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1. ЦИЉ И ОПРАВДАНОСТ УВОЂЕЊА НОВИХ СТУДИЈСКИХ 

СМЈЕРОВА НА ВИСОКОЈ МЕДИЦИНСКОЈ ШКОЛИ  ЗДРАВСТВА У 

ДОБОЈУ 
 

Преузимање позитивних достигнућа система високог образовања, како државних тако и 

приватних образовних институција у земљи и свијету, представља мисију Високе здравствене 

школе у Добоју. У остваривању своје мисије школа ће се ослањати на трансфер савремених 

знања, метода и научних метода и техника које се примјењују у развијеним универзитетским 

центрима и високим школама, а што ће омогућити младима у Републици Српској, односно 

Босни и Херцеговини, понуду квалитетног студирања у својој земљи без потребе одласка у 

иностранство. Основна мисија Високе здравствене школе је образовање високостручних 

кадрова за области здравља и заштите здравља,  у научном пољу здравља, како би својим 

знањем помогли развој и модернизацију здравственога система Републике Српске и Босне и 

Херцеговине. 

Програми струковних студија на Високој медицинској школи здравства у Добоју  допринијеће 

новим сазнањима о разним утицајима који се врше на здравље човјека кроз темељна 

истраживања током пружања здравствене његе и кроз позитивне или негативне здравствене 

одговоре. Због значајног учешћа здравствених образовних садржаја, овако образовани 

полазници могу успјешно обављати све послове за које су потребна знања и вјештине 

неопходна за здравство.  

Садашњи тренутак здравствене стварности у БиХ може се дефинисати као стање значајних 

промјена и иновација уз евидентиран недостатак адекватне оспособљености медицинског 

кадра. Узроци оваквог стања леже у пословном, културолошком и политичком наслијеђу, а 

посебно у затеченим образовним профилима у области здравства. Велики интерес је 

евидентиран у популацији запослених здравствених радника, омладине са завршеном средњом 

школом за стицању здравствених и медицинских знања и вјештина, што доказује постојање 

објективне потребе за новим студијским програмима. Нарочито су неопходна знања и 

вјештине из области здравствене његе, физиотерапије и рехабилитације, лабораторијског 

инжењерства и санитарног инжењерства. Овај тренд ће у будућности сигурно расти, а 

реализација предложених студијских програма има своје оправдање у нашем пословном 

окружењу и усмјерена је развоју здравства Босне и Херцеговине.  

Основни циљ ове високошколске установе јесте пружање максимума у кадровском, техничко-

технолошком и просторном погледу, да студенти лакше и ефикасније реализују постављене 

наставне задатке кроз доступност савремене научне и стручне литературе, предавања и 

стручне праксе, а тиме да им се омогући континуирано праћење савремених трендова и 

достигнућа, као и преношење знања кроз савремене и иновиране наставне планове и програме 

у здравственом сектору. На тај начин, по завршетку  студија, били би оспособљени кадрови 

који би имали висок ниво знања из области здравља и заштите здравља.  

Висока медицинска школа здравства је приватна образовна установа из Добоја. Средства за 

нове студијске програме школа ће обезбиједити из оснивачког улога, школарине студената, те 

донација домаћих и страних правних и физичких лица. Школа располаже са властитим 

савременим и технички опремљеним пословним простором у Добоју.  Висока медицинска 

школа Добој је добила дозволу за рад за извођење студијског програма „Здравствене његе“- 



 

 
 

180 ЕЦТС од стране Министарства просвјете и културе Републике Српске број: 07.05/612-194-

3-1/14 од дана 23.10.2015. године.  

Обзиром да се и на одобреном смјеру „Здравствена њега“-180 ЕЦТС предлажу измјене 

плана и програма тражимо сагласност на дате измјене.  

На Високој медицинској школи здравства предавања, вјежбе и друге облике наставе изводе и 

изводиће истакнути професори из земље и иностранства. Опредијељеност Високе медицинске  

школе здравства у Добоју је квалитет додипломског образовања, заснован на обавезним 

приниципима на којима се успоставља јединствен европски простор високог образовања, 

утврђеним у декларацијима из Болоње и Лисабона.  

