за струковне медицинске сестре/техничаре које/и треба да усвоје 

вештине и знања која се примењују у оквиру појединачног и тимског рада и додатно увежбају процедуре 

из делокруга рада стручних и стручно-апликативних предмета из прве године. Циљ је да струковна 

медицинска сестра/техничар у оквиру Летње стручне праксе 1 овлада вештинама јединствене сестринске 

праксе, ради на пословима примене терапије у хирушким и интернистичким дисциплинама, примењује 

процес здравствене неге, води сестринску документацију, као и да учествује у раду здравственог тима на 

разним нивоима здравствене заштите. Стицање знања о главним и нежељеним дејствима лекова и 

оспособљавање за примену лекова у терапији појединих обољења. Оспособљавање студената за примену 

савремених психолошких знања у повећању ефикасности превентивних, дијагностичких, терапијских и 

рехабилитационих поступака. 

Исход предмета: Струковна медицинска сестра/техничар ће након обављене Летње стручне праксе 1 имати 

усвојена знања и вештине да ради по начелима јединствене сестринске праксе, да примењује процес 

здравствене неге и води сестринску документацију. Развијене способности и спремност за решавање 

конкретних проблема уз употребу научних метода и поступака. Темељно разумевање улоге у здравственом 

тиму на различитим нивоима здравствене заштите. Овладаност методама и процесима који омогућују 

праћење здравственог стања болесника и животно угрожених особа. Развијена професионална етичност и 

комуникационе способности. Студенти ће бити у стању да анализирају утицај патолошких стања и болести 

на дејство лекова, специфичностима фармакотерапије у педијатријској, геријатријској популацији и за 

време трудноће, знањем о значају величине примењене дозе и правилног режима дозирања. Развијена 

савремена психолошка знања код студената за повећање ефикасности превентивних, дијагностичких, 

терапијских и рехабилитационих поступака. 

Садржај летње стручне праксе 1 и место реализације: Општа болница - Служба опште хирургије и 

ортопедије са трауматологијом: припрема, премедикација и транспорт болесника у операциони блок. 

Припрема за анестезију и њена примена. Овладавање обрадом хирушких рана и скидање конаца. Рад и 

организација рада у интензивној нези хирушких пацијената. Мониторинг пацијента у интензивној хирушкој 

нези. Значај здравствене неге у ургентној хирургији. Уклањање дренова, постављање и скидање гипса, 

постављање завоја. Праћење виталних параметара и поступак у хитним стањима код хирушких пацијената. 

Категоризација рана. Узимање брисева и токсиколошког материјала. Третман инфициране ране. Контрола 

и клемовање торакалних дренова. Примена мера стерилизације, антисепсе, нега болесника на механичкој 

вентилацији и оксигеној терапији, контролисање гасне анализе, примена сестринске интервенције код 

трансфузије крви, плазме. Исхрана болесника преко назогастричне сонде, гастростомом, парентералним 

путем, превенција декубитуса. Привремена хемостаза, нега код болесника са трахеостомом, колостомом, 

гастростомом, илеостомом, назогастричном сукцијом, код болесника са опекотинама, премрзлинама, 

послови организовања и руковођења радним целинама. Препознавање промена у параметрима виталних 

функција. Самостално припремање болесника, материјала и асистенција приликом обављања инвазивних и 

неинвазивних дијагностичких и терапијских процедура. Збрињавање болесника по завршеној процедури. 

Самостална припрема болесника за отпуст са стационарног лечења уз документацију процеса здравствене 

неге.  

Служба за интерну медицину: пријем интернистичког болесника на хоспитално лечење. Први контакт и 

комуникација са интернистичким болесником. Специфичности у спровођењу здравствене неге у областима 

интерне медицине (кардиологија, пулмологија, ендокринологија, гастроентерологија и хепатологија, 

хематологија, онкологија, нефрологија, алергологија и имунологија). Специфичности у извођењу 

дијагностичких и терапијских процедура у свим наведеним областима интерне медицине. Интрамускуларна 

и интравенска апликација лекова и течности. Увођење назогастричне сонде, катетера, клизме. Мерење 

пулса, притиска, процена стања болесника, аускултација здравог и болесног срца. Самостално извођење 

ЕКГ-а и очитавање најзначајних промена. Праћење виталних знакова болесника, мониторинг пацијента. 



Упознавање са улогом сестре у ендоскопским процедурама. Сестринске интервенције које се односе на 

успостављање комуникације са интернистичким болесником. Документација процеса здравствене неге.  

Служба за физикалну медицину и рехабилитацију: превенција инвалидности. Активности, поступци и 

упознавање са опремом и средствима која се користе у процесу рехабилитације. Инактивитет и његове 

последице. Превенција комликација удружених са инактивитетом. Рехабилитација болесника после 

повреде (оболења) локомоторног апарата, неуролошких болесника, болесника са кардиоваскуларним и 

респираторним оболењима и рехабилитација дечијег доба. Медицинска рехабилитација пацијената после 

трауме, политрауме и ампутације, пацијената са лезијом периферних нерава, са лумбалним и цервикалним 

синдромом, са синдромом хемиплегије, параплегије и квадриплегије - практични рад.  

Општа болница: Студенти ће примењивати савремена психолошка знања у повећању ефикасности 

превентивних, дијагностичких, терапијских и рехабилитационих поступака. Студенти ће учествовати у 

делу психолошке припреме за медицинске захвате, у комуникацији са пацијентима оболелим од 

неизлечивих болести, као и у пружању подршке породици пацијентима оболелим од неизлечивих болести. 

на смрт блиске особе. 

Апотекарска установа у Дому здравља  или  болници  - Похађањем летње стручне праксе студенти ће у 

Апотекарској установи у Дому здравља  или  болници и на одељењу хирургије и интерне медицине 

анализирати утицај патолошких стања и болести на дејство лекова, специфичностима фармакотерапије у 

педијатријској, геријатријској популацији и за време трудноће. Студенти стичу знања о значају величине 

примењене дозе и правилног режима дозирања, као и допринос рационалној фармакотерапији. Студенти 

прате рецепт и начине прописивања, имена лекова, фармакопеју, схему рецепта, препоруке о начину 

примене лекова, стављање лекова у промет, магистралне и генеричке формуле, процедуру припреме и 

издавања готових лекова, чврстих, получврстих и течних облика лекова, инхалација и завојних материјала. 

Начин прописивања лекова према фармакотерапијским групама, однос дозе и ефекта код различитих врсти 

лекова (пуни и парцијални агонисти; антагонисти, холинергички и антихолинергички лекови, адрнергички 

и антиадренергички лекови). 
Здравствена заштита деце - Студенти ће се упознати са здравственом заштитом у примарном контакту 

здраве и болесне деце; обавезним систематским и контролним прегледима; вакцинацијом деце по 

правилнику о обавезној имунизацији (календар вакцинације); промоцијом вакцинације и здравствено-

превентивним радом у циљу подизања свести о потреби обавезне вакцинације; систематским прегледима 

за упис деце у установе за колективни боравак; систематским прегледима за упис у забавиште 

(предшколско), основну, средњу школу и факултете, као и екскурзије. Такође ће бити упознати са радом и 

значајем развојног саветовалишта у откривању поремећаја у развоју; проценом интелектуалног и менталног 

развоја и најчешћим поремећајима развоја (касно проходавање, кашњење у говорно језичком развоју), 

проценама развоја и третманом ради превенција школског неуспеха – графомоторним вежбама, припремама 

за почетно описмењавање, третманом код деце са поремећајем у понашању, и другим развојним потешкоћа 

као што су ноћно умокравање, тикови, третманом деце са оштећењем слуха или вида. Анализа утицаја 

патолошких стања и болести на дејство лекова у педијатријској популацији. 

Литература. Коришћење препоручене литературе из предмета на програму основних струковних студија: 

Струковна медицинска сестра/техничар. 

Број часова  активне наставе  Теоријска настава:  Практична настава: 42 (недељно) 

током летњих месеци 

Методе извођења наставе: Методе извођења су проблемска настава, дискусија, демонстрација. 

Увежбавање вештина кроз практичан рад у непосредном контакту с болесником под надзором, кроз рад у 

групи, рад у пару и самосталан рад.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Студент добија у школи упут за обављање Летње стручне праксе 1, са којим се јавља у одговарајућу 

здравствену или другу установу где ће је обавити. По завршетку летње стручне праксе студент предаје 

наставнику задуженом за реализацију стручне праксе Дневник летње стручне праксе 1 са описом 

активности које је обављао током трајања летње стручне праксе, односно потврду да је пракса обављена. 

Наставник својим потписом у индексу верификује да је студент успешно обавио Летњу стручну праксу 1 уз 

стицање одговарајућег броја ЕСПБ, што омогућује студенту да уз остале потписе овери семестар.  

 



Студијски програм: СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР 

Назив предмета: СТРУЧНА ПРАКСА 2 

Наставници: Љубиша Грујић, Кристина Чејић, Миливој Вишацки, др Нарциса Петровић Субић, 

Маја Миловановић, Драган Капелер, др Љиљана Келемен Милојевић, др Еуђен Чинч, др Невена 

Чолаков. 

Статус: обавезан 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: Реализована и евидентирана Стручна пракса 1 
Циљ предмета  

Циљ Стручне праксе 2 је усвајање и самостално извођење сестринских вештина. Струковна медицинска 

сестра/техничар ће у оквиру стручне праксе овладати вештинама јединствене сестринске праксе, радити на 

пословима примене терапије у хирушким и интернистичким дисциплинама, примене процеса здравствене 

неге, вођењу сестринске документације. Учествоваће у раду здравственог тима на разним нивоима 

здравствене заштите. Едукација студената која их оспособљава да практично примене и усаврше стручна и 

научна знања која стичу током теоријско-практичне наставе у другом семестру, развију професионалну 

етичност и комуникационе способности: препознавање акутних хируршких обољења и компликација 

основних хируршких болести; збрињавање мање повреде и опекотине у амбулантним условима по свим 

хируршким принципима.  

Исход предмета  

Струковна медицинска сестра/техничар ће након обављене Стручне праксе 2 имати усвојена знања и 

вештине да ради по начелима јединствене сестринске праксе, да примењује процес здравствене неге и води 

сестринску документацију. Развијене способности и спремност за решавање конкретних проблема уз 

употребу научних метода и поступака. Темељно разумевање улоге у здравственом тиму на разним нивоима 

здравствене заштите. Развијена темељна теоријска и практична знања и вештине у свим видовима опште 

неге болесника које укључују мере унапређења здравља, спречавања болести и збрињавања. Струковна 

медицинска сестра/техничар биће способна/ан да у пракси анализира и разуме повезаност функција више 

различитих система, као и механизме настајања различитих патолошких процеса. Разумевање коришћења 

слике као средства у арт терапији. 

Садржај стручне праксе 2 

Практична настава: 
Стручна пракса 2 се може изводити пре подне или после подне (осам часова дневно) током једног или два 

дана у недељи, континуирано током другог семестра (у трајању од 15 недеља).  

Студент обавља стручну праксу у следећим здравственим или другим установама:  

Служба интерне медицине, одсек нефрологије са хемодијализом, одсек кардиологије са коронарном 

јединицом, одељење ендокринологије, пулмологије: током Стручне праксе 2 студент ће моћи да процени 

стање болесника (витални знаци, опште стање болесника, телесне излучевине, способност задовољавања 

основних људских потреба) и утврди потребе за здравственом негом; формулише сестринске дијагнозе и 

колаборативне проблеме; примени стечена темељна теоријска и практична знања и вештине у свим 

видовима опште неге болесника које укључују мере унапређења здравља, спречавања болести и 

збрињавања; обавља евалуацију здравствене неге; документује сестринске активности, да разумеју начин 

одвијања физиолошких процеса у организму. Знаће анализирати и повезивати функције више различитих 

система и разумеће механизме настајања различитих патолошких процеса.  

Служба опште хирургије и ортопедије са трауматологијом: знање стечено у току наставе из хирургије 

омогућиће студенту током стручне праксе да препозна акутна хируршка обољења; препозна компликације 

основних хируршких болести; збрине мање повреде и опекотине у амбулантним условима по свим 

хируршким принципима поштовања асепсе и антисепсе и антитетанусне заштите; да на време препозна 

евентуалне компликације у постоперативном току пацијената који су отпуштени на кућно лечење 

Служба за педијатрију са неонатологијом за рад са децом у болничким условима. 

Обављање стручне праксе студената из предмета Терапијске примене уметничких активности могуће је у 

вртићима (рад са предшколском децом), у центрима за ментално здравље при здравственим установама 

општег и специјалног типа (рад са адолесцентима), у геронтолошким центрима (рад са старима), у 

специјалним здравственим установама за лечење и превенцију менталног здравља уз стручну подршку 

супервизора и арт терапеута (праћење и учествовање студената у терапеутском процесу). Предвиђено је 

коришћење слике као средства у арт терапији (визуелна, музичка, драмска, кинестетичка, метафоричка 



слика). Праћење мултифункционалне технике примене слике у пракси у раду са пацијентима свих 

категорија: користи се у дијагностичке, прогностичке и евалуацијске, комуникацијске сврхе и као 

психотерапијско средство. 

Литература. Коришћење препоручене литературе из предмета на програму основних струковних студија: 

Струковна медицинска сестра/техничар. 

Број часова, ако је специфицирано                                           150 часова у току семестра 

 

 Теоријска настава:  Практична настава:  

Методе извођења наставе:  

Методе извођења су проблемска настава, дискусија, демонстрација. Увежбавање вештина кроз практичан 

рад у непосредном контакту с болесником под надзором, кроз рад у групи, рад у пару и самосталан рад.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Студент је у обавези да води Дневник стручне праксе 2, који потписује и оверава сарадник/ментор и 

наставник Високе школе. Стручна пракса 2 се оцењује описно као: Успешно остварена; Веома успешно 

остварена; Није остварена. Описна оцена се даје на основу редовног присуства на стручној пракси и нивоа 

овладаних вештина, залагања и учествовања у процесима саветовања, неге и збрињавања болесника, 

здравствено-васпитног рада, ангажовања и активности током праксе, овладавања вођења медицинске 

документације и др., а на основу мишљења сарадника/ментора. 

 



Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм : Струковна медицинска сестра / техничар 

Врста и ниво студија: основне струковне студије, први степен 

Назив предмета: Превентивна здравствена заштита 

Наставник/наставници: Нарциса Субић Петровић, Маја Миловановић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета: Оспособљавање студената за развијање ширих погледа на здравње и стицање специфичних 

знања из области превентивне здравствене заштите; препознавање ризико фактора, симптома и знакова 

болести у циљу утврђивања потреба за примарном здравственом негом појединца, групе, породице и у 

заједници, кроз промоцију и унапређење здравља и превенцију болести, ради подизања општег здравља и 

бољег квалитета живота. 

Исход предмета:  По успешном завршетку курса студенти ће овладати знањима и стећи вештине и 

одговорност за самостални рад и рад у тиму у превентивним активностима установа ПЗЗ, посебно у 

домовима здравља. Студенти ће бити оспособљени за самосталан рад у патронажи, породичној медицини, 

кућној нези и заједници. 

Садржај предмета 

Теоријска  настава  

Општи појмови и дефиниције ПЗЗ; Превентивна здравствена нега у заједници, породична, патронажна, и 

превентивна здравствена нега у кући; Савремени приступ здрављу у оквиру ПЗЗ: општи појмови, димензије 

здравља, здравствени ресурси и здравствени ризици, квалитет живота; Задаци и делогруг рада у заједници 

- јавно здравље: живот здравље и околина; Примена савремених здравствено васпитних метода  у примарној 

здравственој заштити; Примарна здравствена нега у оквиру Дома здравља- превентивне активности; 

Поливалентна патронажна служба; Кућна посета; Превенције водећих хроничних незаразних болести; 

Превенција повреда и настанка инвалидности, неправилне исхране, полно преносивих болести. 

Практична настава  

Организација и спровођење превентивне здравствене заштите у службама ПЗЗ; Примена процеса 

превентивне здравствене заштите у примарној здравственј заштити; Процена потреба заједнице - акциони 

договори у заједници: сакупљање података, анализа, утврђивање приоритета, израда планова, евалуација; 

Промоција здравља и заједница: циљеви и приступи; Породична здравствена нега; Садржај рада 

поливалентне патронажне сестре; Израда плана рада и документација у ПЗЗ; Пружање услуга у Центрима 

за превентивне делатности ДЗ; Пружање сестринских интрвенција и збрињавање у кућним условима; 

Примена Метода животне демонстрације и осталих здравствено васпитних метода рада. 

 

Литература  

1. Бојковић, Н. (2003).  Здравствена нега у превентивној здравственој заштити. Београд: ВМШ. 

2. Тијанић, М.,Ђурановић, Д., Рудић, Р.,Миловић, Љ. (2002).  Здравствена нега и савремено 

сестринство.  Београд: Научна књига. 

3. Кекуш, Д.(2003). Комуникације у професионалној пракси здравствених радника. Београд: Висока 

здравствена школа струковних студија. 

Број часова  активне наставе 

(1+2) 
Теоријска настава: 1 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Усмено излагање, ППП, израда семинарског рада, колоквијум. Рад у малој групи, у пару и индивидуални 

рад уз примену демонстрације, дискусије  и увежбавања. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  

поена 

 



активност у току предавања 10 писмени испит / 

практична настава 10 усмени испт 60 

колоквијум-и / ..........  

семинар-и 20   

 



Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм : Струковна медицинска сестра / техничар 

Врста и ниво студија: основне струковне студије, први степен 

Назив предмета: Ургентна медицина 

Наставник/наставници: Љубиша Грујић, Бојана Винчић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета   

Оспособљавање студената за примену стеченог знања и практичних вештина у различитим клиничким 

областима из домена ургентних и критичних стања у медицини.  

Исход предмета  

По успешном завршетку курса студенти ће бити оспособљени  да самостално спроведу потребне 

дијагностичке и терапијске процедуре које могу бити предмет хитне медицинске интервенције. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Принципи ургентне медицине. Значај и методе процене виталних функција. Одржавање и обезбеђивање 

ваздушног пута. Вештачка вентилација. Диференцијална дијагноза акутног бола у грудима. Акутни 

коронарни синдроми. Кардиогени шок и синкопа. Дисекција великих артерија. Поремећаји ритма. 

Хипертензивна криза. Акутни застој срца. Основне и проширене мере кардиопулмоналне реанимације код 

одраслих и деце. Акутна периферна артеријска исхемија. Акутно активно крварење. Хиповолемијски шок. 

Волуменска ресусцитација. Узроци и лечење анафилактичког шока. Акутна асфиксија. Акутни бол у трбуху. 

Акутна итракранијална/спинална компресија. Илеус. Акутна уринарна опструкција. Епилепсија и 

конвулзије. Делиријум и акутна конфузна стања. Акутна главобоља и исхемијски мождани удар. Повреде 

кранијума и интракранијална крварења. Повишена телесна температура код деце и одраслих. Дехидрација 

и брза рехидрација деце. Патофизиологија трауме и траума скорови. Траума-тешка изолована и тешка 

мултипла. Улога бола у процени стања пацијента. Прехоспитални примарни преглед (АБЦДЕ принцип) и 

стабилизација на месту повређивања. Прехоспитално збрињавање током транспорта. Иницијално 

хоспитално збрињавање. Акутна тровања. Организација рада у одељењима интензивне неге и хитне помоћи. 

Мониторинг пацијента. Улога медицинске сестре у транспорту пацијента.  