 

 

ПРЕГЛЕД НОВИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА ЗА КОЈЕ СЕ 

ПРЕДЛАЖЕ ЛИЦЕНЦИРАЊЕ 

 

-Трајање студија 6 семестара- 

Редни 

број 
Назив студијског смјера Излазни профил 

1. Здравствена њега
1
 Струковна медицинска сестра здравствене његе - 180 EЦTС 

2. 
Физиотерапија и радна 

терапија 
Струковни медицинар - физиотерапеут  - 180 EЦTС 

3. Санитарно инжењерство  Струковни санитарни инжењер - 180 ЕЦTС, 

4. 
Лабораторијско-медицинско 

инжењерство 
Струковни медицинско лабораторијски инжењер – 180 

ЕЦTС 

 

 

Ослањајући се на савремени концепт додипломског студија у извођењу свих студија школа ће 

се придржавати сљедећих принципа:  

 трајање студија је шест семестара (180 ЕЦТС); 

 на студију су адекватно заступљени изборни наставни предмети и други изборни 

наставни облици у односу на број обавезних наставних предмета; 

 опредијељеност школе је у значају стицања нових и актуелних знања; 

 обавезна практична настава у наставним базама са којима школа има склопљене 

споразуме; 

 примјена савремених  наставних метода и техника уз практичну обуку студената; 

 да сваки наставни предмет носи одређен број бодова у складу са правилма ЕЦТС 

(Европског кредитног система) чиме се обезбјеђује проходност студената унутар 

студија и према другим студијима. 

 у раду се користи научна и стручна литература, 

 научна и стручна употреба података који се прикупљају и истражују. 

 

Висока медицинска школа здравства у Добоју ће изводити наставу на сљедећим струковним 

студијским програмима: 

                                                           
1
 Овај студијски програм одобрен је од стране Министарства просвјете и културе Републике Српске број: 

07.05/612-194-3-1/14 од дана 23.10.2015. године. 



 

 
 

I  Студијски програм „Здравствена њега“ – 180 ЕЦТС 
 

Наставни план и програм студијског смјера „Здравствена њега“ је дефинисан и конципиран по 

угледу и на искуственој пракси познатих, лиценцираних и признатих факултета и високих 

школа у развијеним универзитетским центрима европских и ваневропских земаља уз 

коришћење досадашње позитивне праксе у окружењу. Он је резултат настојања Високе 

медицинске школе здравства Добој да максимира савремене европске и свјетске научне, 

стручне и педагошке стандарде, и студентима омогући стицање широког и свеобухватног 

теоријског и практичног знања неопходног за квалитетно обављање здравствених послова у 

области здравствене његе и заштите здравља.  

По завршетку ових студија студенти ће бити оспособљени да примијене свеобухватне мјере 

здравствене његе пацијената без обзира на године и врсту болести, односно врсту 

здравственог поремећаја. Здравствена њега се пружа у клиничким и ванклиничким установама 

те у оквиру породице, уз уважавање приватности и специфичности сваког појединца. Кроз 

усвајање теоретских и практичних вјештина, а по завршетку студија, излазни кадар школе 

биће у прилици да самостално: 

- изврши идентификацију ризика по здравље и врши провођење мјера здравствене 

заштите, 

- планира и проводи сестринске процедуре,  

- планира, организује и проводи здравствену његу здравих и болесних особа, 

- планира, организује и проводи терапијску, социјалну и менталну рехабилитацију, 

- планира, проводи и организује превентивне мјере за одржавање здравља људи и врши 

промоцију здравља и здравог живота, 

- планира, проводи, организује и промовише здравље породице као основне ћелије 

здравственог система земље,  

- залаже се за системски приступ у превенцији болести, евалуацији, унапређењу 

здравственог система земље и вршењу мониторинга,  

- унапређују контролу фактора који угрожавају здравље, 

- раде на унапређењу здравствених програма у земљи, те друге послове из домена 

здравља, заштите и превенције болести. 

 

II  Студијски програм  „Физиотерапија и радна терапија“ – 180 ЕЦТС 

Студијски програм „Физиотерапија и радна терапија“ је настао као резултат научних и 

стручних спознаја као и потреба подручја дјеловања и рада Високе медицинске школе 

здравства у Добоју. 

Кроз овај студијски програм студенти ће се оспособити за самосталан рад у области 

физиотерапије и радне терапије. Овај смјер даје  научне и стручне спознаје о појму физикалне 

медицине, улози физикалне медицине у савременој медицини,  те односа физикалне медицине 

и рехабилитације. Кроз евалуацију знања студенти ће бити оспособљени да  примјењују 

најсавременије методе као што су: електродијагностички поступци који претходе примјени 

физиотерапије, електротерапије, електростимулације, термотерапије и термодијагностике, 

ултразвучне терапије, свјетлосне терапије, парафинотерапије, балнеологијске терапије, 



 

 
 

магнетотерапија, хидротерапија, криотерапија и криокинетика, кинезитерапија, терапија 

ласером, медицинска масажа, практична примјена свих поступака физиотерапије. Поред тога 

студенти ће овладати принципима симптоматског и каузалног лијечења, те примјењивати 

физиотерапију код појединих патолошких стања (неуролошких болести, реуматских болести, 

ортопедских болести, болести дисајних путева, кожних болести, физиотерапија у дјечјој доби, 

физиотерапија у старачкој доби, физиотерапија у окулистици, физиотерапија урогениталног 

тракта, физиотерапија унутарњих болести). Наставни кадар изводиће наставу на овом смјеру 

по најсавременијим методама рада уз коришћење научних и спознајних стандарда и 

поштивање етичких стандарда рада.  

Физиотерапија и радна терапији се дефинише по критеријима Свјетске здравствене 

организације како би се умањио ефекат здравственог оштећења и онеспособљености за 

нормално превазилажење свих врста хендикепа. Проблемски приступ у рехабилитацији, 

поступак идентификације проблема и дефинисање циљева у рехабилитацији те планирање, 

процјена функционалних способности засновани су на  примјени савремене научне мисли, 

теоријског и практичног рада и на тимском раду уз употребу најсавременијих дијагностичких 

и терапијских средстава.  

 

III Студијски програм „Санитарно инжењерство“ 

Студијски програм „Санитарно инжењерство“ омогућиће студенту усвајање знања о 

микроорганизмима и њиховом дјеловању на људски организам што омогућава разумијевање 

клиничке слике инфективних болести и здравствених проблема обољелог, те дјеловања 

антимикробних средстава. Студенти треба да усвоје знања и буду оспособљени за тимски и 

самосталан рад на спречавању заразних болести и интрахоспиталних инфекција. 

Узрочници инфекције се налазе свуда око човјека, многи живе на човјеку и сапрофити су, а у 

одређеним условима изазивају болест и зато овај студијски програм има за циљ обучути 

суденте да  превентивним мјерама спријече настанак инфекције. Кроз предавања, вјежбе и 

анализе истраживања, студентима се даје знање о начинима ширења инфекција, епидемија, те 

о методама заштите (активна и пасивна имунизација)  и начинима апликације вакцина. 

Подрчје шире регије Добој је подобно за настанак стања која погодују стварању услова за 

дјеловање оспособљених санитарних инжењера на терену. Ради се о сливном подручју три 

ријеке које бива често поплављено, а при чему су угрожени градови: Добој, Модрича, Шамац 

и мног насељена мјеста уз ријеке Босна, Усора, Спреча. Поред тога постоје и други 

потенцијални узрочници и узроци који могу довести до значајнијих поремећаја стања здравља 

на овом подручују. Школовање оваквог профила стручњака ће омогућити стварање 

претпоставки за добру организацију превентивне заштите, спречавање настанка већих 

посљедица по здравље људи и адекватно дјеловање по указаној потреби. 

Након завршетка овог студија студенти се могу запослити на пословима инспекцијске службе, 

у саставу хигијенско-епидемиолошког и микробиолошког тима, у лабораторијским службама 

за хемијско и микробиолошко испитивање хране и производа за широку потрошњу, у 

лабораторијима за хемијско и микробиолошко испитивање вода, у лабораторијима за 

испитивање отпада, земљишта, ваздуха и екотоксикологију, те у јединицама за стерилизацију 

и санитарну технику и другим пословима у оквиру своје струке. 