Практична настава  

Евалуација и одржавање ваздушног пута; Механичка средства за обезбеђивање ваздушног пута; Болус 

опструкција код одраслих и деце; Методе вештачког дисања; Бочни релаксирајући положај-вежбе на 

манекену. ЕКГ облици кардијалног ареста и ЕКГ препознавање периарестних аритмија; Основне и 

проширене мере КПР код одраслих и деце (алгоритам поступака); Рана дефибрилација (врсте 

дефибрилатора, индикације); Кардиоверзија-вежбе на манекену. Интраваскуларни приступ (периферни 

венски, централни венски, интраосеални, интракардијални). Иницијална фармакотерапија ургентних стања 

(путеви давања, припрема, дозе, индикације). Фармакотерапија кардијалног ареста. Терапијски алгоритам 

вентрикуларне фибрилације, вентрикуларне тахикардије и асистолије-вежбе на манекену. Спољна 

компресија, компресивни завој. Постављање назогастричне сонде. Катетеризација мокраћне бешике. 

Предња и задња тамопонада носа. Торакостомија иглом. Симулација мултипле трауме: примарни АБЦДЕ и 

секундарни преглед. Седација и аналгезија (индикације, врсте медикамената и путеви давања). 

Литература  

1. Вучковић, Д. (2015). Ургентна медицина. Београд: Графопан.  

2. Поскурица, П. (2006). Хитна стања у медицини. Крагијевац: Медицински факултет. 

Број часова  активне наставе   

( 3+2) 
Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Усмено излагање, ППП, Рад у малој групи, у пару и индивидуални рад уз примену демонстрације, дискусије  

и увежбавања .Овладавање вештинама спроводи се на фантомима и пацијентима. Практична настава ће се 



обављати у Хитној помоћи Дома здравља Вршац, Служби за Интернистичке гране и Служби за хирушке 

гране Опште болнице Вршац. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

40 
Завршни испит  

поена 

60 

активност у току предавања 10 писмени испит / 

практична настава 10 усмени испт 60 

колоквијум-и 20 ..........  

 



Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм : Струковна медицинска сестра / техничар 

Врста и ниво студија: основне струковне студије, први степен 

Назив предмета: Радиологија 

Наставник/наставници: Миливој Вишацки, Кристина Чејић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Оспособљавање студената за стицање стицање знања и практичних вештина у извођењу савремених 

радиолошких процедура. Стицање основних знања из радиолошке дијагностике. Студенти треба да се 

упознају са основама технологија које се користе у савременој лабораторијској дијагностици, и да кроз 

интерактивну наставу стекну основна знања и разумевање принципа ових технологија. 

Исход предмета  

По успешном завршетку курса студент ће бити оспособљен да влада основним знањима и вештинама из 

радиолошке физике, неопходним за квалитетну примену зрачења у медицини, раумеће основе методологије 

рада у радиологији као и принципе рада уређаја и техника у радиологији. Студенти ће стећи вештине и биће 

упознати са принципима здравствене неге пацијената у радиологији и разумеће начине радиолошке заштите 

По успешном завршетку курса студенти ће бити оспособљени да самостално припреме пацијента и безбедно 

прате радиолошку процедуру.  

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Основи физике сликовних методa прегледa (рендгенски, ултрaзвук, компјутеризовaнa томогрaфијa, 

мaгнетнa резонaнцa), применa и индикaције зa рендгенске методе прегледa, компјутеризовaнa 

рендгенгрaфијa, мaгнетнa резонaнцa, инвaзивнa дијaгностикa. Радиологија респираторног, 

кардиоваскуларног, дигестивног, хепатобилијарног, урогениталног и мускулоскелетног система. 

Неурорадиологија. Ургентна радиологија. Радиологија у малигним обољењима. Радиологија у педијатрији. 

Радиологија дојке. Подела електромагнетногзрачења по енергијама. Закон радиоактивног  распада,  дозе  

зрачења.   

Практична настава  

 Практично  упознавање  са  радом  дозиметра.  Упознавање  са  дијагностичким рендгенским  апаратима:  

пријемници  слике,  квалитет  слике,  компјутерозована  томографија,  мамографија.  Примена рендгенског  

зрачења  у  радиотерапији.  Брахитерапија.  Ултразвучна  дијагностика.  Комуникација  и  први  контакт  са 

пацијентом у радиологији. Планирање на радиолошком одељењу. Основне физичке величине у радиологији. 

Радиоактивност, радиоактивни елементи у природи, вештачка радиоактивност. Закон радиоактивног 

распада. Природа, особине и настанак рендгенског зрачења. Основне карактеристике јонизујућег зрачења 

на материју, апсорпција ренфгенског и гама зрачења. Демонстрaцијa рада рендгенске aпaрaтуре и 

компјутеризовaне томогрaфије, појединих техникa интервентне рaдиологије. Демострација рада 

ултразвучне дијагностике и магнетне резонанце. Приказ рада мамографије. 

Литература  

1. Лазић Ј (2002). Радиологија. Београд: Медицински факултет. 

2. Живковић М.(2005). Клиничка радилогија 1. Београд: Спортска књига  
Број часова  активне наставе 

(3+2) 
Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Усмено излагање, ППП, активно учествовање студената у виду дискусијa и интерактивне наставе. Рад у 

малој групи, у пару и индивидуални рад уз примену демонстрације, дискусије  и увежбавања. Практична 

настава ће се обављати у Служби за радиолошку дијагностику опште болнице Вршац.  

 



Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
Поена 

 
Завршни испит  

Поена 

 

активност у току предавања 10   

практична настава 10 усмени испт 60 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и /   

 



Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм : Струковна медицинска сестра / техничар 

Врста и ниво студија: основне струковне студије, први степен 

Назив предмета: Здравствена нега у интерној медицини  

Наставник/наставници: Миливој Вишацки, Тијана Шинжар 

Статус предмета: обавезан  

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета: Оспособљавање студената  да упознају, науче и усвоје: основе интернистичких болести и 

њихових клиничких манифестација; Опште и специфичне компетенције медицинских сестара у 

здравственој нези интернистичких болесника; Здравствену негу болесника са болестима: срца, крвних 

судова и лимфатика; респираторног тракта, гастроинтестиналног тракта, бубрега и уринарног тракта, 

хематопоезног система, ендокриног система, метаболизма и неправилне исхране, имунолошког система и 

мишићно-скелетног система. 

 

Исход предмета: По успешном завршетку курса студенти ће бити у стањуда опишу и објасне теорију 

здравствене неге код интернистичких болесника и примене процес здравствене неге; да планирају 

здравствену негу код интернистичких болесника, организују, координирјуа и спроводе планирану 

здравствену негу примењујући вештине сестринске праксе према стандардима. Да документују, кроз 

сестринску документацију, здравствену негу и да делују унутар здравственог тима са развијеним 

професионалним односом и одговорношћу као и да спроводе здравствено васпитни рад. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод у предмет, превенција болести, заједничка обележја здравствене неге интеристичких болесника, знаци 

и симптоми интеристичких болести. Организација и структура тима, систематично посматрање болесника, 

здравствени проблеми по локализацијама, збрињавање оболелих, обим здравствене неге за оболеле по 

интензитету здравствених тегоба, критична стања интернистичких болести, хитан пријем, транспорт 

витално угрожених болесника (реанимација), дијагностичке процедуре (стандардне инванзивне и 

неинванзивне), терапијске процедуре (принципи примене терапије), принципи неговања оболелог, 

здравствено-васпитни рад са оболелима и њихове породице, здрав. нега у терминалним стањима, здрав. нега 

за клиничке случајеве и компликације, дијетатерапије здрав. нега у коматозним стањима, мониторинг 

евалуација пружених интервенција у здрав. нези, методологија рада у јединицама интензивне неге, 

поштовање организационих и стручно методолошких стандарда, етички принципи у раду са оболелима, 

заштита особља и болесника, конструктивна комуникација са оболелима, квалитетан живот оболелог, 

вођење документације здравствене неге. 

Практична настава 

Упознавање студената са наставном базом (структура болесника, организација и структура здравственог 

тима), идентификација стања оболелих, планирање здрав. неге, припрема оболелих за дијагностичке 

процедуре, контрола виталних функција, контрола излучивања, калаборација са другим члановима здрав. 

тима, аутономија и одговорност будућег професионалца у здрав. сектору - тераписке процедуре – учешће у 

примени ургентне терапије, рад у јединицама интензивне неге, збрињавање витално угрожених болесника, 

пријем, транспорт, упознавање са стручно методолошким стандардима здрав. неге, постављање етичких 

принципа у раду са оболелима, спречавање интрахоспиталних инфекција, заштита особља и болесника, 

здрав. нега код коматозних болесника, примена одговарајуће исхране, спровођење рехабилитационих мера, 

здравствено васпитни рад, конструктивна комуникација, овладавање савременом технологијом, вођење и 

чување документације оболелог. 

Литература  

1. Бошковић, С. (2014). Здравствена нега у интерној медицини. Београд: Висока школа струковних 

студија. 

2. Стаменовић М. (2012). Здравствена нега у интерној медицини. Ћуприја: ВМШ.  



3.  Матић  З. (2001). Здравствена нега у интерној медицини. Београд: МА-ДЕ-ЈАН. 

Број часова  активне наставе 

(3+2) 
Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Интерактивна теоријска и практична настава уз коришћење видео презентација, семинари, колоквијуми, 

консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

40 
Завршни испит  

поена 

60 

активност у току предавања 10 писмени испит / 

практична настава 10 усмени испт 60 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и /   

 



Студијски програм: Струковна медицинска сестра   

Назив предмета: Страни језик струке – енглески 1  

Наставник/наставници: др Јелена Пртљага, Радмила Палинкашевић  

Статус предмета: обавезни  

Број ЕСПБ: 4  

Услов: -  

Циљ предмета 

Оспособљавање студената за професионални рад, усавршавање и истраживање на енглеском језику. 

Развијање интегрисаних језичких вештина и комуникације на енглеском језику у усменој и писаној 

форми, тумачења разних стручних текстова из литературе и онлајн извора. Тежиште је на усавршавању 

рецептивних вештина слушања, читања и разумевања језика струке.  

Исход предмета  

По успешном завршетку курса, студенти су способни да: користе стручну литературу и интернет, пронађу 

главне идеје комплексног стручног текста, протумаче дугачак говор или предавање о темама из струке, 

дају аргументе и анализирају проблематику стручних тема, владају стручном медицинском 

терминологијом, употребе специфичан вокабулар и граматичке конструкције које су неизбежан део 

стручне литературе. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Продубљивање знања из граматике (фонетски, морфолошки, лексички и синтаксички систем енглеског 

језика) и усавршавање свих језичких вештина. Савладавање стручне терминологије кроз обраду 

тематских текстове из области фундаменталних медицинских предмета. 

Практична настава  

Обрада текстова и других језичких материјала из различитих извора и за струку релевантних текстова, 

стручних и научних часописа (International journal of medical sciences, British Medical Journal, Croatian 

Medical Journal…). Студенти идентификују и усвајају релевантни вокабулар, проналазе главне идеје, 

критички их промишљају. Дискусија и писање сажетака и критичке анализе чланака. Усмено излагање на 

теме из струке. 

Литература  

Jovanović, S. D. (2013). Vokabular engleskog jezika medicinske struke: Izbor tekstova i tekstova za usvajanje 

leksike. Beograd: Fokus – Forum za interkulturnu komunikaciju.  

Articles from a variety of medical profession-related journals and other written or multimedia sources (Internet) 

Једнојезички речник по избору, Mićić, S. (2011). Medicinski rečnik englesko-srpski i srpsko-engleski. Beograd: 

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.  

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 1 Практична настава: 1  

Методе извођења наставе 

предавања и вежбе уз употребу комуникативне методе уз подједнако придавање пажње развоју свих 

језичких вештина;  игра улога, дискусија, портфолио, усмено излагање, систематизовање и презентација, 

самосталан рад студената, рад у паровима, групни рад 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
Поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испит 30 

колоквијум-и 60 ..........  

семинар-и    

 

 



Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм : Струковна медицинска сестра/техничар 

Врста и ниво студија: основне струковне студије, први степен 

Назив предмета: Истраживања у здравству 

Наставник/наставници: Нарциса Петровић Субић, Драган Капелер 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: нема 

Циљ предмета   

Циљ изучавања наставног програма је савладавање основних принципа методологије истраживања и 

стицање вештина потребних за израду стручних пројеката. Изучавање метода и начина стручно-научног 

сазнања, односно улоге теорије методологије у планирању и изради стручно-научних истраживања.  

Оспособљавање за практичну примену одређених метода у научноистраживачком, као и у стручном раду 

у разним областима сестринства. 

Исход предмета  

Студенти ће бити оспособљени за самостални истраживачки рад, за уочавање проблема и постављање 

проблемског оквира као и конкретних предмета и метода истраживања, за презентацију и публиковање 

стручно-научних информација, писање стручних пројеката, валоризацију и евалуацију сопствених и 

других истраживања. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Општи појмови науке и научне методе. Карактеристике и поделе истраживања. Етика истраживачког рада. 

Биомедицинска истраживања. Епидемиолошке студије (дескриптивне, аналитичке, експерименталне 

студије). Дизајн и терминологија клиничког испитивања. Класификација научног рада, врсте научних 

радова, чланци блиски научним. Иновације у сестринству. Извори информација, проналажење информација 

(доказа), претраживање база података, претраживање интернета. Писање научног/стручног рада. Цитирање 

литературе у научном/стручном раду. Техничка припрема научног/стручног рада. Презентација стручног 

рада.  

Практична настава: 

Примена различитих метода кроз облике симулације и конкретног извођења одређених поступака и 

процедура у истраживачком раду и решавању проблема. Студенти спроводе анкете, интервјуе,  студије  

случаја  и  др.  Анализа  релевантних  стручних  пројеката.  Увежбавање правила писања истраживачког 

рада. 

Литература  

1. Јован Ђ. Савић Методологија научног сазнања и како створити научно дело у биомедицини. Дата 

статус, Београд, 2013 

2. Стојановић-Јовановић Б. Основи методологије истраживања у сестринству. Београд: ВЗШСС, 2015. 

3. Ђурић П, уредник. Увод у научноистраживачки рад. 2. изд. Нови Сад: Медицински факултет; 2015 

Број часова  активне наставе   

( 1+1) 
Теоријска настава: 1 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе 

Усмено излагање, ППП, Рад у малој групи, у пару и индивидуални рад уз примену демонстрације, дискусије  

и увежбавања. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  

поена 

 

активност у току предавања 10 писмени испит / 

практична настава 10 усмени испт 60 



колоквијум-и 20 ..........  

 

 



Студијски програм: СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР 

Назив предмета: СТРУЧНА ПРАКСА 3 

Наставници: Грујић Љубиша, Винчић Бојана, др Петровић Субић Нарциса, Миловановић Маја, 

Вишацки Миливој, Капелер Драган, Шинжар Тијана. 

Статус: обавезан 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: Реализована и евидентирана Стручна пракса 2 и Летња стручна пракса 1 
Циљ предмета  

Циљ Стручне праксе 3 је оспособљавање студената за развијање ширих погледа на здравље и стицање 

специфичних знања из области превентивне здравствене заштите; препознавање ризико фактора, симптома 

и знакова болести. Овладавање методама промоције и унапређење здравља и превенције болести појединаца 

и специфичних група. Оспособљавање студената за примену стеченог знања и практичних вештина у 

различитим клиничким областима из домена ургентних и критичних стања у медицини. Оспособљавање 

студената за стицање знања и практичних вештина у извођењу савремених радиолошких процедура. 

Студенти кроз интерактиван практичан рад треба да се упознају са принципима и основама технологија које 

се користе у савременој лабораторијској дијагностици. 

Исход предмета  
Студенти ће након обављене Стручне праксе 3 бити оспособљени  да самостално спроведу потребне 

дијагностичке и терапијске процедуре које могу бити предмет хитне медицинске интервенције. По 

успешном завршетку стручне праксе студент ће бити оспособљен да влада основним знањима и вештинама 

из радиолошке физике, неопходним за квалитетну примену зрачења у медицини, разумеће основе 

методологије рада у радиологији као и принципе рада уређаја и техника у радиологији. Студенти ће стећи 

вештине и биће упознати са принципима здравствене неге пацијената у радиологији и разумеће начине 

радиолошке заштите. Поред тога, студенти ће бити оспособљени да самостално припреме пацијента и 

безбедно прате радиолошку процедуру. По успешном завршетку курса студенти ће овладати знањима и 

стећи вештине и одговорност за самостални рад и рад у тиму у превентивним активностима установа ПЗЗ, 

посебно у домовима здравља. Студенти ће бити оспособљени за самосталан рад у патронажи, породичној 

медицини, кућној нези и заједници. 

Садржај: Стручна пракса 3 се може изводити пре подне или после подне (осам часова дневно) током једног 

или два дана у недељи (4+4 часова), континуирано током другог семестра (у трајању од 15 недеља).  

Студент обавља стручну праксу у Општој болници: Дом здравља - Студенти ће се информисати о раду 

превентивног саветовалишта, едукацијом и подизањем свести грађана о значају и препознавању здравих 

стилова живота, као и потреби очувања и редовне контроле здравља; обављањем превентивних прегледа у 

складу са националним стандардима (нпр. скрининг за кардиоваскуларне болести, цереброваскуларне 

болести, диабетес мелитус тип 2, карциноме и друге болести); информисањем грађанства о организованим 

превентивним активностима. Такође ће бити упознати са аспектима рада мобилне јединице: информисањем 

становништва на терену о важности превентивних прегледа и промоцијом здравих стилова живота; 

непосредном организацијом превентивне и здравствене акције и кампање; дистрибуцијом здравствено-

промотивних материјала; давањем индивидуалних савета на терену; организацијом здравствено-

промотивне кампање у сарадњи са медијима у складу са календаром здравља; директним позивима на 

индивидуалне прегледе за одређене популационе групе; сарадњом са различитим владиним/невладиним 

организацијама. Биће упознати са радом поливалентне патронаже у кућној посети и обиласком трудница, 

породиља и новорођене деце, одојчади, предшколске и школске деце, студената; жена генеративног доба, 

хроничних болесника, старих особа; обављаће здравствено-васпитни рад и вршиће промоцију здравља у 

предшколским и школским установама поштујући програм рада који је усклађен са одговарајућим 

узрастом; обављаће здравствено васпитни рад и вршити промоцију здравља одраслог становништва у 

месним заједницама и удружењима пензионера, активима жена, клубовима, радним организацијама, где 

уједно раде контролу крвног притиска и шећера у крви по потреби; активно ће учествовати у раду мобилне 

јединице; сарадњом са свим структурама у локалној заједници (центар за социјални рад, Црвени крст, 

невладине организације); организовањем и радом школе за труднице. 
Служба за интерну медицину: Пријем, први контакт и комуникација са интернистичким болесником на 

хоспиталном лечењу. Специфичности у спровођењу здравствене неге у областима интерне медицине 

(кардиологија, пулмологија, ендокринологија, гастроентерологија и хепатологија, хематологија, 

онкологија, нефрологија, алергологија и имунологија). Специфичности у извођењу дијагностичких и 



терапијских процедура у свим наведеним областима интерне медицине. Интрамускуларна и интравенска 

апликација лекова и течности. Увођење назогастричне сонде, катетера, клизме. Мерење пулса, притиска, 

процена стања болесника, аускултација здравог и болесног срца. Самостално извођење ЕКГ-а. и очитавање 

најзначајних промена. Праћење виталних знакова болесника, мониторинг пацијента. Упознавање са улогом 

сестре у ендоскопским процедурама.Сестринске интервенције које се односе на успостављање 

комуникације са интернистичким болесником. Документација процеса здравствене неге.  

Одељење за пријем и збрињавање ургентних стања опште болнице: Праћење организације рада 

одељења за пријем ургентних стања, протокола и медицинске документације. Процена стања пацијента 

према степену хитности. Кардиопулмонална реанимација Ургентно збрињавање стања која угрожавају 

живот. Предозирање медикаментима, дрогама и алкохолом. Тровања, прва помоћ и нега. Заустављање 

крварења и збрињавање мањих хирушких рана. Посебности у збрињавању краниоцеребралне трауме. 

Примена течности и успостављање венских линија. Концепција плана здравствене неге код пацијента у 

стању шока. Значај трауме са кратким освртом на посебне облике повреда. Организовање транспорта и 

припрема пацијената за транспорт у више медицинске установе. Пријем, обрада и нега пацијената са 

акутним коронарним синдромом. Организација, обрада и пријем деце са акутним обољењима. Испирање 

желуца. Стављање ервеја. Контрола оксигенотерапије. Контрола гасних анализа, профила гликемије, 

апликација интравенских лекова у инфузоматима. Контрола дисајних путева, аспирација секрета. Терапија 

бола. Сарадња са другим службама - МУП, Центар за социјални рад.  

Служба хитне медицинске помоћи Дома здравља: Упознавање са организованом стручном медицинском 

помоћи на месту повређивања и транспортом до дефинитивног збрињавања у стационарној здравственој 

установи. Укључивање у рад медицинских екипа које указују хитну медицинску помоћ на месту инцидента 

као и у амбуланти службе. Упознавање са организацијом службе и лекарских екипа на терену (прва, друга 

и трећа лекарска екипа). Разврставање повреда и обољења према степену хитности и тријажа болесника. 

Санитетски транспорт болесника на територији града као и у друге, више медицинске установе у земљи и 

иностранству. Санитетско обезбеђење на спортским, културним и другим масовним манифестацијама где 

се очекује концентрација великог броја људи. Упознавање са посебним планом за рад у случају ванредних 

ситуација, масовних несрећа и епидемија тешких заразних болести већих размера. Сарадња са другим 

релевантним стручним службама као што су МУП, Ватрогасна служба и Црвени крст.  

Служба за радиолошку дијагностику: Рад у мрачној комори, припрема хемикалија, чишћење машине за 

аутоматску обраду. Коришћење система за компјутеризовану и дигиталну радиографију, диг. обрада слике. 

Постављање ознака и сигнирање. Одређивање зрачне дозе (kV, mAs), утицај дебљине, грађе тела и технике 

снимања. Одређивање растојања, фокус-филм, телерадиографија. Ставови и положаји пацијента, утицај на 

пројекцију. Процена квалитета рендгенске слике (дензитет, оштрина, контраст, шум). Вештачки контраст и 

контрастна средства. Уочавање грешке на филму, откривање разлога који су довели до ње. Тврдозрачно и 

мекозрачно снимање (мамографија). Васкуларна и неваскуларна интервентна радиологија. Ултразвук 

абдомена, меких ткива, штитне жлезде, дојки, ЦНС-а код одојчади. Компјутеризована томографија и 

магнетна резонанца главе, коштано-зглобног система, плућа, абдомена. Посебан осврт на МР дојке.  

Литература. Коришћење препоручене литературе из предмета на програму основних струковних студија: 

Струковна медицинска сестра/техничар. 

Број часова, ако је специфицирано                                                                   135 у току семестра 

 Теоријска настава:  Практична настава:  

Методе извођења наставе: проблемска метода, дискусија, демонстрација. Увежбавање вештина кроз 

практичан рад у непосредном контакту с болесником под надзором, кроз рад у групи, рад у пару и 

самосталан рад.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Студент је у обавези да води Дневник стручне праксе 3, који потписује и оверава сарадник/ментор и 

наставник Високе школе. Стручна пракса 3 се оцењује описно као: Успешно остварена; Веома успешно 

остварена; Није остварена. Описна оцена се даје на основу редовног присуства на стручној пракси и нивоа 

овладаних вештина, залагања и учествовања у процесима саветовања, неге и збрињавања болесника, 

здравствено-васпитног рада, ангажовања и активности током праксе, овладавања вођења медицинске 

документације, а на основу мишљења сарадника/ментора. 

 



Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм: Струковна медицинска сестра/техничар 

Врста и ниво студија: основне струковне студије 

Назив предмета: Нега хируршког пацијента 

Наставник/наставници: Љубиша Грујић, Никола Паунов 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Оспособљавање студената за разумевање опште и специфичне неге хируршких болесника. Упознавање 

са операционим блоком, правилом понашања, радом и задацима сестре инструментарке и протоколом 

поступања у операционом блоку. Усвајање знања и савлађивање практичних процедура здравствене 

неге хируршких болесника: исхрана, узорковање материјала за лабораторијске анализе и ПХ анализе, 

хируршка обрада ране, као и специфичности здравствене неге у различитим областима хирургије. 

Усвајање знања и савлађивање практичних поступака у хируршкој дијагностици, преоперативној 

припреми и послеоперативној здравственој нези. 

Исход предмета 

По успешном завршетку курса, студенти ће бити у стању да: познају хируршку  патологију и анатомију, 

методе профилаксе и дијагностику, инструменте и делимично хируршку технику, метаболичке и 

патофизиолошке поремећаје организма, ране и њихово збрињавање, хируршку инфекцију, крварења, 

хемостазу и трансфузију, анестезију, реанимацију и шок, повреде и њихово збрињавање, познају основе 

онкологије и трансплантације, обољења и повреде свих система органа човека, дијагностичке и 

терапијске процедуре, руковање и одржавање хируршког инструментаријума, као и основне принципе 

асепсе и сепсе као и поступке за њихово спровођење, савлађивање практичних поступака у хируршкој 

дијагностици, преоперативној припреми и послеоперативној здравственој нези, све поступке 

здравствене неге и здравствено васпитног рада са пацијентима са здравственим проблемима који захтева 

хируршку интервенцију. 

Садржај предмета 

Теоријска  настава: 

Методе профилаксе и дијагностике у хирургији, ране и медицинско збрињавање повређених, хемостаза 

и крварење,трансфузија крви, шок, анестезија, реанимација, преоперативна припрема и постоперативне 

компликације, повреде, КПР, политрауме и специфичност здравствене неге код хируршких пацијената. 

Интрахоспиталне инфекције и мере за њихово сузбијање, начин збрињавања хируршких инфекција, 

њихово лечењу и поступци неге. Анестезија и поступци реанимације, као и практично савлађивање 

поступка кардиопулмоналне реанимације. Хемостаза, начин збрињавања, трансфузија, шок и 

интервенције за збрињавање компликација при овим поступцима.  

Практична настава:  

Преоперативна припрема и постоперативна нега хируршких пацијената, хируршка обрада ране, 

стерилизација хируршких инструмената, извођење дијагностичких и терапијских процедура, КПР, 

узорковање материјала за анализе као и здравствено васпитни рад са хируршким пацијентима. 

Литература:  

1. Терзић, Н. (2006). Здравствена нега у хирургији. Београд: ДП „Јанко Стајчић”. 

2. Вишњић, М. и сар. (2011). Хирургија. Ниш: Медицински факултет. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Рад у малој групи, у пару и индивидуални рад уз примену демонстрације, дискусије  и увежбавања. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит / 

практична настава 10 усмени испт 60 

колоквијум-и /   

семинар-и 20   

 



Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм: Струковна медицинска сестра/техничар 

Врста и ниво студија: основне струковне студије, први степен 

Назив предмета: Инфективне болести 

Наставник/наставници:  Нарциса Петровић Субић, Драган Капелер 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета  

Оспособљавање студената да стечено знање о инфективним болестима могу применити у утврђивању  

етиологије, патогенезе, клиничкке слике и могућим компликацијама инфективних болести. Стицање 

знања о начину постављања дијагнозе, сицање увида у дијагностичке процедуре. Сицање знања и 

разумевање  дифернцијалне дијагностике и терепијских поступака код инфективних болести.  

Исход предмета  

По успешном завршетку курса студенти ће бити оспособљени да препознају клиничке знаке инфективних 

болести,  да учествују у постављању дијагнозе и спровођењу терапије. Студенти ће стећи  вештине да 

прате  ток лечења и учествују у спречавању ширења контагиозних инфективних болести.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Општа инфектологија и специјална инфектологија (инфекције нервног система, инфекције респираторног 

система, токсиинфекције и интоксикације, инфекције јетре и жучних путева, инфекције мокраћних путева, 

инфекције коже и поткожних меких ткива, осипне грознице, сепса и септични шок, ХИВ инфекција и СИДА, 

инфекције изазване херпес вирусима, ентеровирусне инфекције, зоонозе, анеробне инфекције и 

интоксикције, паразитарна обољења, инфекције изазване спирохетама, вирусне хеморагичне грознице, 

посебни клинички синдроми). 

Практична настава  

Принципи, извођење и применa микробиолошких методa у дијaгностици инфективних болести. Основни 

принципи узимања, чувања и слања материјала за микробиолошки преглед. Методе дезинфекције, 

превенција интрахоспиоталних инфекција. Медицинске интервенције на одељењу инфективних болести. 

Специфичности неге болесника са инфективним хепатитисима, ХИВ инфекцијом, цревним инфекцијама, 

менингитисима и респираторним инфекцијама. 

Литература  

Основна:  

1. Божић М и сар. (2009). Инфективне болести. Београд: ЦИБИД.  

Допунска: 

1. Димић Е., Јовановић Ј. (1995).  Акутне инфективне болести. Нови Сад:  Медицински факултет. 

2. Шашић М.( 2010). Инфективне болести са специјалном епидемиологијом. Београд: Висока 

медицинска школа струковних студија “Милутин Миланковић”, Драслер партнер. 

3. Арсић, Д. ( 2006). Инфективне болести са епидемиологијом. Ћуприја: ВМШ. 

Број часова  активне наставе 

(2+2) 

Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Академско излагање, проблемско излагање, истраживачка метода, радионичарски рад у мањим групама, 

дискусионе групе,  студентске презентације и други интерактивни и кооперативни облици и методе рада.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  

поена 

 



активност у току предавања 10 писмени испит / 

практична настава 10 усмени испт 60 

колоквијум-и 20 ..........  

 



Табела 5.2. Спецификација предмета  

 

Студијски програм : Струковна медицинска сестра/техничар 

Назив предмета: Психопатологија развојног доба 

Наставник/наставници: др Тања Недимовић, Адријан Божин 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: / 

Циљ предмета 

Студенти се оспособљавају да препознају одступања у психичком функционисању деце и адолесцената и 

усваје основна знања психопатолошке феноменологије у развојном добу. Представљање најважнијих 

синдрома који се јављају у развојном добу. Означавање најважнијих симптома развојних поремећаја код 

деце и адолесцената. Представљање препорука  који могу да помогну студентима у препознавању симптома 

развојних поремећаја. Анализа метода и поступака медицинске сестре/техничара у раду са децом и 

адолесцентима која испољавају симптоме развојних поремећаја. 

 

Исход предмета  

По завршетку курса студенти треба да  буду спремни да: 1. Опишу и објасне синдроме и симптоме 

развојних пормећаја; 2. Наведу најчешће симптоме развојних поремећаја који могу да се појаве код деце и 

адолесцената; 3.Групишу развојне поремећаје према водећим симптомима; 4. Повезују  манифестне 

симптоме развојних поремећаја са динамиком социјалних и породичних односа и културолошким 

факторима; 5. Анализирају узроке развојних сметњи и последице које се јављјају у функционисањју деце и 

адолесцената; 6. Употребе стечене информације у непосредном раду са децом и адолесцентима са 

симптомима развојних поремећаја. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Основне карактеристике психомоторног развоја деце и адолесцената. Разликовање нормалног и 

патолошког у развојном добу – специфичности у односу на критеријуме процене код одраслих особа, 

увремењеност развоја психичких функција, нормалност развојне неусклађености, индивидуалност 

развојних потенцијала. Поремећаји карактеристични за детињство и адолесценцију – развојни контекст. 

Первазивни развојни поремећаји; анксиозни поремећаји; поремећаји са насилним понашањем; ментална 

недовољна развијеност; дефицит пажње/хиперактивни поремећај; тикови; енуреза; муцање; стрес, 

одговори на стрес и проблеми прилагођавања, анорексија, булимија... 

Практична настава  

Током практичног рада студентима се представљају  најчешћи сиптоми одређених развојних поремећаја. У 

малим групама студенти анализирају симптоме и покушавају да препознају поремећај. Када препознају 

поремећај, разменом мишљења  представљају поступке које медицинска сестра/техничар треба да спроведе 

у непосредном раду у здравственим зстановама. Симулирају се ситуације комуникације између медицинске 

сестре/техничара и родитеља детета/адолесцента које показује  симптоме неког развојног поремећаја. 

Сваки студент током трајања курса обрађује неки од развојних поремећаја и представља их осталим 

студентима, после чега се развија дискусија о  изложеној теми. 

 

Литература  

1. Wenar, Ch.(2003). Razvojna psihopatologija i psihijatrija од дојеначке доби до адолесценције. 

Jastrebarsko: Naklada Slap. (odabrana poglavlja) 

2. Бојанин С, Поповић-Деушић С. (2012).  Психијатрија развојног доба. Београд: Институт за 

ментално здравље. 

3. Биро,М., Недимовић,Т (2018). Психологија. Вршац: ВШССВ. (одабрана поглавља) 



4. Недимовић,Т, Станојловић, Д (2019). Приручник за васпитаче за рад са децом са симптомима 

развојних поремећаја. Bршац: ВШССВ. (одабрана поглавља) 

 

 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе Академско излагање,проблемско излагање, истраживачка метода, 

радионичарски рад у мањим групама, дискусионе групе,  студентске презентаације и други интерактивни 

и кооперативни облици и методе рада 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 30 

колоквијум-и 20+20 ..........  

семинар-и 20   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 

усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 



Студијски програм: Струковна медицинска сестра/техничар 

Назив предмета:  ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ И ЗДРАВЉЕ                                         

Наставник: др Наташа Стурза Милић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: Нема 

Циљ предмета је да омогући студентима усвајање темељних теоријских и практичних знања о утицају 

физичке активности (ФА) на здравље, те знања и вештина о потребној врсти и интензитету, трајању и 

учесталости физичке активности за превенцију болести. Специфични циљ предмета је да се студентима 

омогући усвајање теоријских и практичних знања и вештина у подручјима истраживања и промоције 

физичке активности, употреба метода за процену и мерење физичке активности, решавање конкретних 

проблема и интервенција за примену и промоцију физичке активности код различитих популација 

становништва (деца, жене, старије особе, студенти и др.).  

Исход предмета  

 Развијено критичко и самокритичко мишљење у разумевању улоге физичке активности у 

заштити и унапређењу здравља 

 Темељно разумевање карактеристика и облика физичке активности у савременом животу 

 Разумевање последица неупражњавања физичке активности (седентарног начина живота) 

 Повезивање основних знања о физичкој активности са принципима здравих животних стилова 

Студенти ће моћи: 

 Применити методе за мерење, процену и истраживање физичке активности 

 Анализирати и израдити (индивидуално и тимски) програме за промоцију физичке активности 

у функцији унапређења и очувања здравља особа различитог узраста, пола и нивоа телесне 

активности 

 Пратити и критички анализирати савремену научну литературу 

Садржај предмета/Теоријска настава: Појам и дефинисање физичке активности. Карактеристике 

физичке активности у савременим условима живота (активан и неактиван животни стил). Основни 

принципи и значај физичке активности у функцији очувања здравља (коштаног, кардио, васкуларног и 

респираторног система, репродуктивног здравља, менталног здравља, имунитета и др.) 

Диверсификовани облици физичке активности у функцији очувања здравља становништва (у 

зависности од пола, година, индивидуалних разлика). Препоручене вредности физичке активности, 

тип, учесталост, интензитет, трајање, ограничење (препоруке за општу популацију, додатне препоруке 

за специфичне социо-демографске групе: децу, старије становништво и др.). Основни принципи 

безбедне физичке активности. Физичка активност и здрави животни стилови. Физичка (не)активност и 

хроничне болести. Физичка (не)активност и гојазност. Повезаност исхране и физичке активности као 

понашања и њихов утицај на здравље и квалитет живота. Седентарни начин живота као фактор ризика 

за појаву хроничних болести.  

Практична настава: Истраживање мотива и препрека за бављење физичком активношћу. 

Осмишљавање модела промоције физичке активности у функцији очувања здравља. Физичке 

активности различитог интензитета према вредностима пулса. Моторички програми у природи и 

здравље. Самопроцена физичке активности и прикупљање релевантних информација о здравим 

навикама становништва Србије: коришћење педометара, израчунавање и анализа индекса телесне масе 

(БМИ) и др. Савремена истраживања физичке активности и њеног утицаја на здравље (анализа 

пројеката, научних публикација, докумената као што су званични извештаји Института за јавно 

здравље Србије, Министарства здравља РС, СЗО и сл.). Прикази и анализа добрих примера промоције 

физичке активности у функцији очувања здравља у Р. Србији и другим земљама: нпр. Физичка 

активност на рецепт – Шведска; Шумски вртићи и физичка активност – Данска, пројекат ACES (сва 

деца широм света вежбају истовремено), Здрави људи 2010 – САД. Осмишљавање модела (препорука) 

за постицање физичке активности код деце; активног транспорта; физичке активности на послу, у 

слободно време и др. 



Литература:  

Угарковић, Д. (2011). Биолошки развој и физичка активност. У: Спорт младих од праксе до академске 

области, стр. 109 – 121, Београд: ФСФВ. 

Ketlin M. Hejvud, Nensi Gečel (2017). Моторички развој кроз живот (одабрана поглавља). Нови Сад: 

Факултет спорта и ФВ, Универзитет ЦГ. 

Ђорђић, В., Обрадовић, Ј., Миловановић, И., Стурза Милић, Н. и сар.. (2020). „Евробарометар – 

физичка активност становника Војводине у контексту ЕУ интеграција“, Факултет спорта и физичког 

васпитања, Универзитет у Новом Саду.  

Допунска литература: 

Стурза Милић, Н. (2019). Дете у покрету. Вршац: Висока школа стр. студија за васпитаче „М. Палов“. 

Остојић, С. и сар. (2018). Исхрана и физичка активност – водич за здраве животне навике. Нови Сад: 

Датастатус. 

Број часова  активне наставе  Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе: Академско излагање, расправа на унапред најављену тему, компарирање, 

учење откривањем, интерактивно учење, стварање нових идеја и релација, практични радови и трагање 

за информацијама на Интернету.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  поена 

Активност у току пред. и вежби 10   усмени испит 50 

Колоквијум 20   

Мерење и (само)процена ФА 10   

Израда модела за промоцију ФА 10   

 



Студијски програм: Струковна медицинска сестра  

Назив предмета: Страни језик струке – енглески 2 

Наставник/наставници: др Јелена Пртљага, Радмила Палинкашевић  

Статус предмета: обавезни  

Број ЕСПБ: 4  

Услов: -  

Циљ предмета 

Оспособљавање студената за професионални рад, усавршавање и истраживање на енглеском језику. 

Развијање интегрисаних језичких вештина и комуникације на енглеском језику у усменој и писаној 

форми, тумачења разних стручних текстова из литературе и онлајн извора. Тежиште је на усавршавању 

продуктивних вештина писања и усменог излагања на теме релевантне за област медицине.   

Исход предмета  

По успешном завршетку курса, студенти су способни да: користе стручну литературу и интернет, пронађу 

главне идеје комплексног стручног текста, протумаче дугачак говор или предавање о темама из струке, 

усмено и у писаном тексту пренесу своје ставове, дају аргументе и анализирају проблематику стручних 

тема, владају стручном медицинском терминологијом, употребе специфичан вокабулар и граматичке 

конструкције које су неизбежан део стручне литературе, писмено и усмено излажу на енглеском језику. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Продубљивање знања из граматике (фонетски, морфолошки, лексички и синтаксички систем енглеског 

језика) и усавршавање свих језичких вештина. Савладавање стручне терминологије кроз обраду 

тематских текстове из области фундаменталних медицинских предмета. 