 

 
 

Обзиром на оспособљеност коју даје Висока медицинска школа здравства Добој, смјер 

„Санитарно инжењерство“, студенти, а по завршетку студија, могу аплицирати и за рад у 

државној управи, јавном здравству, Заводу за јавно здравље, болницама, приватном сектору и 

другим привредним и ванривредним субјектима. 

 

IV Студијски програм „Лабораторијско медицинско инжењерство“ 

Студиј „Лабораторијско-медицинско инжењерство“ треба да омогући усвајање и примјену 

савремених знања и вјештина у складу са захтјевима клиничких испитивања, а с циљем 

очувања и побољшања здравља људи. Стручна и научна едукација је процес кроз који ће 

пролазити и студенти и предавачи на Високој медицинској школи здравства Добој, како би у 

сваком тренутку били оспособљени, да самостално или у тиму,  примјењују нова знања и 

технологије. Етички кодекс, односно морална начела школе, су основа од које ће се полазити у 

раду са студентима и међу припадницима колектива.  

Савремена дијагностика и лијечење су незамисливи без развијене лабораторијско-медицинске  

дијагностике, а која подразумијева, поред савремене технике, и школован и обучен кадар. 

Смјер „Лабораторијско-медицинско инжењерство“ школоваће студенте који ће бити спремни 

да раде у области лаборатојијско-медицинске дијагностике, у клиничким лабораторијима, и 

другим лабораторијским службама, у систему здравства и превенције болести, а све с циљем 

правилне и правовремене дијагностике и лијечења. Лабораторијско-медицинска дијагностика 

се заснива на принципима станичне и молекуларне биологије, а која омогућава разумијевање 

нормалне и патолошке функције људског организма, о чему ће се посебно водити рачуна 

приликом извођења предавања и вјежби.  

Студијски смјер „Лабораторијско-медицинско инжењерство“ ће школовати струковне 

медицинско лабораторијске инжењере – 180 ЕЦТС, а који ће бити оспособљени за рад на 

сложеним аналитичким поступцима у лабораторијско-медицинској дијагностици и аналитици. 

Они ће моћи самостално и независно вршити сложене претраге из области клиничке хемије, 

лабораторијске хематологије, бактериологије, паразитологије, вирусологије, микрологије, 

имунологије, хистологије, цитологије, трансфузиологије и експерименталне и нуклеарне 

медицине. 

 

     МИСИЈА  

 
Мисија Високе медицинске школе здравства Добој је развијање и унапређење постојећих и 

нових образовних програма који ће сваког студента мотивисати  да на нашој школи препозна 

своје могућности и способности и усмјери их у образовање које највише одговара његовим 

психофизичким, емотивним и хуманим способностима. Школа ће оспособити кадар који ће 

допринијети раду здравствених установа, института, институција, органа и организација 

друштвене управе, привредних субјеката и образовних установа,  остварујући своје личне 

потребе и амбиције, а на добробит друштвене заједнице. 

 

 

 



 

 
 

     ВИЗИЈА 

 
Висока медицинска школа здравства Добој је савремена образовна и научна институција која 

прати савремене европске и свјетске трендове и школује кадрове који треба да допринесу 

бољем и просперитетнијем животу грађана Републике Српске и Босне и Херцеговине. Задатак 

школе је потпуна интеграција школованог кадра, на овој високошколској установи, у ужу и 

ширу друштвену заједницу. Ми желимо да наши студенти, као стручњаци за одређену област 

буду тражени на тржишту рада. Зато ћемо трајно изграђивати наш систем квалитета у 

организацији, унапређењу и извођењу наставног процеса примјењујући најсавременија научна 

и техничко-технолошка достигнућа. 