Практична настава  

Обрада текстова и других језичких материјала из различитих извора и за струку релевантних текстова, 

стручних и научних часописа (International journal of medical sciences, British Medical Journal, Croatian 

Medical Journal…). Студенти идентификују и усвајају релевантни вокабулар, проналазе главне идеје, 

критички их промишљају. Дискусија и писање сажетака и критичке анализе чланака. Усмено излагање на 

теме из струке. 

Литература  

Jovanović, S. D. (2013). Vokabular engleskog jezika medicinske struke. Beograd: Fokus – Forum za interkulturnu 

komunikaciju.  

Articles from a variety of medical profession-related journals and other written or multimedia sources (Internet) 

Mićić, S. (2011). Medicinski rečnik englesko-srpski i srpsko-engleski. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna 

sredstva. Једнојезички речник по избору 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 1 Практична настава: 1  

Методе извођења наставе 

предавања и вежбе уз употребу комуникативне методе уз подједнако придавање пажње развоју свих 

језичких вештина;  игра улога, дискусија, портфолио, самосталан рад студената, рад у паровима, групни 

рад, усмено излагање уз ППП.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испит 30 

колоквијум-и 60 ..........  

семинар-и    

 



Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм :Струковна медицинска сестра/техничар 

Назив предмета: Етика у здравству 

Наставник/наставници: проф. др Љубивоје Стојановић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов:нема 

Циљ предмета:  

Упознати студенте са основним етичким принципима  и уверити их у преимућство доброте и 

трудољубивости над зловољом и себичношћу. На основу конкретних примера из литературе уверити их да 

чинећи добро промовишемо стварне вредности и превазилазимо свако зло и у себи и око себе. Тако се у 

први план свих животних активности стављају широкогрудост, великодушност и ведрина као добри избори 

који покрећу смислене стваралачке активности. То је посебно важно и потребно кад је реч о старању о 

животу и здрављу. 

Исход предмета: 

Очекујхемо да студенти после упознавања са садржајем предмета и прихватања истих за меродавне 

одреднице узвишеног позива служења бољитку живота и здравља изградити у себи одговорни оптимизам. 

Трудиће се да им у првом плану буде бољитак других и тако ће своје будуће професионално ангажовање 

осмислкити вишим циљем, радиће са доста одушевљења и прибраности стављајући у први план потребе 

других. То су донекле испољили избором будућег занимања, али додатно би требало то да потврде, као и 

да буду охрабрени да наставе свој добар избор  на основу теоријских знања и добрих животних примера. 

Дакле, крајњи исход јесте да буду посвећени, истрајнии и непоколебљиви у доброти. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

- Отворена антропологија и радосни космизам 

- Доброта као избор 

- Зловоља као животна реалност  

- Пословно поштење, толеранција, човекољубље 

- Великоидушност и ведрина 

- Малодушност и бездушност 

- Мере среће и успешности 

- Одговорно промишљање успешности и неуспешности 

- Болест и здравље  

- Живот са другима и за друге 

- Разумевање потреба других 

- Вера и здравље 

Практична настава  

- Разгоивори о срећи и успешности 

- Како утешити болесника? 

- Истина и лажна нада? 

- Проблем надрилекарства и чуда – права и лажна чуда? 

- Како и шта причати са болесним човеком? 

- Дистанце или зближавање са болесицима? 

- Служење здрављу других – где су границе? 

Литература  

- Стојановић,Љ – Станковић, Д. В. (2016). Етика, филозофско – теолошки увиди. Вршац: Висока 

школа струковних струдија за васпитаче. 

- Стојановић,Љ (2013). Основи хришћанског учења. Врање: Учитељски факултет Универзитета у 

Нишу. 

- Мерија,Ф (2014). Образовање је васпитање. Београд: Службени гласник. 



- Мацукас,Н (2005). Проблем зла. Крагујевац: Каленић. 

- Хофман,М (2003). Емпатија и морални развој. Београд: Дерета. 

- Петровић,Р (2014). Етика и биоетика. Панчево: Регионални центар за развој друштва у 

мултиетничким срединама. 

- Стојановић, Љ (2020). Трпељивост/Толеранција. Вршац: Висока школа струковних студија за 

васпитаче. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 1 Практична настава:2 

Методе извођења наставе  

- После академског излагања наставних садржаја отрвара се дебата са циљем да се отворена тема 

заједничким трудом промисли и кро одређене закључке определе различити ставови са намером 

да се у свему препозна шта је добро и прихватљиво. Различитост је неизбежна и неопходна што не 

значи да су сви против свих већ да свако има свој став.који је другачији али није супростављен 

никоме. Због тога је важно умеће културе дијалога и куклтуре различитости што се током студија 

на најбољи могући начин остварује. 

- Практична настава оствариваће се тако што ће студенти писати есеје и семинарске радове на задате 

теме и у отвореној дискусији у којој учествују сви појашњавати своје закључке што стварно 

доприносу стварању отворености и поверења и покреће добре стваралачке токове у сваком 

погледу. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава 10 усмени испт 70 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 10   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 

усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 



Студијски програм: СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР 

Назив предмета: ЛЕТЊА СТРУЧНА ПРАКСА 2 

Наставници: Љубиша Грујић, Миливој Вишацки, др Тања Недимовић, др Нарциса Петровић 

Субић, др Наташа Стурза Милић, Драган Капелер, Кристина Чејић, Маја Миловановић 

Статус: обавезан 

Број ЕСПБ:  2 

Услов: Одслушани предмети друге године, реализована и евидентирана Стручна пракса 3 и 4 и 

Летња пракса 1 
Циљ предмета Практична едукација за струковне медицинске сестре/техничаре које/и треба да усвоје 

вештине и знања која се примењују у оквиру појединачног и тимског рада и додатно увежбају процедуре 

из делокруга рада стручних и стручно-апликативних предмета из друге године. Оспособљавање студената 

за развијање ширих погледа на здравље и стицање специфичних знања из области превентивне здравствене 

заштите; препознавање ризико фактора, симптома и знакова болести. Овладавање методама промоције и 

унапређење здравља и превенције болести појединаца и специфичних група. Оспособљавање студената за 

примену стеченог знања и практичних вештина у различитим клиничким областима из домена ургентних и 

критичних стања у медицини и савремених радиолошких процедура. Усвајање знања и савладавање 

практичних поступака у ортопедској дијагностици, преоперативној и послеоперативној здравственој нези. 

Разумевање  дифернцијалне дијагностике и терепијских поступака код инфективних болести. 

Исход предмета Студенти ће након обављене Летње праксе 2 бити оспособљени  да самостално и у тиму 

спроведу потребне дијагностичке и терапијске процедуре које могу бити предмет хитне медицинске 

интервенције. Студенти ће бити оспособљени за самосталан рад у патронажи, породичној медицини, кућној 

нези и заједници. Студенти ће савладати практичне поступке у ортопедској дијагностици, преоперативној 

припреми и послеоперативној здравственој нези. По успешном завршетку праксе студенти ће бити 

оспособљени да препознају клиничке знаке инфективних болести, те да учествују у постављању дијагнозе 

и спровођењу терапије, да прате ток лечења и учествују у спречавању ширења инфективних болести. 

Студенти ће самостално бити у стању да обаве пријем и отпуст болесника, вођење писане и електронске 

документације, требовање лекова и осталог санитетског материјала. 

Садржај летње стручне праксе 2 и место реализације: Студент обавља стручну праксу у Општој 

болници: Дом здравља - студенти ће се информисати о раду превентивног саветовалишта, едукацијом и 

подизањем свести грађана о значају и препознавању здравих стилова живота, као и потреби очувања и 

редовне контроле здравља; обављањем превентивних прегледа у складу са националним стандардима (нпр. 

скрининг за кардиоваскуларне болести, цереброваскуларне болести, диабетес мелитус тип 2, карциноме и 

друге болести). Обављаће здравствено васпитни рад и вршити промоцију здравља деце и одраслог 

становништва. Биће упознати са радом поливалентне патронаже у кућној посети. 
Служба за интерну медицину: Пријем, први контакт и комуникација са интернистичким болесником на 

хоспиталном лечењу. Специфичности у спровођењу здравствене неге у областима интерне медицине 

(кардиологија, пулмологија, ендокринологија, гастроентерологија и хепатологија, хематологија, 

онкологија, нефрологија, алергологија и имунологија). Специфичности у извођењу дијагностичких и 

терапијских процедура. Интрамускуларна и интравенска апликација лекова и течности. Увођење 

назогастричне сонде, катетера, клизме. Мерење пулса, притиска, процена стања болесника, аускултација 

здравог и болесног срца. Самостално извођење ЕКГ-а. Праћење виталних знакова болесника, мониторинг 

пацијента. Упознавање са улогом сестре у ендоскопским процедурама. Успостављање комуникације са 

интернистичким болесником. Документација процеса здравствене неге.  

Одељење за пријем и збрињавање ургентних стања опште болнице: Праћење организације рада 

одељења за пријем ургентних стања, протокола и медицинске документације. Процена стања пацијента 

према степену хитности. Кардиопулмонална реанимација. Ургентно збрињавање стања која угрожавају 

живот. Предозирање медикаментима, дрогама и алкохолом. Тровања, прва помоћ и нега. Заустављање 

крварења и збрињавање мањих хирушких рана. Посебности у збрињавању краниоцеребралне трауме. 

Примена течности и успостављање венских линија. Концепција плана здравствене неге код пацијента у 

стању шока. Поступци код трауми и посебних облика повреда. Организовање транспорта и припрема 

пацијената за транспорт у више медицинске установе. Пријем, обрада и нега пацијената са акутним 

коронарним синдромом. Организација, обрада и пријем деце са акутним обољењима. Испирање желуца. 

Стављање ервеја. Контрола оксигенотерапије. Контрола гасних анализа, профила гликемије, апликација 



интравенских лекова у инфузоматима. Контрола дисајних путева, аспирација секрета. Терапија бола. 

Протоколи сарадње са другим службама - МУП, Центар за социјални рад и др. 

Служба хитне медицинске помоћи Дома здравља: Упознавање са организованом стручном медицинском 

помоћи на месту повређивања и транспортом до дефинитивног збрињавања у стационарној здравственој 

установи. Укључивање у рад медицинских екипа које указују хитну медицинску помоћ на месту инцидента 

као и у амбуланти службе. Упознавање са организацијом службе и лекарских екипа на терену. Разврставање 

повреда и обољења према степену хитности и тријажа болесника. Санитетски транспорт болесника. 

Санитетско обезбеђење на масовним манифестацијама. Упознавање са посебним планом за рад у случају 

ванредних ситуација, масовних несрећа и епидемија тешких заразних болести већих размера.  

Служба за радиолошку дијагностику: Рад у мрачној комори, припрема хемикалија, чишћење машине за 

аутоматску обраду. Коришћење система за компјутеризовану и дигиталну радиографију, дигитална обрада 

слике. Постављање ознака и сигнирање. Одређивање зрачне дозе (kV, mAs), утицај дебљине, грађе тела и 

технике снимања. Одређивање растојања, фокус-филм, телерадиографија. Ставови и положаји пацијента, 

утицај на пројекцију. Процена квалитета рендгенске слике. Мамографија. Ултразвук. Компјутеризована 

томографија и магнетна резонанца главе, коштано-зглобног система, плућа, абдомена, нарочито, МР дојке.  

Одељење за инфективне болести: Тријажа и пријем инфективних болесника. Медицинске интервенције 

на одељењу инфективних болести. Изолација болесника и организација рада у карантину. Спречавање 

настанка и ширења интрахоспиталних инфекција. Правилна тријажа, одлагање и транспорт инфективног 

отпада, правилно прање руку и коришћење дезинфекционих средстава. Поступак и имунизација пацијента 

повређених потенцијално бесном животињом. Правилно коришћење заштите здравствених радника 

приликом узимања крви за лабораторијске анализе од болесника оболелих од АИДС-а, КОВИД-а и 

оболелих од хепатитиса, менингитиса и респираторних инфекција. Техника узимања материјала и 

поштовање стандарда асепсе за бактериолошке анализе. Припрема болесника и извођење лумбалне 

пункције и биопсије јетре. Служба за продужено лечење и негу, физикалну медицину и рехабилитацију 

- Рехабилитација болесника после повреде локомоторног апарата, неуролошких болесника, болесника са 

кардиоваскуларним и респираторним оболењима и рехабилитација деце. Медицинска рехабилитација 

пацијената после трауме, политрауме и ампутације, са лезијом периферних нерава и др. - практични рад.  

Служба опште хирургије и ортопедије са трауматологијом - Припрема, премедикација, и транспорт 

болесника у операциони блок. Примепрема за анестезију и њена примена. Овладавање обрадом хирушких 

рана и скидање конаца. Рад и организација рада у интензивној нези хирушких пацијената. Мониторинг 

пацијента у интензивној хирушкој нези. Уклањање дренова, постављање и скидање гипса, постављање 

завоја. Праћење виталних параметара и поступак у хитним стањима код хирушких пацијената. 

Категоризација рана. Узимање брисева и токсиколошког материјала. Третман инфициране ране. Контрола 

и клемовање торакалних дренова. Примена мера стерилизације, антисепсе, нега болесника на механичкој 

вентилацији и оксигеној терапији, контролисање гасне анализе, примена сестринске интервенције код 

трансфузије крви, плазме. Исхрана болесника преко назогастричне сонде, гастростомом, парентералним 

путем, превенција декубитуса. Привремена хемостаза, нега код болесника са трахеостомом, колостомом, 

гастростомом, илеостомом, назогастричном сукцијом, код болесника са опекотинама, премрзлинама, 

послови организовања и руковођења радним целинама. Препознавање промена у параметрима виталних 

функција. Самостално припремање болесника, материјала и асистенција приликом обављања инвазивних и 

неинвазивних дијагностичких и терапијских процедура. Збрињавање болесника по завршеној процедури. 

Самостална припрема болесника за отпуст са стационарног лечења уз документацију процеса здр. неге.  

Литература. Коришћење препоручене литературе из предмета на програму основних струковних студија: 

Струковна медицинска сестра/техничар. 

Број часова  активне наставе  Теоријска настава:  Практична настава: 42 (недељно) 

Методе извођења наставе: Методе извођења су проблемска настава, дискусија, демонстрација. 

Увежбавање вештина кроз практичан рад у непосредном контакту с болесником под надзором, кроз рад у 

групи, рад у пару и самосталан рад.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Студент добија у школи упут за обављање Летње стручне праксе 2, са којим се јавља у одговарајућу 

здравствену или другу установу где ће је обавити. По завршетку летње стручне праксе студент предаје 

наставнику задуженом за реализацију стручне праксе Дневник летње стручне праксе 2 са описом 

активности које је обављао током трајања летње стручне праксе, односно потврду да је пракса обављена. 

Наставник својим потписом у индексу верификује да је студент успешно обавио Летњу стручну праксу 2 уз 

стицање одговарајућег броја ЕСПБ, што омогућује студенту да уз остале потписе овери семестар.  



 



Студијски програм: СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР 

Назив предмета: СТРУЧНА ПРАКСА 4 

Наставници: Грујић Љубиша, Паунов Никола, др Петровић Субић Нарциса, др Недимовић 

Тања, др Стурза Милић Наташа 

Статус: обавезан 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: Реализована и евидентирана Стручна пракса 3 и Летња стручна пракса 1 

Циљ Струковна медицинска сестра/техничар ће у оквиру Стручне праксе 4 овладати вештинама 

јединствене сестринске праксе, радити на пословима примене терапије у хирушким и интернистичким 

дисциплинама, примене процеса здравствене неге, вођењу сестринске документације. Учествоваће у раду 

здравственог тима на разним нивоима здравствене заштите. Едукација студената која их оспособљава да 

практично примене и усаврше стечена стручна и научна знања која стичу током теоријско-практичне 

наставе и развију професионалну етиност и комуникационе способности. Усвајање знања и савлађивање 

практичних процедура здравствене неге ортопедских болесника: исхрана, узорковање материјала за 

лабораторијске анализе и ПХ анализе, хируршка обрада ране, као и специфичности здравствене неге у 

различитим областима ортопедске хирургије. Усвајање знања и савлађивање практичних поступака у 

ортопедској дијагностици, преоперативној припреми и послеоперативној здравственој нези. Стицање знања 

о начину постављања дијагнозе, стицање увида у дијагностичке процедуре. Разумевање  дифернцијалне 

дијагностике и терепијских поступака код инфективних болести. Омогућити усвајање теоријских и 

практичних знања и вештина у подручјима истраживања и промоције физичке активности, употреба метода 

за процену и мерење физичке активности. 

Исход предмета Струковна медицинска сестра/техничар ће након обављене Стручне праксе 4 имати 

усвојена знања и вештине да ради по начелима јединствене сестринске праксе, да примењује процес 

здравствене неге и води сестринску документацију. Развијене способности и спремност за решавање 

конкретних проблема уз употребу научних метода и поступака. Темељно разумевање улоге у здравственом 

тиму на разним нивоима здравствене заштите. Развијена професионална етичност и комуникационе 

способности. Савладани практични поступци у ортопедској дијагностици, преоперативној припреми и 

послеоперативној здравственој нези, поступци здравствене неге са пацијентима са ортопедским 

здравственим проблемима. По успешном завршетку праксе студенти ће бити оспособљени да препознају 

клиничке знаке инфективних болести, да учествују у постављању дијагнозе и спровођењу терапије. 

Студенти ће стећи вештине да прате ток лечења и учествују у спречавању ширења контагиозних 

инфективних болести. Студенти ће моћи да анализирају и израде (индивидуално и тимски) програме за 

промоцију физичке активности у функцији унапређења и очувања здравља особа различитог узраста, пола 

и нивоа телесне активности. 
Садржај практичне наставе (праксе):  

Стручна пракса 4 се може изводити пре подне или после подне (осам часова дневно) током једног или два 

дана у недељи, континуирано током другог семестра (у трајању од 15 недеља).  

Студент обавља стручну праксу у следећим здравственим установама:  

Одељење за инфективне болести: Тријажа и пријем инфективних болесника. Медицинске интервенције 

на одељењу инфективних болести. Изолација болесника и организација рада у карантину. Спречавање 

настанка и ширења интрахоспиталних инфекција. Правилна тријажа, одлагање и транспорт инфективног 

отпада, правилно прање руку и коришћење дезинфекционих средстава. Поступак и имунизација пацијента 

повређених потенцијално бесном животињом. Правилно коришћење заштите здравствених радника 

приликом узимања крви за лабораторијске анализе од болесника оболелих од АИДС-а и оболелих од 

хепатитиса, менингитиса и респираторних инфекција. Техника узимања материјала и поштовање стандарда 

асепсе за бактериолошке анализе. Припрема болесника и извођење лумбалне пункције и биопсије јетре. 

Служба за продужено лечење и негу, физикалну медицину и рехабилитацију: Превенција 

инвалидности. Активности, поступци и упознавање са опремом и средствима која се користе у процесу 

рехабилитације. Инактивитет и његове последице. Превенција комликација удружених са инактивитетом. 

Рехабилитација болесника после повреде локомоторног апарата, неуролошких болесника, болесника са 

кардиоваскуларним и респираторним оболењима и рехабилитација деце. Медицинска рехабилитација 

пацијената после трауме, политрауме и ампутације, пацијената са лезијом периферних нерава, са 

лумбалним и цервикалним синдромом, са синдромом хемиплегије, параплегије и квадриплегије - практични 

рад.  



Служба опште хирургије и ортопедије са трауматологијом: Припрема, премедикација и транспорт 

болесника у операциони блок. Припрема за анестезију и њена примена. Овладавање обрадом хирушких 

рана и скидање конаца. Рад и организација рада у интензивној нези хирушких пацијената. Мониторинг 

пацијента у интензивној хирушкој нези. Значај здравствене неге у ургентној хирургији. Уклањање дренова, 

постављање и скидање гипса, постављање завоја. Праћење виталних параметара и поступака у хитним 

стањима код хирушких пацијената. Категоризација рана. Узимање брисева и токсиколошког материјала. 

Третман инфициране ране. Контрола и клемовање торакалних дренова. Примена мера стерилизације, 

антисепсе, нега болесника на механичкој вентилацији и оксигеној терапији, контролисање гасне анализе, 

примена сестринске интервенције код трансфузије крви, плазме. Исхрана болесника преко назогастричне 

сонде, гастростомом, парентералним путем, превенција декубитуса. Привремена хемостаза, нега код 

болесника са трахеостомом, колостомом, гастростомом, илеостомом, назогастричном сукцијом, код 

болесника са опекотинама, премрзлинама, послови организовања и руковођења радним целинама. 

Препознавање промена у параметрима виталних функција. Самостално припремање болесника, материјала 

и асистенција приликом обављања инвазивних и неинвазивних дијагностичких и терапијских процедура. 

Збрињавање болесника по завршеној процедури. Самостална припрема болесника за отпуст са 

стационарног лечења уз документацију процеса здравствене неге.  

Предшколска установа, геронтолошки центар, центар за спортску медицину при Општој болници, 

спортска удружења или друга установа: Израчунавање препоручене вредности физичке активности, тип, 

учесталост, интензитет, трајање, ограничење (препоруке за општу популацију, додатне препоруке за 

специфичне социо-демографске групе: децa и старије становништво). Осмишљавање модела промоције 

физичке активности у функцији очувања здравља. Физичка активност различитог интензитета према 

вредностима пулса. Учешће у организацији моторичких програма у природи у функцији очувања здравља. 

Литература. Коришћење препоручене литературе из предмета на програму основних струковних студија: 

Струковна медицинска сестра/техничар. 

Број часова, ако је специфицирано                                           150 часова током целог семестра 

 Теоријска настава:  Практична 

настава:  

Методе извођења наставе: проблемска и пројектна метода, дискусија, демонстрација. Увежбавање 

вештина кроз практичан рад у непосредном контакту с болесником под надзором, кроз рад у групи, рад у 

пару и самосталан рад.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

 
Студент је у обавези да води Дневник стручне праксе 4, који потписује и оверава сарадник/ментор и 

наставник Високе школе. Стручна пракса 4 се оцењује описно као: Успешно остварена; Веома успешно 

остварена; Није остварена. Описна оцена се даје на основу редовног присуства на стручној пракси и нивоа 

овладаних вештина, залагања и учествовања у процесима саветовања, неге и збрињавања болесника, 

здравствено-васпитног рада, ангажовања и активности током праксе, овладавања вођења медицинске 

документације, а на основу мишљења сарадника/ментора. 

 



Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм: Струковна медицинска сестра/техничар 

Врста и ниво студија: основне струковне студије, први степен 

Назив предмета: Патофизиологија 

Наставник/наставници: Миливој Вишацки, Драган Капелер 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: положен исшпит из физиологије 

Циљ предмета 

Оспособљавање студената за разумевање поремећаја функционисања људског организма, анализа узрокa и 

начинa настанка болести и механизама одговора на поремећену биолошку регулацију.  

Исход предмета  

По успешном завршетку курса студенти ће бити у стању да препознају и опишу механизме поремећаја 

здравља као и поремећаје ћелија, ткива, органа и система, односно, њихов одговор на утицај генетских, 

билошких и хемијских чинилаца. Студенти ће усвојити знања и разумети зашто се у различитим стањима и 

поремећајима јављају знаци и симптоми који могу да укажу на постојећи развој болести или већ постојећу 

болест. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Подразумева предавања из опште патофизиологије са посебним акцентом на промене функционисања 

ćелија, ткива, органа и система органа са освртом на  лабораторијске налазе који одређују клиничку слику 

болести. Други део теоријске наставе подразумева предавања из најзначајнијих медицинских 

патофизиолошких феномена везаних за органске системе у нашем организму, посебно за кардиологију, 

пулмологију, гастроентерологију, хепатологију, нефрологију, гениталну патологију, остеопатологију и 

патофизиологију централног нервног система. 

Практична настава  

Функцијско испитивање запаљења,  метаболизма, ендокриног система, кардиоваскуларног система, 

периферне циркулације и респирацијског система. Функцијско испитивање крви и хемостазног система. 

Лабораторијска дијагностика малигне неоплазије. Функцијско испитивање дигестивног тракта, јетре и 

жучних путева, уропоетског система и нервног система. 

Литература 

Основна:  

1. Пешић, Ћ., Б., ур. (2014). Патофизиологија. Београд: Медицински факултет.  

2. Радић, С. (2012). Општа патофизиологија. Универзитет у Нишу: Медцински факултет. 

 Допунска: 

1. Стошић, З., Борота, Р., ур. (2020). Основи клиничке патофзиологије. Нови Сад: Медицински 

факултет. 

2. Борота, Р.,Лучић, А.,(1993). Приручник практичних и семинарских вежби из патолошке 

физиологије. Нови Сад: Медицински факултет . 

Број часова  активне наставе 

(3+2) 

Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Усмено излагање, ППП, повезивање теорије са примерима из праксе, активно учествовање студената у виду 

дискусијa и интерактивне наставе. Рад у малој групи, у пару и индивидуални рад уз примену демонстрације, 

дискусије  и увежбавања. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 



  

активност у току предавања 10 писмени испит / 

практична настава 10 усмени испт 60 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и /   

 



Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм: Струковна медицинска сестра/техничар 

Врста и ниво студија: основне струковне студије, први степен 

Назив предмета: Репродуктивно здравље 

Наставник/наставници: Нарциса Петровић Субић, Драган Капелер 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета  

Оспособљавање студента да  усвоји  знања која ће  користи  у  едукацији  популације  са циљем  унапређења  

и  очувања  репродуктивног здравља. Усвајање знања и вештина за праћење здравственог стања у области 

репродуктивног здравља. Оспособљавање за учествовање у дијагностичким и терапијским поступцима, те 

планирању и спровођењу здравствене неге у области репродуктивног здравља. 

Исход предмета  

По успешном  завршетку курса, студент ће бити у стању да препозна патологије ране и касне трудноће, да 

пружи здравствену негу код превремено  рођеног  детета,  примени  процедуру  премештаја  превремено  

рођеног  детета,  учествује  у  дијагностичким  и терапијским интервенцијама. Студенти ће бити у стању да 

учествују у превенцији гинеколошких обољења, дијагностици, постоперативној нези, лечењу и 

рехабилитацији, раду у саветовалиштима за репродуктивно здравље. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Здравствена заштита жена на примарном, секундарном и терцијарном нивоу. Рад струковне медицинске 

сестре/техничара на едукацији опште јавности у превентиви карционома грлића материце, значају 

партиципације организованог скрининга папа тестом, превенцији акутних инфламаторних обољења 

гениталних органа жене, превенцији полно преносивих болести, превенцији абортуса и рака дојке. Улога 

струковне медицинске сестре/техничара у дијагностици, лечењу, нези и рехабилитацији после операција и 

гинеколошких интервенција. Улога струковне медицинске сестре/техничара у организацији рада 

сасветовалишта за превенцију и рану детекцију карцинома на гениталним органима жена, саветовалишта за 

младе, саветовалишта за контрацепцију и саветовалишта за труднице. Дијагностичке методе испитивања и 

специфичности у лечењу, нези и рехабилитацији трудница, породиља, новорођенчета, бабињара уз обуку 

за ЦТГ мониторинг и одрђивање карличних мера, леополдових хватова и тријажу приоритета. Методе 

планирања породице са посебним фокусом на контрацептивне методе ( саветовање у вези доступних 

различитих контрацептивних метода са фокусом на елиминисање свих ризикофактора за њихову примену) 

и заштиту од полно преносивих болести, испитивања неплодности. 

Практична настава  

Физиолошка трудноћа, порођај и постнатални период као здраво стање. Процена  фактора ризика који су 

одговорни за настанак патолошких стања у антенаталном, интрапарталном и постпарталном периоду, на 

процену хитних стања у акушерству, те на здравствену негу за време и након оперативног порођаја.  

Здравствена нега новорођенчета с нагласком на здраво родитељство. Процена телесних система 

новорођенчета, процена примитивних рефлекса и едукацију родитеља. Учествовање у спровођењу метода 

планирања породице са посебним фокусом на контрацептивне методе и заштиту од полно преносивих 

болести и  испитивања неплодности. 

Литература  

Основна:  

1. Плећаш, Д. (2014). Гинекологија и акушерство: уџбеник за студенте медицине. Београд: Медицински 

факултет. 

2. Ђурђевић С., Копитовић В., Капамаџија А.( 2015). Гинекологија. Нови Сад:  Медицински факултет. 

Допунска: 

1. Ђурђевић  С.,  Бујас  М.,  Сегеди  Д. (2013). Практикум  из  гинеколошко-акушерске  дијагностике  и  

терапије. Нови Сад: Медицински факултет.  



Број часова  активне наставе 

(3+2) 

Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Академско излагање, проблемско излагање, ППП, истраживачка метода, радионичарски рад у мањим 

групама, дискусионе групе,  студентске презентације и други интерактивни и кооперативни облици и 

методе рада. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  

поена 

 

активност у току предавања 10 писмени испит / 

практична настава 10 усмени испт 60 

колоквијум-и 20 ..........  

 



Табела 5.2. Спецификација предмета  

 

Студијски програм : Струковна медицинска сестра/техничар 

Назив предмета: Социјална геронтологија  

Наставник/наставници: др Славица Коматина  

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета  

Циљ овог предмета је да се студенти упознају са основним принципима социјалне геронтологије и са најзначајнијим социолошким 
проблемима старих људи, као и са биолошким процесима старења, физичким и психичким својствима остарелих организама и 

социолошким проблемима старих људи.  

Упознавање студената са трендовима старења становништва и обухватом најстаријег становништва здравственом и социјалном 

заштитиом у различитим земљама (најразвијеније, земље у развоју, неразвијене), посебно са трендовима старења становника Србије.  

Упознавање студената, будућих медицинских сестара/техничара са специфичним социјалним, психолошким и културолошким 

кактеристикама старије популације, у циљу што ефикацнијег лечења,  превазилажења предрасуда и међугенерацијског јаза, бољег 

разумевања и олакшане комуникације са најстаријом популацијом.  

Студенти треба да разумеју да је и сам појам старости релативан и условљен душтвено-историјским контекстом. На различитим 

нивоима друштвено-економског и културног развоја различита историјска друштва имају различите старосне структуре, различито 

просечно очекивано трајање живота, па у складу са тим и различите године сматрају старошћу. 

Едукација студената за разумевање старости и биолошких процеса који условаљавају промене физичких и психичких својстава 

остарелих организама, као и њихове специфичне социјалне проблеме.   

Исход предмета  

Студенти су упознати са основним принципима социјалне геронтологије и разумеју старост као специфично животно доба које 

карактерише иреверзибилан процес опадања физичких и психичких функција организама. Праве разлику између квантитативног 
старења које дефинише старе људе у оквиру једне старосне категорије и  старења као индивидуалног процеса на који утиче низ 

фактора: наслеђени генетски потенцијали, социјалне прилике које те потенцијале поспешују или спутавају, начин живота појединца, 

начин исхране, степен загађености природне средине, штетне навике, али и карактерне особине личности итд.  

Студенти разумеју друштвени положај најстаријег становништва у друштву са особеним културним, економским, верским и 

националним карактеристикама и уважавају индивидуалне потребе старијих особа. Разумевајући специфичности старости као 

карактеристичног животног доба,  студената су оспособени да се носе са многобројним и честим друштвеним предрасудама које прате 
настарију популацију и имају развијен осећај емпатије према старима и њиховим специфичним потребама и старости као природном 

животном добу.   

Садржај предмета 

Теоријска настава 

У теоријском делу студенти ће стећи основна знања о социјалној геронтологији, што заначи да ће бити упознати са свим аспектима 

социјалног положаја старије популације. Социјана геронтологија бави се испитивањем многобројних фактора који мењају социјалну 

позицију старијих људи у односу на зрело доба, што подразумева престанак бављења професоиналним радом, губитак социјланог 
статуса, смањење броја друштвених улога, сужавање социјалних контаката, погоршање материјалних услова живота, издвојеност 

старих људи из главних друштвених токова, усамљеност, маргинализованост. Такође ће бити  упознати са последицама које овај  

измењени социјални положај проузрокује на психо-социјални статус и карактерне особине личности код најстарије популације. 

Социјална геронтологија треба да објасни однос друштва према старијим људима на различитим ступњевима његовог историјског, 

економског и културног разовоја. Карактеристике глобалног друштва, односно његовог економског, политичког и правног система, 

друштвена стратификација, преовлађујући тип породичне организације, културне вредности и друштвене норме, религија, али и сама 
старосна структура друштва утичу на друштвени положај најстаријег становништва и на начина на који се његове друштвене улоге 

мењају, односно сужавају када напуни извастан број година које друштво сматра старошћу.  

Старење је друштвени процес којим су заправо захваћене све генерације, па старење треба посматрати и разумети кроз процесе 
промена друштвених улога и положаја, као и вредностих оријентација које људи доживљавају прелазећи из једног животног доба у 

следеће, као и међусобне друштвене односе које успостављају припадници различитих генерација.  

Студенти ће бити упознати са универзалим друштвеним феномоном – друштвеним предрасудама и стереотипима и посебно да 

доминантним представама о староти и стереотипима о старима који доминирају у већини савремених друштава.   

Практична настава  

У практичном делу наставе студенти ће имати прилике да комуницирају са старијим особама, да се упознају са њиховим друштвеним 

положајем, здравственим, социјалним и породичним проблемима на геријатријском одељењу вршачке болинце и у одабраним 

старачким домовима.  

Литература  

1. С. Коматина. (2004). Старење становништва Београда. Београд: Институт за криминолошка и социолошка истраживања. 

2. С. Коматина (2003). Доминантне представе о старости. Становништво, 1-4, 147.160.  

3. С. Коматина (1997). Институционално збрињавање старих. У: Пензионери Србије у друштвном животу. Београд: Савез 

пензионера Србије и Геронтолошко друштво Србије. Стр. 76-84.  



4. С Коматина (1993). Начин живота станара једног дома за старе. Социолошки преглед. 1-4, 221-235.  

5. С Коматина (2003). Однос према смрти. Геронтологија, 1-4. 32-36.  

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе 

Уводна предавања методом академског излагања, образлагањем са реторичким питањима и шематским презентацијама основног 
садржаја. Дијалози и расправе на договорене теме. Вежбе путем детаљних припрема за посете и саме посете старијим особама у 

геријатријским одељењима и изабраним домовима за старе и излагање утисака, опсервација и дискусија после предвиђених сусрета.  

Презентације на теме везане за друштвени положај и проблеме старијих особа у здравственим и социјалним установама. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10  писмени испит 20 

практична настава 20 усмени испт 50  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација 

пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 



Студијски програм : Струковна медицинска сестра - техничар 

Назив предмета: Основи менаџмента 

Наставник/наставници: др Предраг Пртљага/др Горан Вилотијевић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Студенти се оспособљавају да препознају улогу и важност менаџмента у управљању организацијама, процесима, 

људима. Студенти познају и разумеју менаџмент као процес, функцију, науку и професију која је саставни део рада 

здравствене установе и/или приватне праксе (у даљем тексту ЗУ и/или ПП). Коришћењем доступне литературе и 

интернет извора студенти упознају основне појмове, теорије и управљање функцијама као што су планирање, 

организовање, вођење, управљање људским ресурсима и контрола. Колегијум повећава разумевање и провођење 

специфичних техника управљања у области здравствене заштите. 

Исход предмета 

По завршетку курса, студенти разумеју разлику између конвенционалног, неконвенционалног и савременог приступа 

менаџменту. Студенти разумеју структуру организације и фазе њеног обликовања и у стању су да дефинишу центре 

одговорности; студенти препознају планирање; разумеју нивое планирања и етапе у процесу планирања, временску 

артикулацију и одговорност за планирање. Студенти схватају значај стратегијског менаџмента (одредити, применити, 

контролисати и развити стратегију) и активности које се спроводе у сврху перманентног развоја ЗУ и/или ПП. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Дефиниција менаџмента. Кључне аспекти процеса менаџмента. 2. Дефиниција менаџера. Појам, типови и улоге 

менаџера. 3. Теорије менаџмента. Развој теорија (конвенционалне, неконвенционалне методе). 4. Савремени приступи 

менаџменту. 5. Функционална подручја – појам, корист и нивои планирања. 7. Визија, мисија и циљеви (Стратегија - 

начини формулисања и нивои стратегије. 8. Стратегијски менаџмент. Појам и формулација стратегије. 9. Стратегиј-

ски менаџмент. Примена, контрола и развој стратегије. 10. Стратегијски менаџмент. Нивои стратегије. 11. Организа-

ција. Појам и дефиниција. Структура организације. Фазе обликовања организацијске структуре. Начела организације. 

13. Организација. Организацијске структуре. Облици организацијских структура. 14. Организација. Примери органи-

зацијских структура према делатностима. 15. Резиме активности. 

Практична настава  

Студенти се коришћењем литературе, интернета и интерактивних енциклопедија и база знања упознају са 

иновацијама у области менаџмента уопште, а посебно у раду ЗУ и/или ПП. Израдом презентација и семинарских 

радова студенти употпуњавају своје и знање својих колега. 

Литература  

1. Васић, Ж, Сајферт, Д Јевремовић М. (2013.) Основи менаџмента, ВИШЕР Београд 

2. Живковић, Ж.; Јелић, М, Поповић Н (2005.) Основи менаџмента, ДШИП Бор 

3. Машић, Б Бабић, Л Ђорђевић Ј (2010.) Менаџмент, Сингидунум, Београд 

4. Ђорђевић Ј. (2007.) Основе менаџмента људских ресурса. Сингидунум Београд 

5. Николић, М. (2007.) Стратегијски менаџмент. Технички факултет "М. Пупин" Зрењанин  

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Расправе - разговор, Интерактивни рад у малим групама. Семинарски рад. Пројектна настава. Континуирана 

евалуација реализације предиспитних обавеза и завршна евалуација (свођење резултата). Истраживачка метода,  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 

колоквијум 30   

семинарски рад 30   

 



Табела 5.2. Спецификација предмета   

 

Студијски програм: Струковна медицинска сестра/техничар 

Врста и ниво студија: основне струковне студије, 

Назив предмета: Oрганизација слободног времена у болничким условима 

Наставник за предавања: проф. др Александар Стојановић 

Наставник за вежбе: др Наташа Стурза Милић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: нема 

Циљ предмета  

Студенти треба да схвате појам и значај слободног времена у болничким условима; да разумеју педагошке и 

андрагошке аспекте слободног времена; да сагледају могућности културног и стваралачког развоја личности у 

слободном времену; да уважавају специфичности слободног времена у болничким условима; да разумеју значај 

организовања слободног времена у болничким условима; да се оспособе да организују различите активности у 

слободном времену током болничког лечења; да усвоје знања о факторима, принципима и методама организовања 

слободног времена и  критички о томе промишљају; да развију одговарајуће социјалне и комуникативне компетенције; 

да се оспособе да осмишљавају слободне активности које ће позитивно утицати на физички, духовни, образовни и 

културни развој пацијената у болничким условима. 