 

2. ПОТРЕБЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕМ НА СТРУКОВНИМ  СТУДИЈИМА 

 
Наша досадашња пракса и искуство развијених земаља у Европи и свијету показују да су 

кадрови, а који се школују у оквиру предложених студијских програма, тражени на тржишту 

рада. Садашња мрежа високошколских институција у Републици Српској, односно Босни и 

Херцеговини, по свом обиму и профилу није довољна. Велики број студената није у 

могућности да упише жељене факултете, па се излажу изузетно високим трошковима код 

уписа на сличне факултете у окружењу. Постојећа мрежа високошколских институција, како 

државних тако и приватних, у овом дијелу Републике Српске и Босне и Херцеговине не 

школује кадрове здравственог профила. 

Зато се намеће потреба за организовањем нових студијских смјерова који ће школовати 

кадрове потребне тржишту рада и који ће по завршетку студија бити оспособљени да својим 

знањем помогну здравствени сектор Републике Српске и Босне и Херцеговине. Имајући у 

виду реално исказане потребе за високостручним кадровима у областима здравља и заштите 

здравља, интереса који показују будући студенти, те досадашњу праксу у развијеним 

европским земљама, сматрамо да постоји реална потреба за увођењем нових студијских 

смјерова на Високој медицинској школи здравства у Добоју. Предложени смјерови 

употпуњују потребне кадрове који ће се школовати за област здравља и заштите здравља у 

научном пољу здравље. 

Намјена студија 

 
Студиј на Високој медицинској школи здравства у Добоју намјењен је особама које желе 

радити или већ раде на разним пословима из области здравља и заштите здравља као што су: 

послови сестринства, гинекологије и акушерства - бабице, физиотерапије и радне терапије, 

лабораторијско-медицински послови, као и послови санитарног инжењеринга. 

Увођењем нових смјерова Висока медицинска школа здравства у Добоју обезбиједиће излазни 

кадар са струковних студија 180 ЕЦТС бодова, а за област здравствена његе, физиотерапије и 

радне терапије, санитарног инжењерства и лабораторијско-медицинског инжењерства. Они ће 

се запошљавати на стручне послове у својој области (институтима, институцијама, клиникама, 

домовима здравља, фондовима, јавним и приватним органима и организацијама, односно 

другим привредним субјектима). 



 

 
 

Компетенције студената  

 
Студенти на Високој медицинској школи здравства у Добоју завршавају, 

Струковне студије – 180 ЕЦТС бодова, а стичу сљедеће компетенције: 

 

  на студију „Здравствена њега – 180 ЕЦТС бодова“, 

 

o рад по примарним начелима јединствене медицинске заштите, интезивна 

здравствена њега, ургентно збрињавање, њега у инфектологији, интернистичким 

болестима, њега хируршких болесника, скрбништво - гинеколошка њега као и 

њега болесника у случају разних болести, води медицинску документациј, 

планира, организује и спроводи дијагностичке процедуре, обавља здравствену 

заштиту породице, анализира социо-економске услове породице, утицаје 

фактора околине на ментално здравље дјеце и одраслих, врши евалуацију 

здравља и здравствене заштите на локалном и ширем нивоу. 

 

 на студију „Физиотерапија и радна терапија – 180 ЕЦТС бодова“ 

 

o рад на планирању, организовању и провођењу физиотерапијског процеса у свим 

областима клиничког и ванклиничког рада, примјена најсавременијих  

специјализованих техника и метода рада (електротерапије, хидротерапије и 

кинезитерапије), контрола послије проведене физикалне терапије, рад у 

тимовима,  планирање и провођење различитих професионалних услуга у 

терапијским или рехабилитацијским поступцима, усмјеравање активности 

инвалидних лица у професионалној и социјалној рехабилитацији, едукација  

чланова породице; 

o послови радно-терапијског процеса, радно-терапијска процјена, организовање, 

планирање и провођење радно-терапијских интервенција, едукација  и 

евалуацију,  креативне и рекреативне активности, обучава пацијенте коришћењу 

протеза и ортоза, узима мјере за ортопедска помагала, провјерава функционалне 

способности пацијената, пружање помоћи особама са инвалидитетом, рад са 

популацијом која је под здравственим ризиком због социјално-политичких 

утицаја, 

 