Исход предмета  

По успешном завршетку курса, студенти треба да буду: способни да објасне појам и значај слободног времена у 

болничким условима; способни да образлажу и уважавају педагошке и андрагошке аспекте слободног времена и 

специфичности слободног времена у болничким условима; способни да сагледају могућности културног и 

стваралачког развоја личности у слободном времену; оспособљени да организују слободно време пацијената у 

болничким условима уважавајући различите факторе, принципе и методе организовања слободног времена; да 

примењују одговарајуће социјалне и комуникативне компетенције; да буду оспособљени да осмишљавају слободне 

активности које ће позитивно утицати на физички, духовни, образовни и културни развој пацијената у болничким 

условима. 

Садржај предмета  

Теоријска настава:  

Слободно време – појам и значај. Теоријска мисао о слободном времену у свету. Слободно време – педагошки и 

андрагошки проблем. Култура слободног времена. Развој личности у слободном времену и одговарајуће компетенције. 

Специфичности слободног времена у болничким условима. Организовање слободног времена. Фактори слободног 

времена. Принципи организовања слободног времена. Методе организовања слободног времена. Слободне активности 

– задаци, структура, врсте. 

Практична настава:  

Разрада теоријских садржаја на вежбама (осмишљавање слободних активности које ће позитивно утицати на физички, 

духовни, образовни и културни развој пацијената у болничким условима, утемељеним на савременим принципима и 

методама организовања слободног времена). 
Литература: 

1. Коковић, Д. (2006). Начин живота и слободно време: феноменологија слободног времена. Нови Сад: Tims – 

Факултет за спорт и туризам (одабрана поглавља). 

2. Грандић, Р. (1997). Слободно време (приручник). Нови Сад: Филозофски факултет. 

3. Гојков. Г., Стојановић, А. (2015). Дидактичке компетенције и европски квалификациони оквир. Београд: 

Српска академија образовања. 

4. Савићевић, Д. (2011). Општа андрагогија (делови: Мотивација и учење одраслих; Самоусмеравано учење 

одраслих; стр. 210–226; 255–269). Вршац: Висока школа струковних студија за образовање васпитача 

,,Михаило Палов”. 
Број часова активне наставе  Теоријска настава: 1 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе: Академско излагање, образлагање са реторичким питањима, разговор о унапред 

постављеним проблемима уз логичко структурисање предмета расправе, шематско приказивање структуре садржаја и 

трагање за информацијама на интернету. 
Оцена  знања (максимални број поена 100)  

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

Активност у току предавања 10 писмени испит 25 

практична настава 15 усмени испит 30 

колоквијум 10   

семинари 10   

 



Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм : Струковна медицинска сестра/техничар 

Назив предмета: ТОЛЕРАНЦИЈА 

Наставник/наставници: проф. др Љубивоје Стојановић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: нема 

Циљ предмета:  

Упознати студенте са основним принципима толераннције као стваралачке неопходности у свим 

стваралачким и животним односима и постигнућима. То подразумева и недвосмислено разобличавање свих 

ускогрудости које подстичу религијски, идеолошки и етнички конзервативизми и екстремизми. То је 

могуће само онда кад се усвоји животно начело: „Живи и пусти другога да живи онако како они мисли да 

је најбоље.“ Наравно, потребно је промишљати границе свачијег избора где је једино меродавно то да ли 

неко некога угрожава. Неслагања ће увек бити у погледу људских ставова и уверења, то се превазилази 

мирољубивим закључком: „Слажемо се да се не слажемо“, где би требало да толеранција буде заједничко 

опредељење свих стваралачких субјеката. Све ово посебно је важно за будуће радно ангажовање студената 

у вези са здрављем свакога човека. Препознавши добре домете толеранције студенти ће засигурно неговати 

и симедонијску културу стављајући у први план потребе других што ће им бити добар пујтоказ за сва добра 

остварења у хуманој делатности где је жртвовање за друге без било каквог тактизирања, са јасним 

опредељењем за доброту, избор који гарантује успешност појединца и добробит многих. 

 

Исход предмета: 

Очекујхемо да студенти после упознавања са садржајем предмета и прихватања истих за меродавне 

одреднице узвишеног позива служења бољитку живота и здравља изградити у себи одговорни оптимизам 

и отворену антропологију. Снагом непоколебљиве доброте превазилазиће све препреке у себи и око себе. 

Неће им бити упрвом плану зло других већ стварна добробит свакога човека. Тако ће се смислено и успешно 

суочити са свим недостацима и пропустима код себе и код других спремношћу да увек дају предност 

доброти над злопамћењем. Неће се оптерећивати прошлошћу која је таква каква јесте, не може се мењати, 

него ће стварати бољу будућност као заједничку стварност са свима. Неслагање међу људима у погледу 

става о некоме или нечему и начина решавања неких питања могу се превазићи само спремношћу на 

активну и недвосмиуслену толеранцију. Будући оспособљени да снагом стварне толеранције превазиђу све 

препреке ка добром човеку у себи биће покретачи бољитка међу људима. Будући опредељени да дају 

смислени допринос миру и разумевању у свету свој примарни посао радиће са радошу и пуном 

одговорношћу. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

- Толеранција као животна потреба 

- Мир и разумевање као ефекти толеранције 

- Толеранција као истрајност у доброти 

- Активна и пасивна толеранција 

- Границе толеранција 

- Религија и толеранција 

- Етничке предрасуде као препреке за толеранцију 

- Идеолошке искључивости као ометачи толеранције 

- Академски фундаментализам као проблем  

- Социјалне разлике као изазови 

- Болест  као посебно животно стање 

- Оздрављење као процес у коме је важно умеће толеранције 

 



Практична настава  

- Разгоивори о савременом свету и човеку у вези са полеранцијом и нетолеранцијом 

- Како  покренути добре токове тоолеранције? 

- Искреност и толеранција 

- Предрасуде као ометачи толеранције 

- Преиспитивање унутрашњих капацитета толерантности 

- Толеранција здравствених радника према болесницима 

- Заговарана и остварена толеранција 

 

Литература  

- Стојановић, Љ (2020). Трпељивост/Толеранција. Вршац: Висока школа за васпитаче. 

- Стојановић, Љ (2013). Култура дијалога. Вршац: Висока школа за васпитаче. 

- Волтер (2005). Расправа о толеранцији. Београд: Утопија. 

- Зечевић. А (2015). Истина, лепота и границе знања. Београд: Службени гласник. 

- Лок,Џ (2015). Писмо о толеранцији. Београд: Службени гласник. 

 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 1 Практична настава:2 

Методе извођења наставе  

- После академског излагања наставних садржаја отрвара се дебата са циљем да се отворена тема 

заједничким трудом промисли и кро одређене закључке определе различити ставови са намером 

да се у свему препозна шта је добро и прихватљиво. Различитост је неизбежна и неопходна што 

не значи да су сви против свих већ да свако има свој став.који је другачији али није супростављен 

никоме. Због тога је важно умеће културе дијалога и куклтуре различитости што се током студија 

на најбољи могући начин остварује. Тако се ствара толерантна атмосфера међусобног уважавања 

међу  свим стваралачким субјектима. 

- Практична настава оствариваће се тако што ће студенти писати есеје и семинарске радове на задате 

теме и у отвореној дискусији у којој учествују сви појашњавати своје закључке што стварно 

доприносу стварању отворености и поверења и покреће добре стваралачке токове у сваком 

погледу. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10  писмени испит  

практична настава 10 усмени испит 70 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 10   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 

усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 



Студијски програм: СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР 

Назив предмета: СТРУЧНА ПРАКСА 5 

Наставници: Миливој Вишацки, др Нарциса Петровић Субић, Драган Капелер, др Славица 

Коматина, др Наташа Стурза Милић 

Статус: обавезан 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: Реализована и евидентирана Стручна пракса 4 и Летња стручна пракса 2 

Циљ предмета  
Циљ Стручне праксе 5 је усвајање и самостално извођење сестринских вештина. Струковна медицинска 

сестра/техничар ће у оквиру стручне праксе овладати вештинама јединствене сестринске праксе, радити на 

пословима примене терапије у различитим медицинским дисциплинама, примене процеса здравствене неге, 

вођењу сестринске документације. Учествоваће у раду здравственог тима на разним нивоима здравствене 

заштите. Едукација студената која их оспособљава да практично примене и усаврше стручна и научна знања 

која стичу током теоријско-практичне наставе и развију професионалну етичност и комуникационе 

способности. Оспособљавање студената за разумевање поремећаја функционисања људског организма, 

анализа узрокa и начинa настанка болести и механизама одговора на поремећену биолошку регулацију. 

Кроз практичан рад, усвајање знања и вештина за праћење здравственог стања у области репродуктивног 

здравља, оспособљавање студената за учествовање у дијагностичким и терапијским поступцима, те 

планирању и спровођењу здравствене неге у области репродуктивног здравља. Стварање услова за 

дијагностику морфолошког статуса деце и старих особа. 

Исход предмета Струковна медицинска сестра/техничар, након обављене Стручне праксе 5 имаће усвојена 

знања и вештине да ради по начелима јединствене сестринске праксе, да примењује процес здравствене неге 

и води сестринску документацију. Развијене способности и спремност за решавање конкретних проблема 

уз употребу научних метода и поступака. Темељно разумевање улоге у здравственом тиму на разним 

нивоима здравствене заштите. Развијена професионална етичност и комуникационе способности. По 

успешном завршетку стручне праксе студенти ће усвојити знања и разумети зашто се у различитим стањима 

и поремећајима јављају знаци и симптоми који могу да укажу на постојећи развој болести или већ постојећу 

болест. Студенти ће бити у стању да препознају патологије ране и касне трудноће, да пруже здравствену 

негу код превремено  рођеног  детета,  примене  процедуру  премештаја  превремено  рођеног  детета,  

учествују  у  дијагностичким  и терапијским интервенцијама. Студенти ће бити у стању да учествују у 

превенцији гинеколошких обољења, дијагностици, постоперативној нези, лечењу и рехабилитацији, раду у 

саветовалиштима за репродуктивно здравље. Студенти владају основним принципима социјалне 

геронтологије и разумеју старост као специфично животно доба које карактерише иреверзибилан процес 

опадања физичких и психичких функција организама. Након учешћа у стручној пракси студенти ће моћи 

да разумеју друштвени положај најстаријег становништва у друштву, уважавају индивидуалне потребе 

старијих особа и имају развијен осећај емпатије према старима и њиховим специфичним потребама. 

Овладаност основним методама дијагностике моторичког и морфолошког статуса деце и старих особа. 

Садржај практичне наставе (праксе):  
Стручна пракса 5 се може изводити пре подне или после подне (осам часова дневно) током једног или два 

дана у недељи, континуирано током другог семестра (у трајању од 15 недеља).  

Студент обавља стручну праксу у следећим здравственим установама:  
Служба за интерну медицину Општа болница: Пријем интернистичког болесника на хоспитално лечење. 

Први контакт и комуникација са интернистичким болесником. Специфичности у спровођењу здравствене 

неге у областима интерне медицине (кардиологија, пулмологија, ендокринологија, гастроентерологија и 

хепатологија, хематологија, онкологија, нефрологија, алергологија и имунологија). Специфичности у 

извођењу дијагностичких и терапијских процедура у свим наведеним областима интерне медицине. 

Интрамускуларна и интравенска апликација лекова и течности. Кататеризација. Увођење назогастричне 

сонде, катетера, клизме. Мерење пулса, притиска, процена стања болесника, аускултација здравог и 

болесног срца. Самостално извођење ЕКГ-а. и очитавање најзначајних промена. Праћење виталних знакова 

болесника, мониторинг пацијента. Упознавање са улогом сестре у ендоскопским процедурама. Сестринске 

интервенције које се односе на успостављање комуникације са интернистичким болесником. 

Документација процеса здравствене неге. Функцијско испитивање запаљења,  метаболизма, ендокриног 

система, кардиоваскуларног система, периферне циркулације и респирацијског система. Функцијско 



испитивање крви и хемостазног система. Лабораторијска дијагностика малигне неоплазије. Функцијско 

испитивање дигестивног тракта, јетре и жучних путева, нервног система. 

Служба за гинекологију и акушерство  

Праћење трудноће, превенција компликација и трудноћа високог ризика. Пренатална дијагностика. Пријем 

породиље у породилиште. Контрола породиље. Неговање новорођенчета у порођајној сали. Специфичности 

организације рада сестринске службе у здравственој заштити жена. Превенција инфламаторних оболења 

гениталних органа жене. Организација рада у саветовалишту за превенцију малигних оболења 

репродуктивних органа жене. Здравствена нега породиље са акушерским операцијама. Здравствена нега 

породиље са акушерским операцијама. Нега бабињаре и промоција дојења. Рад и организација у baby-

friendly одсеку. Упознавање са радом у одсеку за инфертилитет. Превенција спонтаних и намерних побачаја. 

Преоперативна припрема жене.  

Геронтолошки центар: Упознавање са организацијом рада геронтолошког центра. Упознавање са 

специфичностима комуникације са старијим особама Овладавање специфичностима здравствене неге и 

исхране старих. Упознавање са здравственом негом старих на палијативном збрињавању. Сарадња са 

примарном здравственом заштитом. Сарадња са центром за социјални рад и упознавање са социјалном 

заштитом старих. Процена услова за негу у кући. Демонстрирање поступака неге у кући. Едукација 

породице за негу. Припрема и смештај старе особе у дом. Специфичности пријема. Примена поступака 

здравствене неге у решавању општих и специфичних проблема. Обука посете и породице старих-припрема 

за повратак кући. Предшколска установа: мерење и праћење телесне тежине, висине, кожних набора и 

обима код деце предшколског узраста, израда и анализа графикона промене индекса телесне масе (BMI), 

процена правилног држања тела и деформитета, примери корективних вежби. Вођење документације 

(здравственог картона) присуством на систематским прегледима у предшколској установи, основним 

школама, здравственим установама. Сарадња са здравственом службом – диспанзерима и другим 

институцијама и удружењима. 

Коришћење препоручене литературе из предмета на програму основних струковних студија: Струковна 

медицинска сестра/техничар. 

Број часова, ако је специфицирано                                                     150 часова током семестра 

 Теоријска настава:  Практична 

настава:  
Методе извођења наставе: проблемска метода, дискусија, демонстрација. Пројектна настава. Увежбавање 

вештина кроз практичан рад у непосредном контакту с болесником под надзором, кроз рад у групи, рад у 

пару и самосталан рад.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Студент је у обавези да води Дневник стручне праксе 5, који потписује и оверава сарадник/ментор и 

наставник Високе школе. Стручна пракса 5 се оцењује описно као: Успешно остварена; Веома успешно 

остварена; Није остварена. Описна оцена се даје на основу редовног присуства на стручној пракси и нивоа 

овладаних вештина, залагања и учествовања у процесима саветовања, неге и збрињавања болесника, 

здравствено-васпитног рада, ангажовања и активности током праксе, овладавања вођења медицинске 

документације, а на основу мишљења сарадника/ментора. 

 



Табела 5.2. Спецификација предмета 1 
 

Студијски програм: Струковна медицинска сестра/техничар 

Назив предмета: Здравствене потребе становништва и демографске структуре  

Наставник/наставници: др Славица Коматина  

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема  

Циљ предмета  

Циљ овог предмета је да се студенти упознају са основним принципима демографије као помоћне научне 
дисциплине која је од великог значаја за медицинске науке. Предмет треба да оспособи студенте да 
разумеју узрочно-последичнe везe између основних демографских структура становништва и 
демографских процеса, с једне стране, и здравственог стања укупне популације, с друге стране. Студенти 
ће бити упознати са значајем вођења медицинске евиденције на нивоу појединих здравствених установа, 
али и на локалном, националном и  међународном нивоу, односно на нивоу Светске здравствене 
организације.  

Исход предмета  

Студенти разумеју значај који основне демографске структуре становништва и укупна популациона 
динамика имају по здравствено стање једне популације, и схватају везу између демографских трендова и 
потенцијалних  могућности оболевања појединих категорија становништва.  

Студенти су оспособљени да разумеју специфичне здравствене потребе појединих категорија становиштва 
и упознати су са значајем и начином функционисања како националног, тако и светског здравственог 
статистичког система, који је од непроцењивог значаја у глобалним здравственим кризама и пандемијама.  

Студенти разумеју начин функционисања здравственог статитичког система на свим нивоима, као и значај 
њихове међусобне усклађености.   

Садржај предмета 

Теоријска настава 

У теоријском делу студенти ће бити упознати са основним принципима демографије као помоћне научне 
дисциплине од великг значаја за све гране медицине.  

Свака популација одликује се специфичном популационом динамиком, односно основним демографским 
структурама које у исто време представљају и последицу њеног  претходног демографског развоја и узрок 
њених будућих популационих промена.  

Природно и механичко кретање становништва директно утиче на све сфере друштвеног живота, па и на сам 
здравствени систем. Упознавањем са основним структурама становништва (полном, старосном, брачном, 
образовном, структуром по запослености итд.) студенти се упознају са здравственим потребама појединих 
категорија становништва, као и здравственим ризицима које поједина демографска обележја собом носе.  

Анализираће се везе између природног и механичког кретања становнитшва и карактеристика и потреба 
здравственог система.  

Упознаће се са демографским карактеристикама наше популације, али и са тенденцијама и прогнозама у 
кретању светске популације и њиховим последицама по здравствени систем.  

Практична настава  

У пратичном делу наставе студенти ће бити упознати са значајем тачног, ефикасног и благовременог 
прикупљања здравстених података о становништву, начином вођења здравствене евиденције и њеним 
ефектима на ефинасност здравстевног система од локалног до глобалног нивоа. Упознаће се са подацима 
које прикупља наш здравствени систем и са усклађеносшћу националне здравствене евиденције са 
европском и светском статистиком.  



Литература  

1. С. Коматина. (2004). Старење становништва Београда. Београд: Институт за криминолошка и 
социолошка истраживања. (Поглавље V Демографскса анализа динамике процеса старења становништва 
Београда).  

2. С. Коматина (2004). Старење становништва у свету и код нас: тенденције и прогнозе. Геронтологија 1. 

стр. 151-164. 

3. RAŠEVIĆ, M. & PENEV. G. (2010). Opštine Republike Srbije: оsnovni demografski. ekonomski i socijalni 
pokazatelji relevantni za populacionu politiku. Beograd: Društvo demografa Srbije. 

4. Kotzamanis, B. (2001). Razvitak stanovništva i demografske perspektive jugoistočne Evrope. Stanovništvo, 
39(1-4), 7-44. https://doi.org/10.2298/STNV0104007K  

5. Janošević S, Dotlić R, Erić Marinkovicć J. (2013).  Medicinska statistika. Београд: Medicinski fakultet.  

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Уводна предавања методом академског излагања, образлагањем са реторичким питањима и шематским 
презентацијама основног садржаја. Дијалози и расправе на договорене теме. Вежбе путем излагања 
садржаја на унапред постављене теме, дискусије по задатим питањима, презентације.   

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 20 

практична настава 20 усмени испт 50  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 

 



Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм: Струковна медицинска сестра/техничар 

Врста и ниво студија: основне струковне студије, први степен 

Назив предмета: Основи генетике 

Наставник/наставници: Миливој Вишацки, Драган Капелер 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема 

Циљ предмета: Оспособљавање студента за стицање знања  о принципима наслеђивања, болестима које 

имају наследну предиспозицију као и њиховом превенцијом и терапијом. 

Исход предмета: по успешном завршетку курса студенти ће бити оспособљњни да у клиничкој пракси 

могу применити стечена знања из области молекуларне биологије и пренаталне дијагностике кроз 

цитодијагностичке процедуре. Такође ће студенти бити оспособљени да могу да се баве радом у оквиру 

генетског саветовалишта. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Ћелијска и молекуларна основа наслеђивања; Хромозоми и ћелијске деобе; Генетика развића; Модели 

наслеђивања; Математика и популациона генетика; Полигенско и мултифакторско наслеђивање; 

Биохемијска генетика; Фармакогенетика; Генетика малигних болести; Генетички фактори честих болести; 

Генопатије и хромозопатије; Конгениталне аномалије и дисморфични синдроми; Тератогени утицаји 

спољашње средине; Терапија генетских болести; Улога, значај и задаци генетског саветовалишта; Етичка и 

правна питања у медицинској генетици. 

Практична настава 

Генетско саветовање; Скрининг наследних болести; Пренатална дијагностика и репродуктивна генетика; 

Израчунавање ризика; ДНК технологија; Мапирање и индентификација гена код моногенских болести.  

Литература  

1. Turnpenny, P., Ellard, S., (2009). Емеријеви основи медицинске генетике. Београд: Дата Статус. 

2. Попић-Паљић, Ф. (2007). Хумана генетика.  Нови Сад: Медицински факултет. 

Број часова  активне наставе 

(3+2) 

Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Усмено излагање, ППП, израда семинарског рада, колоквијум. Рад у малој групи, у пару и индивидуални 

рад уз примену демонстрације, дискусије  и увежбавања. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  

поена 

 

активност у току предавања 10 писмени испит / 

практична настава 10 усмени испт 60 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и /   

 



Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм: Струковна медицинска сестра/техничар 

Врста и ниво студија: основне струковне студије, први степен 

Назив предмета: Исхрана и дијететика 

Наставник/наставници: Нарциса Петровић Субић, Драгана Зимоња 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема 

Циљ предмета  

Оспособљавање студената за стицање знања и разумевање основних појмова о хранљивим материјама, 

микроелементима и потребама људи за њима. Оспособљавање студената да анализирају и примене  знање 

о  метаболизму, дневним потребама  и изворима хранљивих материја. Стицање знања и увида у последице 

које могу настати  неправилним уносом хранњивих материја.  

Исход предмета  

По успешном завршетку курса студенти ће бити оспособљени да разумеју основне појмове о храни и 

хранљивим материјама и њену повезаност са нормалним функционисањем организма уопште. Умеће да 

дефинишу стандарде и процене квалитет исхране као и да стекну могућност саветодавне улоге према својој 

околини. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод у науку о исхрани, значај исхране у здрављу и болестима. Хранљиве супстанце и њихова подела према 

пореклу и према улогама у организму. Беланчевине, масти, угљени хидрати, витамини, минералне материје 

и вода: улоге у организму , метаболизам, дневне потребе, изворе и последице недостатка у организму. 

Основне карактеристике појединих група хранљивих намирница, њихова улога у организму и подела по 

пореклу : млеко и замене за млеко, поврће А, поврце Б, воће, хлеб и замене за хлеб, месо и замене за месо, 

масти и уља. Упознавање са метаболизмом хранљивих намирница, уношење хране, варење хране, 

апсорпција хранљивих материја, интермедијарни метаболизам, екскреција производа метаболизма. 

Дијетотерапија при метаболичким поремећајима. 

Практична настава  

Израчунавања идеалне телесне тежине, утврђивање телесне површине номограмом. Утврђивање дневних 

енергетских потреба зависно од узраста и пола. Категоризације рада и препоручени стандарди. Утврђивање 

потрошње енергије. Специфично динамичко дејство хране. Хранљиве намирнице, подела према пореклу, 

њихова улога у организму и на групе према “ АДА “ таблици, карактеристике појединих група и утвђивање 

учешћа у исхрани. Састављање дневног јеловника за здраве особе зависно од узраста, пола и категорије 

рада. Специфичности и анализе јеловника. Анализе специфичних дијета. Испитивање исхране и 

ухрањености: анкете исхране, прехрамбени коефицијенти. Организација исхране у породици, 

предшколским и школским установама. Стандардне дијете за исхрану болесника: празна течна дијета, пуна 

течна дијета, општа дијета. Дијете за болесне, недовољне и преобилне исхране: нормокалоријске, 

хипокалориске, хиперкалоријске, нормопротеинске, хипопротеинске, хиперпротеинске. Дистрибуција, 

сервирање, контрола достављања и конзумирања хране. 

Литература  

1. Бацковић, Д. и сар. (2016). Хигијена са медицинском екологијом. Београд: Медицински факултет 

Универзитета у Београду. 

2. Ђорђевић Ј. (2014). Дијететика 1 и 2 за студенте Високе здравствене школе струковних студија у Београду. 

Београд: др.мед.Јелена Ђорђевић, Грин Принт. 

3. Николић М, Станковић А, Никић Д, Стојановић Д, Митровић В, Башић С. и др. (2008). Дијететика 

(Nutrition and Dietetics). Ниш : Медицински факултет. 

Број часова  активне наставе 

(3+2) 

Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 



Методе извођења наставе 

Академско излагање, проблемско излагање, ППП, истраживачка метода, радионичарски рад у мањим 

групама, дискусионе групе,  студентске презентације и други интерактивни и кооперативни облици и 

методе рада.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  

поена 

 

активност у току предавања 10 писмени испит / 

практична настава 10 усмени испт 60 

колоквијум-и 20 ..........  

 

 



Студијски програм : Струковна медицинска сестра - техничар 

Назив предмета: Примена ИКТ у здравству 

Наставник/наставници: др Предраг Пртљага 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Студенти се оспособљавају да користе рачунаре као извор информација, али истовремено и да врше дистрибуцију 

информација путем рачунарских мрежа, пре свега интернета. Студенти познају, разумеју и активно примењују ИКТ у 

раду здравствене установе и/или приватне праксе (у даљем тексту ЗУ и/или ПП). Коришћењем доступне литературе и 

интернет извора студенти се упознају са релевантном документацијом, уређајима, информационим системима, 

апликацијама и програмима намењеним за употребу у области здравствене заштите. 

Исход предмета 

По завршетку курса, студенти користе ИКТ као извор релевантних информација; имају развијен критички однос у 

погледу квалитета, поузданости и употребљивости информација, познају етичке и законске обавезе, као и личне 

одговорности у комуникацији и коришћењу дигиталних извора. Студенти су оспособљени да стеченим знањима 

унапреде сопствени рад, а самим тим и свеукупан рад ЗУ и/или ПП. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Рачунари у раду ЗУ и/или ПП. Интернет у раду ЗУ и/или ПП. Информациони системи и базе података у раду ЗУ 

и/или ПП. Могућности примене ИКТ у раду ЗУ и/или ПП. Ефекти примене ИКТ у раду ЗУ и/или ПП. Ограничења и 

недостаци примене ИКТ у раду ЗУ и/или ПП. Стандарди система за информационе технологије у раду ЗУ и/или ПП. 

Евиденције и повезани здравствени системи са другим националним системима. Безбедносни системи и заштита 

података пацијента. Дигитализација у здравству и медицини.  

Практична настава  

Студенти се коришћењем литературе, интернета и интерактивних енциклопедија и база знања упознају са 

иновацијама у раду ЗУ и/или ПП. Кроз вежбе студенти користе рачунаре у трагању за информацијама, апликације и 

програме, као и техничке уређаје адекватне за употребу у ЗУ и/или ПП. Припремљене материјале студенти 

уобличавају у прилоге који се  јавно презентују путем блога Високе школе, других комуникационих канала и/или 

slide-show софтвера и видео пројектора. 

Литература  

1. Prtljaga, P. i Bratina, T. (2020). Primena informaciono-komunikacionin tehnologija u vaspitno-obrazovnom radu.  

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Mihailo Palov, Vršac. Dostupno na: 

http://research.rs/primena-ikt-u-v-o-radu/ (одабрана поглавља) 

2. Erić Marinković J, Kocev N. Medicinska informatika. Dostupno na: 

http://statistika.mfub.bg.ac.rs/prilozi/literatura/Medicinskainformatika.pdf  

3. Erić Marinković J, Simić S, Božović Z, Dačić M i Kocev N. Mali rečnik informatike u medicini i zdravstvu. Dostupno 

na http://statistika.mfub.bg.ac.rs/prilozi/literatura/malirecnikinformatike.pdf  

4. Sivić, S. (2014). Osnovi zdravstvene informatike. Zdravstveni fakultet Univerziteta u Zenici, 10.13140/2.1.3597.6485. 

Dostupno na: https://www.researchgate.net/publication/273061613_Osnovi_zdravstvene_informatike  

5. Milić, N., Stanisavljević, D., Trajković, G., Miličić, B., Bukumirić, Z., Gajić, M. i Mašić, S. (2017). Biomedicinska 

informatika. Medicinski fakultet Foča. Dostupno na: http://docplayer.rs/180641011-Biomedicinska-

informatika.html  

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 1 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Академско излагање, истраживачка метода, радионичарски рад у мањим групама, студентске презентације и други 

интерактивни и кооперативни облици и методе рада. Практичан рад у рачунарској учионици. Израда прилога на 

блогу Високе школе и/или израда семинарског рада и презентације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 40 писмени испит 30 

семинарски рад 30   

 



Табела 5.2. Спецификација предмета  

 

Студијски програм : Струковна медицинска сестра/техничар 

Назив предмета: Ментално здравље 

Наставник/наставници: др Тања Недимовић, Адријан Божин 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: / 

Циљ предмета: Циљ предмета је припрема студента да: 1. Усвоје фундаментална знања 

о одређењу  и предмету проучавања  менталног здравља, 2. Схвати узроке настанка проблема са менталним 

здрављем, 3.  Препозна могуће застоје здравог одрастања и живљења,  4. У здравственој установи  ради на 

заштити и унапређењу менталног здравља. 

 

Исход предмета: По успешном завршетку курса, студенти би требало да буду способни да: 

1. Демонстрирају  модел здравог живота; 2. Обезбеђују пацијентима податке о доступним сервисима 

здравствене заштите и заштите менталног здравља; 3.  Штите приватност и поверљивост података о 

пацијентима; 4. Реализују активности које су усмерене ка заштити и унапређењу менталног здравља; 5. 

Препознају индивидуалне разлике и разумеју моделе менталног здравља;  6. Разумеју утицај друштвено-

културних фактора који се односе на здравље и благостање. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

 Основни принципи и подручја деловања менталног здравља; 

 Модели менталног здравља – шта значи бити ментално здрав; 

 Ментално здравље – детињство, адолесценција, одрасло доба, старост; 

 Примарна, секундарна и терцијална превенција; 

 Животне кризе – развојне и акцидентне. 

Практична настава  

 Стрес и ментално здравље, стратегије суочавања; 

  Криза: теорија кризе, реакције, фактори ризика;  

 Принципи психосоцијалне подршке; 

 Психолошке кризне интервенције;  

 Улога и значај социјалне подршке у заштити и унапређењу менталног здравља; 

 Основне поставке позитивне психологије. 

 

Литература  

1. Димитријевић, А. (2005). Савремена схватања менталног здравља и поремећаја. Београд: Завод за 

уџбенике.  

2. Биро, М. (2003). Појам нормалности и патологије у Биро, М. & Бутоло, W. (ур). Клиничка 

психологија. Нови Сад: Катедра за психологију & Футура публикације, Минхен; ЛМУ. (23-27) 

3. Влајковић, Ј.(2003). Превенција менталних поремећаја у Биро, М. & Бутоло, W. (ур). Клиничка 

психологија. Нови Сад: Катедра за психологију & Футура публикације, Минхен; ЛМУ.   (358-365) 

4. Поповић Деушић, С. (1999). Проблеми менталног здравља деце и адолесцената. Институт за 

ментално здравље, Београд (одабрана поглавља). 

 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 1 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Проблемско излагање, истраживачка метода, радионичарски рад у мањим групама, дискусионе групе,  

студентске презентације и други интерактивни и кооперативни облици и методе рада. 



Оцена  знања (максимални број поена 100)  

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава 20 усмени испт 30 

колоквијум-и 20+20 ..........  

семинар-и    

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 

усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 



Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм: Струковна медицинска сестра/техничар 

Врста и ниво студија: основне струковне студије, први степен 

Назив предмета: Естетска хирургија 

Наставник/наставници: Љубиша Грујић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Оспособљавање студената за стицање знања и  практичних вештина из свих естетских-пластичних 

хирушких дисциплина неопходних за адекватно збрињавање и негу ових   пацијената. Разумевање 

индикација и главних метода хируршког лечења, као и компликација које могу настати након естетске 

хирургије. Разумевање патофизиолошких основа потенцијалних болести у естетској хирургији. Разумевање 

специфичности пацијента у естетској хирургији, потребе за одговарајућом преоперативном обуком, 

оперативним ризиком и постоперативним лечењем. Развијање интересовања за научна истраживања кроз 

учешће студената у разним темама истраживања.у области естетске хирургије. 

 

Исход предмета  

По успешном завршетку курса студенти ће бити оспособљени да препознају естетско-пластична хирушка 

обољења; препознају компликације; збрину мање повреде и опекотине у амбулантним условима по свим 

хируршким принципима поштовања асепсе и антисепсе и антитетанусне заштите; да на време препознају 

евентуалне компликације у постоперативном току пацијената који су отпуштени на кућно лечење. Стечена  

знања за препознавање и правовремену дијагнозу одређених болести специфичних за естетску хирургију 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1.  Мамопластика за повећање дојке. Анатомија и физиологија млечне      жлезде, индикације за увећање 

дојке, технике повећања дојке,  компликације, лечење компликацијa. 

2.Реконструкција дојке након онкопластичних процедура у случају рака дојке. 

3.Процес старења лица - хируршка анатомија лица, цервикофацијални лифтинг, естетска хирургија горњег 

и доњег капка, технике, компликације, решавање компликација. 

4.Естетска и корективна хирургија носа. анатомија носа, технике ринопластике, компликације, решавање 

компликација. 

5.Обликовање тела: абдоминопластика, липосукција, подизање бутина, брахиопластика. 

6.Нехируршке методе подизања и подмлађивања: ињекциона пунила, Ботокс, ПРП, мезотерапија, 

ресорптивне и нересорптивне нити 

Практична настава  

Физикални преглед хируршког болесника, дијагностичке процедуре у хирургији. Иницијално хоспитално 

збрињавање повређених, и опечених. Хируршка обрада ране. Збрињавање хируршке инфекције. 

Постоперативна нега. Мале хирушке интервенције. Поступак са пацијентима на интензивној хирушкој нези.  

Развој практичних вештина у естетској хирургији  - употреба специфичних инструмената. Саветовање 

студената у хируршкој каријери. Комуникација са пацијентима. 

Литература  

Основна:  

1. Злата Јањић,(2014). Пластична и реконструктивна естетска хирургија. Нови Сад: Медицински 

факултет . 

Допунска: 

1. Цолић М.,  Тодоровић-Ћертић Б. (1997): Естетска хирургија са негом. Београд: Завод за уџбенике. 

2. Бунар, Е. (2019). Естетска медицина-одабране теме. Загреб:  Медицинска наклада. 



Број часова  активне наставе 

(1+2) 

Теоријска настава: 1 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Усмено излагање, ППП, израда семинарског рада, колоквијум. Рад у малој групи, у пару и индивидуални 

рад уз примену демонстрације, дискусије  и увежбавања. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  

поена 

 

активност у току предавања 10 писмени испит / 

практична настава 10 усмени испт 60 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и /   

 



Студијски програм: СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР 

Назив предмета: ЛЕТЊА СТРУЧНА ПРАКСА 3 

Наставник:  

Статус: обавезан 

Број ЕСПБ:  4 

Услов: Одслушани предмети треће године, реализоване и евидентиране Стручна пракса 5 и 6 и 

Летња пракса 2 
Циљ предмета Практична едукација за струковне медицинске сестре/техничаре које/и треба да усвоје 

вештине и знања која се примењују у оквиру појединачног и тимског рада и додатно увежбају процедуре 

из делокруга рада стручних и стручно-апликативних предмета из треће године и развију професионалну 

етичност и комуникационе способности. Оспособљавање студената за разумевање поремећаја 

функционисања људског организма, анализа узрокa и начинa настанка болести и механизама одговора на 

поремећену биолошку регулацију. Кроз практичан рад, усвајање знања и вештина за праћење здравственог 

стања у области репродуктивног здравља, оспособљавање студената за учествовање у дијагностичким и 

терапијским поступцима, планирању и спровођењу здравствене неге у области репродуктивног здравља.  

Оспособљавање студената за стицање знања и разумевање основних појмова о хранљивим материјама, 

микроелементима и потребама људи за њима, посебно, за организацију исхране у здравственим и другим 

установама (вртићи, школе, геронтолошки центри). Упознавање са организацијом, хигијеном и практичним 

радом у кухињама које припремају оброке за децу и старе особе. 

Исход предмета Студенти ће након обављене Летње праксе 3 бити оспособљени  да самостално и у тиму 

препознају патологије ране и касне трудноће, да пруже здравствену негу код превремено  рођеног  детета,  

примене  процедуру  премештаја  превремено  рођеног  детета,  учествују  у  дијагностичким  и терапијским 

интервенцијама. Студенти ће бити у стању да учествују у превенцији гинеколошких обољења, 

дијагностици, постоперативној нези, лечењу и рехабилитацији, раду у саветовалиштима за репродуктивно 

здравље.  Оспособљени студенти за учешће у организацији исхране у здравственим и другим установама 

(вртићи, школе, геронтолошки центри), као и за примену стандардне дијетом за исхрану болесника, 

дистрибуцију, сервирање, контролу достављања и конзумирања хране. Студенти владају основним 

принципима социјалне геронтологије и разумеју старост као специфично животно доба које карактерише 

иреверзибилан процес опадања физичких и психичких функција. Након учешћа у стручној пракси студенти 

ће моћи да разумеју друштвени положај најстаријег становништва у друштву и имају развијен осећај 

емпатије према старима и њиховим специфичним потребама. 

Садржај практичне наставе (праксе):  

Студент обавља Летњу стручну праксу 3 у следећим здравственим и другим установама:  
Служба за интерну медицину Општа болница Пријем интернистичког болесника на хоспитално лечење. 

Први контакт и комуникација са интернистичким болесником. Специфичности у спровођењу здравствене 

неге у областима интерне медицине (кардиологија, пулмологија, ендокринологија, гастроентерологија и 

хепатологија, хематологија, онкологија, нефрологија, алергологија и имунологија). Специфичности у 

извођењу дијагностичких и терапијских процедура у свим наведеним областима интерне медицине. 

Интрамускуларна и интравенска апликација лекова и течности. Кататеризација. Увођење назогастричне 

сонде, катетера, клизме. Мерење пулса, притиска, процена стања болесника, аускултација здравог и 

болесног срца. Самостално извођење ЕКГ-а. и очитавање најзначајних промена. Праћење виталних знакова 

болесника, мониторинг пацијента. Упознавање са улогом сестре у ендоскопским процедурама.Сестринске 

интервенције које се односе на успостављање комуникације са интернистичким болесником. 

Документација процеса здравствене неге. Функцијско испитивање запаљења,  метаболизма, ендокриног 

система, кардиоваскуларног система, периферне циркулације и респирацијског система. Функцијско 

испитивање крви и хемостазног система. Лабораторијска дијагностика малигне неоплазије. Функцијско 

испитивање дигестивног тракта, јетре и жучних путева, уропоетског система и нервног система. 