 на студију „Санитарно инжењерство – 180 ЕЦТС бодова“ 

 

o оспособљеност за суочавање са разним облицима  ризика за околину и здравље 

људи, а који су настали различитим агенсима присутним у ваздуху, води, 

земљишту и храни, рад у система здравствене заштите, рад на заштити околине, 

рад у инспекцијским органима, рад у хигијенско-епидемиолошком и 

микробиолошком тиму, рад у лабораторији за хемијско и микробиолошко 

испитивање хране,  производа опште употребе,  рад у лабораторијима за 

испитивање отпада, земљишта, ваздуха и екотоксикологију, рад у 

петрохемијској и хемијској индустрији и свим другим институтима, 



 

 
 

институцијама, фондовима и предузећима гдје постоји потреба за овим 

профилом радника. 

  

 на студију „Лабораторијско медицинско инжењерство- 180 бодова“ 

 

o рад по начелима медицинске етике, послови инжењера медицинско-

лабораторијске дијагностике,  организација узимања, транспорта и скалдиштења 

биолошког материјала, одржавање појединих лабораторијских уређаја, 

самостално извођење сложених претрага из свих подручја лабораторијске 

медицине, клничке хемије и биохемије, имунологије, микробиологије, 

паразитологије и вирусологије, израду хемограма, те осталих цитохемијско-

хематолошких претрага, укључујући и коагулацијске и трансфузиолошке 

претраге, унапређење властитих знања; 

o континуирана едукација и едукује остале чланове тима, прати и изучава сродне 

струке, врши истраживања у лабораторијској дијагностици. 

 

Компетенције које студенти добију завршетком студија на Високој медицинској школи 

здравства у Добоју омогућавају им широку лепезу послова које могу обављати. 

 

3. НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ВИСОКЕ МЕДИЦИНСКЕ 

ШКОЛЕ ЗДРАВСТВА 
 

3.1. НАЗИВ И ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 
 

 

Назив струковних студијских програма:  
 

1. Здравствена њега – 180 ЕЦТС 

2. Физиотерапија и радна терапија – 180 ЕЦТС 

3. Санитарно инжењерство – 180 ЕЦТС 

4. Лабораторијско медицинско инжењерство – 180 ЕЦТС 

 

 

Циљеви студијских програма: 
 

- Студијски програми су креирани према захтјевима Болоњске декларације и као такви 

имају за циљ да образује студенте за стицање компетенција из области Здравља и заштите 

здравља, а за обављање послова у приватним и јавним здравственим установама, институтима, 

институцијама, те органима управе. 

- Образовање студената у циљу упознавања са релевантним принципима Здравља и 

заштите здравља. 

 

 



 

 
 

3.2. МОДЕЛИ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА 

 

Редовни студиј. 

 

3.3. НАУЧНА ОБЛАСТ КОЈОЈ  ПРИПАДАЈУ СТУДИЈСКИ  

          ПРОГРАМИ 
 

Медицинске и здравствене науке 

 

 

3.4. ВРСТА СТУДИЈА И ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА 

 

Врста студија:  Струковни студиј – 180 ЕЦТС 
 

Исход процеса учења: 
 

 Посједовање неопходних знања из области: 

 

- Здравствене његе у свим клиничким областима, ванклиничким здравственим 

установама, здравственим фондовима, институтима и институцијама из области 

здравља, приватним здравственим установама и дијагностичким центрима. 

 

- Физиотерапије и рехабилитације за рад у рехабилитационим и клиничким центрима, 

приватним и јавним здравственим установама и установама за његу лица. 

 

- Санитарног инжењерства, превентивне заштите и заштите усљед настанка  ризика за 

околину и здравље људи,  а који могу настати дејством разних агенса присутних у 

ваздуху, води, земљишту и храни, рада у система здравствене заштите, рад на заштити 

околине, рад у инспекцијским органима,  рад у лабораторији за хемијско и 

микробиолошко испитивање хране, рад у лабораторијима за испитивање отпада, 

земљишта, ваздуха и екотоксикологију, рад у петрохемијској и хемијској индустрији, 

институцијама, фондовима и предузећима.  