Сектор за хирушке гране медицине Опште болнице: Припрема, премедикација, и транспорт болесника 

у операциони блок. Примепрема за анестезију и њена примена. Овладавање обрадом хирушких рана и 

скидање конаца. Рад и организација рада у интензивној нези хирушких пацијената. Мониторинг пацијента 

у интензивној хирушкој нези. Значај здравствене неге у ургентној хирургији. Уклањање дренова, 

постављање и скидање гипса, постављање завоја. Праћење виталних параметара и поступак у хитним 

стањима код хирушких пацијената. Категоризација рана. Узимање брисева и токсиколошког материјала. 

Третман инфициране ране. Контрола и клемовање торакалних дренова. Примена мера стерилизације, 



антисепсе, нега болесника на механичкој вентилацији и оксигеној терапији, контролисање гасне анализе, 

примена сестринске интервенције код трансфузије крви, плазме. Исхрана болесника преко назогастричне 

сонде, гастростомом, парентералним путем, превенција декубитуса. Привремена хемостаза, нега код 

болесника са трахеостомом, колостомом, гастростомом, илеостомом, назогастричном сукцијом, код 

болесника са опекотинама, премрзлинама, послови организовања и руковођења радним целинама. 

Препознавање промена у параметрима виталних функција. Самостално припремање болесника, материјала 

и асистенција приликом обављања инвазивних и неинвазивних дијагностичких и терапијских процедура. 

Збрињавање болесника по завршеној процедури. Самостална припрема болесника за отупст са 

стационарног лечења уз документацију процеса здравствене неге.  

Служба за гинекологију и акушерство Праћење трудноће, превенција компликација и трудноћа високог 

ризика. Пренатална дијагностика. Пријем породиље у породилиште. Контрола породиље. Неговање 

новорођенчета у порођајној сали. Специфичности организације рада сестринске службе у здравственој 

заштити жена. Превенција инфламаторних оболења гениталних органа жене. Организација рада у 

саветовалишту за превенцију малигних оболења репродуктивних органа жене. Здравствена нега породиље 

са акушерским операцијама. Здравствена нега породиље са акушерским операцијама. Нега бабињаре и 

промоција дојења. Рад и организација у baby-friendly одсеку. Упознавање са радом у одсеку за 

инфертилитет. Превенција спонтаних и намерних побачаја. Преоперативна припрема жене.  

Здравствена заштита деце Студенти ће се упознати са здравственом заштитом у примарном контакту 

здраве и болесне деце; обавезним систематским и контролним прегледима; вакцинацијом деце по 

правилнику о обавезној имунизацији (календар вакцинације); промоцијом вакцинације и здравствено-

превентивним радом у циљу подизања свести о потреби обавезне вакцинације; систематским прегледима 

за упис деце у установе за колективни боравак; систематским прегледима за упис у забавиште 

(предшколско), основну, средњу школу и факултете, као и екскурзије. Такође ће бити упознати са радом и 

значајем развојног саветовалишта у откривању поремећаја у развоју; проценом интелектуалног и менталног 

развоја и најчешћим поремећајима развоја (касно проходавање, кашњење у говорно језичком развоју), 

проценама развоја и третманом ради превенција школског неуспеха – графомоторним вежбама, припремама 

за почетно описмењавање, третманом код деце са поремећајем у понашању, и другим развојним потешкоћа 

као што су ноћно умокравање, тикови, третманом деце са оштећењем слуха или вида.  

Геронтолошки центар и здравствене установе (служба иа интерну медицину са ендокринологијом Опште 

болнице): организација исхране у геронтолошком центру и здравственим установама. Стандардне дијете за 

исхрану болесника. Дијете за болесне, недовољне и преобилне исхране. Дистрибуција, сервирање, контрола 

достављања и конзумирања хране. Геронтолошки центар: Упознавање са организацијом рада 

геронтолошког центра. Упознавање са специфичностима комуникације са старијим особама Овладавање 

специфичностима здравствене неге и исхране старих. Упознавање са здравственом негом старих на 

палијативном збрињавању. Сарадња са примарном здравственом заштитом. Сарадња са центром за 

социјални рад и упознавање са социјалном заштитом старих. Процена услова за негу у кући. Демонстрирање 

поступака неге у кући. Едукација породице за негу. Припрема и смештај старе особе у дом. Специфичности 

пријема. Примена поступака здравствене неге у решавању општих и специфичних проблема. Обука посете 

и породице старих - припрема за повратак кући.  

Литература. Коришћење препоручене литературе из предмета на програму основних струковних студија: 

Струковна медицинска сестра/техничар. 

Број часова  активне наставе  Теоријска настава:  Практична настава: 42 (недељно) 

Методе извођења наставе: проблемска метода, дискусија, демонстрација. Увежбавање вештина кроз 

практичан рад у непосредном контакту с болесником под надзором, кроз самосталан рад, рад у пару и групи. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Студент добија у школи упут за обављање Летње стручне праксе 3, са којим се јавља у одговарајућу 

здравствену или другу установу где ће је обавити. По завршетку летње стручне праксе студент предаје 

наставнику задуженом за реализацију стручне праксе Дневник летње стручне праксе 3 са описом 

активности које је обављао током трајања летње стручне праксе, односно потврду да је пракса обављена.  

Летња стручна пракса 3 се оцењује описно као: Успешно остварена; Веома успешно остварена; Није 

остварена.  Наставник својим потписом у индексу верификује да је студент успешно обавио Летњу стручну 

праксу 3 уз стицање одговарајућег броја ЕСПБ, што омогућује студенту да уз остале потписе овери 

семестар.  

 



Студијски програм: СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР 

Назив предмета: СТРУЧНА ПРАКСА 6 

Наставници: Љубиша Грујић, Драган Капелер, др Нарциса Петровић Субић, Драгана Зимоња, др 

Предраг Пртљага, др Тања Недимовић, Адријан Божин, др Коматина Славица 

Статус: обавезан 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: Реализована и евидентирана Стручна пракса 5 и Летња стручна пракса 2 

Циљ предмета  
Циљ Стручне праксе 6 је усвајање и самостално извођење сестринских вештина. Струковна медицинска 

сестра/техничар ће у оквиру стручне праксе овладати вештинама јединствене сестринске праксе, радити на 

пословима примене терапије у хирушким и интернистичким дисциплинама, примене процеса здравствене 

неге, вођењу сестринске документације. Учествоваће у раду здравственог тима на разним нивоима 

здравствене заштите. Едукација студената која их оспособљава да практично примене и усаврше стечена 

стручна и научна знања која стичу током теоријско-практичне наставе и развију професионалну етичност и 

комуникационе способности. Оспособљавање студената за стицање знања и разумевање основних појмова 

о хранљивим материјама, микроелементима и потребама људи за њима, посебно, за организацију исхране 

у здравственим и другим установама (вртићи, школе, геронтолошки центри). У оквиру стручне праксе, 

упознавање студената са стандардном дијетом за исхрану болесника, дистрибуцијом, сервирањем, 

контролом достављања и конзумирања хране. Упознавање са организацијом, хигијеном и практичним 

радом у кухињама које припремају оброке за децу и старе особе. 

Исход предмета  
Струковна медицинска сестра/техничар ће након обављене Стручне праксе 6 имати усвојена знања и 

вештине да ради по начелима јединствене сестринске праксе, да примењује процес здравствене неге и води 

сестринску документацију. Имаће развијене способности и спремност за решавање конкретних проблема 

уз употребу научних метода и поступака. Темељно ће разумети своју улогу у здравственом тиму на разним 

нивоима здравствене заштите. Имаће развијену професионалну етичност и комуникационе способности. 

Оспособљени студенти за учешће у организацији исхране у здравственим и другим установама (вртићи, 

школе, геронтолошки центри), као и за примену стандардне дијете за исхрану болесника, дистрибуцију, 

сервирање, контролу достављања и конзумирања хране.  

Садржај практичне наставе (стручне праксе):  
Стручна пракса 6 се може изводити пре подне или после подне (осам часова дневно) током једног или два 

дана у недељи, континуирано током другог семестра (у трајању од 15 недеља).  

Студент обавља стручну праксу у следећим здравственим или другим установама:  
Сектор за хирушке гране медицине Опште болнице: Припрема, премедикација, и транспорт болесника 

у операциони блок. Примепрема за анестезију и њена примена. Овладавање обрадом хирушких рана и 

скидање конаца. Рад и организација рада у интензивној нези хирушких пацијената. Мониторинг пацијента 

у интензивној хирушкој нези. Значај здравствене неге у ургентној хирургији. Уклањање дренова, 

постављање и скидање гипса, постављање завоја. Праћење виталних параметара и поступак у хитним 

стањима код хирушких пацијената. Категоризација рана. Узимање брисева и токсиколошког материјала. 

Третман инфициране ране. Контрола и клемовање торакалних дренова. Примена мера стерилизације, 

антисепсе, нега болесника на механичкој вентилацији и оксигеној терапији, контролисање гасне анализе, 

примена сестринске интервенције код трансфузије крви, плазме. Исхрана болесника преко назогастричне 

сонде, гастростомом, парентералним путем, превенција декубитуса. Привремена хемостаза, нега код 

болесника са трахеостомом, колостомом, гастростомом, илеостомом, назогастричном сукцијом, код 

болесника са опекотинама, премрзлинама, послови организовања и руковођења радним целинама. 

Препознавање промена у параметрима виталних функција. Самостално припремање болесника, материјала 

и асистенција приликом обављања инвазивних и неинвазивних дијагностичких и терапијских процедура. 

Збрињавање болесника по завршеној процедури. Самостална припрема болесника за отупст са 

стационарног лечења уз документацију процеса здравствене неге.  

Служба за психијатрију: Специфичности неге, препознавања и рада болесника са менталним 

поремећајима. Препознавање суицидалних тенденција и нежељених ефеката медикаментозне терапије. 

Обављање хигијене болесника са менталним поремећајима. Комуникација и приступ овим пацијентима. Рад 

и организација рада у дневној болници. Здравствена нега психијатријских болесника: психозе, неурозе, 



поремећај личности. Хитна стања у психијатрији. Препознавање симулације, дисимулације и агравације. 

Процена ризика и спровођење мера за спречавање самоповређивања и повређивања. Рад са пацијентима са 

болестима зависности. Учешће у активностима пацијената, радној терапији. Припрема пацијената за 

изласке, отпуст и викенд.  

Предшколска установа и основна школа (које самостално припремају оброке): студенти ће се упознати 

са принципима и организацијом исхране, као и системом квалитета у предшколским и школским 

установама. Планирање, организација, технологија рада и контрола у објектима за колективну исхрану. 

Планирање оброка за предшколску и школску децу. Упознавање са организацијом, хигијеном и практичним 

радом у кухињама које припремају оброке за децу. Дистрибуција хране. Узимање узорака намирница за 

микробиолошку и токсиколошку анализу. Утврђивање контролних критичних тачака у процесу припреме 

хране. Геронтолошки центар и здравствене установе (служба иа интерну медицину са ендокринологијом 

Опште болнице): организација исхране у геронтолошком центру и здравственим установама. Стандардне 

дијете за исхрану болесника: празна течна дијета, пуна течна дијета, општа дијета. Дијете за болесне, 

недовољне и преобилне исхране: нормокалоријске, хипокалориске, хиперкалоријске, нормопротеинске, 

хипопротеинске, хиперпротеинске. Дистрибуција, сервирање, контрола достављања и конзумирања хране. 

 

Број часова, ако је специфицирано                                                    150 часова током семестра 

 Теоријска настава:  Практична 

настава:  

Методе извођења наставе: проблемска метода, дискусија, демонстрација. Увежбавање вештина кроз 

практичан рад у непосредном контакту с болесником под надзором, кроз рад у групи, рад у пару и 

самосталан рад.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Студент је у обавези да води Дневник стручне праксе 6, који потписује и оверава сарадник/ментор и 

наставник Високе школе. Стручна пракса 6 се оцењује описно као: Успешно остварена; Веома успешно 

остварена; Није остварена. Описна оцена се даје на основу редовног присуства на стручној пракси и нивоа 

овладаних вештина, залагања и учествовања у процесима саветовања, неге и збрињавања болесника, 

здравствено-васпитног рада, ангажовања и активности током праксе, овладавања вођења медицинске 

документације, а на основу мишљења сарадника/ментора. 

 



Табела 5.2. Спецификација предмета  

 

Студијски програм: Струковна медицинска сестра/техничар  

Врста и ниво студија: основне струковне студије 

Назив предмета: Предмет завршног рада 

Наставник/наставници: Ментор завршног рада 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 2 

Услов:  положени испити, обављене праксе 

Циљ предмета је припрема студента за израду и одбрану завршног рада, што претпоставља: 

унапређивање знања и вештина студената: за стручно истраживачки рад кроз упознавање са 

методологијом истраживања, односно приступима, методама, инструментима и процедурама који се 

користе у истраживачком процесу; за сналажење у стручној и научној литератури и налажење научних 

информација у савременом контексту, коришћењем и информационо-комуникационих технологија; за 

писања (стручних) текстова који се заснивају на истраживању; за адекватно презентовање резултата 

рада стручној јавности и доношење закључка у области истраживања; за валоризацију рада уз 

предлагање мера за унапређивање истраживане области, као и за ефикасан рад са ментором. Такође, 

циљ је и да се студенти детаљно упознају са самим поступак предаје, одбране и вредновања завршног 

рада. 

Исход предмета 

Од студената се очекује да су припремљени за израду и одбрану завршног рада, односно: оспособљени 

за конципирање стручно истраживачког рада (који развијају уз менторску помоћ); оспособљени за 

ефикасно праћење научне и стручне литературе и њено адекватно коришћење; припремљени да 

квалитетније и потпуније изражавају своје мисли у писаном облику, примењујући основна техничка и 

методолошка правила писања и обликовања академског текста; оспособљени да користе информацијске 

изворе и алате потребне академском писању; спремни да по завршетку рада успешно презентују 

резултате истраживања и закључке, препознајући важност предлагања мера за унапређење здравствене 

праксе, као и за афирмацију струке. Такође, очекује се да су студенти припремљени за ефикасан рад са 

менторима и упознати са поступком предаје, одбране и вредновања завршног рада. 

Садржај предмета. Методологија истраживања у здравству (одређивање полазишта у истраживању; 

утемељење предмета истраживања; различити истраживачки приступи, врсте истраживања; узорак и 

методе истраживања; истраживачке технике и инструменти; анализа резултата, истраживачки процес). 

Како пронаћи књиге и тезе у штампаном и електронском облику; како сачувати и цитирати пронађене 

референце. Библиографски извори научних информација; приступ научним информацијама, претраге 

библиографских система, сервиса, база, каталога библиотека, портала, отворених архива. 

Карактеристике академског писања; основна техничка и методолошка правила писања и обликовања 

академског текста (наслов, апстракт, увод, преглед литературе, истраживачке методе, навођење 

резултата, резиме, референтна литература, додаци); разматрање процеса писања. Етика научно-

истраживачког рада. Појам и сврха писања завршног рада; избор теме завршног рада; библиографска 

припрема завршног рада; менторски рад; структура, обим, језик и стил завршног рада; техничко и 

графичко обликовање завршног рада; документациона основа завршних радова; цитирање, 

парафразирање и списак референци; проблем плагијаризма; процедура вредновања завршног рада и 

полагања завршног испита; смернице за успешну презентацију завршног рада.  

Литература:  

1. Манојловић, С. (2010). Методологија истраживања у здравственој нези. Београд: Висока 

здравствена школа струковних студија.  

2. Клеут, М. (2010). Научно дело од истраживања до штампе: техника научноистраживачког рада. 

Београд: Академска књига. 

3. Кузмановић Јовановић, А., Андријевић, М., Филиповић, Ј. (2012). Приручник из академског писања. 

Београд : Чигоја штампа (одељак: 3. Потрага за информацијама, 16–23 и 69–73). 

4. Кундачина, М., Стаматовић, Ј. (2018). Истраживање образовно-васпитне праксе и писање 

истраживачког рада. Београд: Само корак (одабрани одељци). 

Број часова активне наставе СТИР: 3  

Методе извођења: консултације дискусије, компаративна анализа, индивидуалне и презентације 

прикупљеног материјала и идеја анализа практичног рада на основу медицинске документације из 

области дијагностике и терапије; е-учење (претрага библиографских извора научних информација). 

Описно оцењивање: довољан (51–60), задовољавајући (61–70), добар (71–80), врло добар (81–90), 

одличан (91–100). 

 



Табела 5.2. Спецификација предмета 

  

Студијски програм: Струковна медицинска сестра/техничар  

Врста и ниво студија: основне струковне студије 

Назив предмета: Завршни рад 

Наставник/наставници:  

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: положени испити, обављене праксе 

Циљ завршног рада 

Циљ израде завршног рада је оспособљавање студента да: 

‒ развије способност за проналажење, вредновање, истраживање и интерпретацију савремених знања 

и вештина у области здравствене неге у сестринству;  

‒ покаже креативан и самосталан приступ у примени стечених теоријских и практичних знања и 

вештина у области здравствене неге у сестринству;  

‒ користи информационе системе и базе података релевантне за израду рада и на јасан и 

недвосмислен начин пренесе знање и начин закључивања стручној јавности; 

‒ повезује теорију и праксу; 

‒ предлаже мере за унапређење и унапређује области здравствене неге у сестринству. 

Исход предмета  

Израдом и одбраном завршног рада студент стиче следеће компетенције:  

‒ за организацију и учешће у истраживачком раду у области здравствене неге у сестринству 

(самостално и у тиму); 

‒ за критичко и етичко праћење научне и стручне литературе, као и за сарадњу са окружењем; 

‒ за интегрисање и примену знања и вештина у решавању проблема у области здравствене неге у 

сестринству; 

‒ за разумевање и адекватно коришћење академске литературе; 

‒ за предлагање мера за унапређење здравствене неге у сестринству, као и за афирмацију позива и 

струке. 

Садржај предмета 

Завршни рад представља истраживачки рад студента на стручним и стручно-апликативним предметима 

у коме се користи адекватном методологијом истраживања у области здравствене неге у сестринству. 

Завршни рад се односи на истраживања у области здравствене неге на свим нивоима здравствене 

заштите (примарни, секундарни и терцијарни) и на свим нивоима имплементације здравствене неге (у 

области превентиве, лечења, рехабилитација болесника). Истраживања се спроводе у свим областима 

рада и компетенција струковних медицинских сестара. У завршном раду студент треба да: 

‒ користи савремене садржаје из научне и стручне литературе у области сестринства;  

‒ буде фокусиран и осетљив на проблеме у области здравствене неге у сестринству; 

‒ да изради инструменте и спроведе истраживање; 

‒ да уради обраду добијених података (квантитативну и/или квалитативну); 

‒ да адекватно цитира домаћу и страну научну и стручну литературу; 

‒ да се придржава стручних, научних и етичких стандарда у свим фазама израде завршног рада 

рада. 

Литература  

Изабрана штампана и електронска литература од стране ментора и студента. 

Остали часови 1  

Методе извођења наставе 

Након избора теме током 6. семестра, уз консултације са ментором, студент добија упутства за 

прибављање неопходне литературе и конципира дизајн истраживања. Потом, кандидат самостално 

истражује и обрађује податке, уз коришћење различитих метода (аналитичко-синтетичке, дескриптивне, 

методе случаја, статистичке методе итд.). Након завршетка рада и сагласности ментора да је рад 

успешно урађен, кандидат брани рад пред комисијом која има најмање три члана  

Израда завршног рада: 0–50 поена. Усмена одбрана завршног рада: 0–50 поена. Коначна оцена 

завршног рада: 6 (шест); 7 (седам): 8 (осам); 9 (девет); 10 (десет). (максимални број поена 100). 

 