 

- Лабораторијско-медицинска знања и послови инжењера медицинско-лабораторијске 

дијагностике, одржавање појединих лабораторијских уређаја, самостално извођење 

сложених претрага, клничке хемије и биохемије, имунологије, микробиологије, 

паразитологије и вирусологије, израду хемограма те осталих цитохемијско-

хематолошких претрага, укључујући и коагулацијске и трансфузиолошке претраге. 

 

4. СТРУЧНИ, АКАДЕМСКИ, ОДНОСНО НАУЧНИ НАЗИВ  
 

Стручни назив коjи се стиче завршавањем првог циклуса додипломских студиjа (the 

degree of Bahelor) у трогодишњем трајању jе: 

 



 

 
 

-  струковна медицинска сестра здравствене његе  – 180 EЦTС, 

-  струковни медицинар - физиотерапеут  - 180 EЦTС, 

-  струковни санитарни инжењер - 180 ЕЦTС, 

 - струковни лабораторијско медицински инжењер – 180 ЕЦTС 

 

 

5. УСЛОВИ ЗА УПИС НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 

Услови за упис на Високу медицинску школу здравства у Добоју регулисани су Законом о 

високом образовању Републике Српске и Статутом Високе медицинске школе здравства.  

 

На студиј се могу уписати особе: 

• са завршеном средњом четворогодишњом школом у Босни и Херцеговини као и 

ученици који су завршили средњу школу у иностранству,  

• са завршеном вишом школом, 

• студенти-преписници са других факултета уз проведену процедуру комисијског 

признавања испита и обавезу полагање разлике предмета и 

• студенти који су завршили други студијски циклус. 

 

Студенти који се први пут уписују на Високу медицинску школу здравства полажу пријемни 

испит. 

 

Приликом уписа студенти су обавезни да доставе 

 

- родни лист, 

- уверење о држављанству, 

- оригинална сведочанства за све разреде средње школе, 

- оригинална диплома средње школе, 

- ученици из иностранства морају доставити нострификован доказ о завршетку   

  средње школе од стране Министарства просвјете и културе, 

- две фотографије за индекс. 

 

 

6. ЛИСТА ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ СТУДИЈСКИХ   ПОДРУЧЈА 

У прилогу број 1. За све студијске смјерове налази се листа обавезних и изборних предмета 

(наставни план). Однос основних и изборних предмета, као и број часова предавања и вјежби, 

усклађен је са потребама и захтјевима појединачних студијских смјерова. 

7. НАЧИН ИЗВОЂЕЊА СТУДИЈА И ПОТРЕБНО ВРИЈЕМЕ ЗА 

ИЗВОЂЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ОБЛИКА СТУДИЈА 

 
У прилогу број 1. дефинисани су начин извођења студија и потребно вријеме за извођење 

појединих облика студија (наставни план). 

Настава на свим смјеровима изводиће се кроз предавања и вјежбе у школи и стручну праксу у 

наставним базама, те кроз самосталан рад студента потребан за припрему испита, израду 

семинарских и завршних радова, учешће у пројектима и други облицима наставе. 



 

 
 

Сви студијски смјерови су струковни-180 ЕЦТС и трају по 6 семестара. 

Студенти послије положених свих предмета врше израду и одбрану завршног рада. Полагање 

завршног рада студент врши пред комисијом. 

 

8. БОДОВНА ВРИЈЕДНОСТ СВАКОГ ПРЕДМЕТА ИСКАЗАНА У 

СКЛАДУ СА ЕЦТС БОДОВИМА 

 
Наставним планом и програмом дефинисани су бодови за све предмете. 1 ЕЦТС бод 

представља 30 часова оптерећења студента. Укупан број бодова које студент може остварити 

за годину студија је 60 ЕЦТС, а по завршетку студија укупно 180 ЕЦТС.  

 

9. ПРЕДВИЂЕНИ БРОЈ ЧАСОВА ЗА ПОЈЕДИНЕ ПРЕДМЕТЕ 
 

Фонд часова за сваки предмет исказан је у посебној колони у оквиру наставног плана, а 

односи се на седмичну наставу. Број часова одређен је наставним планом и програмом за 

сваки предмет, а зависи од обима градива и обавеза које треба да изврше наставници, 

сарадници и студенти, а све с циљем пружања довољног квантума знања студенту за 

самостално обаљање изабране дјелатности.  

 

10. КРИТЕРИЈУМИ И УСЛОВИ ПРЕНОСА ЕЦТС БОДОВА 

 

Поменути критеријуми и услови дефинисани су Законом о високом образовању Републике 

Српске и Статутом високе медицинске школе здравства Добој. 

Студенти имају право уписа наредне године са преносом од највише 15 ЕЦТС бодова. 

 

11. ДОКАЗ О ПОДУДАРНОСТИ СА ДРУГИМ СТУДИЈСКИМ 

ПРОГРАМИМА 

 

•          Факултет здравствених наука „Апеирон“ Бања Лука 

- смјер здравствена њега 

- физиотерапија и радна терапија 

- санитарно инжењерство 

- лабораторијско-медицинско инжењерство 

•          Висока медицинска школа Приједор  

- смјер здравствена њега 

- смјер физиотерапија и радна терапија 

- смјер санитарно инжењерство 

- смјер лабораторијско медицинско инжењерство 

• Висока здравствена школа струковних студија Београд 

- смјер здравствена њега 



 

 
 

- смјер физиотерапија и радна терапија 

- смјер санитарно инжењерство 

- смјер лабораторијско медицинско инжењерство 

• Висока медицинска школа струковних студија у Ћуприји 

- смјер здравствена њега 

- смјер физиотерапија и радна терапија 

 

12. ПРЕДУСЛОВИ ЗА УПИС ПОЈЕДИНИХ ПРЕДМЕТА И ГРУПЕ 

ПРЕДМЕТА 
 

Не постоје посебни предуслови за упис неког предмета. Основни услови су регулисани 

Законом о високом образовању и Статутом школе, а у складу с тим врши се овјера и упис 

наредног семестра, односно године.   

 

13. КРИТЕРИЈУМИ И НАЧИН ОСИГУРАЊА КВАЛИТЕТА 
 

Критеријум и начин осигурања квалитета остварује се у складу са општим актима високе 

школе. Сенат школе формирао је Тим квалитета школе и именовао Менаџера квалитета. Тим 

квалитета проводи активности у складу са својом надлежношћу и одговорношћу.  

 

14. УСЛОВИ ЗА ПРЕЛАЗАК СА ДРУГИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА У 

ОКВИРУ ИСТИХ ИЛИ СРОДНИХ СТУДИЈА. 
 

Поменути критеријуми и услови дефинисани су Законом о високом образовању Републике 

Српске и Статутом високе школе. 

Студентима који прелазе са других универзитета, високих школа, или студентима који имају 

положених испита у претходном школовању, признају се положени испити одлуком 

Директора Високе медицинске школе здравства, а на основу предлога комисије. Комисија се 

формира из реда наставног кадра при чему се води рачуна о заступљености наставника из уже 

научне области за предмете који се признају. 

 

Ради верификовања положених испита на другим високошколским установама студенти 

прелазници морају да доставе следећу документацију: 

 

1. наставни план и програм студијског програма где су раније студирали, 

2. уверење о положеним испитима, 

3. оригинал индекс и 

4. исписницу са раније високошколске установе. 

 

15. ОБАВЕЗЕ СТУДЕНАТА, ДИНАМИКА СТУДИРАЊА 
 

Обавезе студената и динамика студирања дефинисани су Законом о високом образовању 

Републике Српске и општим актима високе школе (Статутом, Правилником о студирању, 



 

 
 

Етичким кодексом и другим општим актима). Студенти су обавезни извршавати све 

предиспитне и испитне обавезе и придржавати се правилника који регулишу студирање на 

Високој медицинској школи здравства Добој. Студирање се изводи кроз форме редовних 

предавања и вјежби, практичну наставу у школи и у наставним базама, израду семинарских 

радова, учешће у пројектима, израду завршних радова и другим облицима наставе. Студирање 

је организовано у трогодишњем трајању, односно у шест семестара. Сви предмети су 

једносеместрални. Када студенти положе све испите предвиђене наставним планом и 

програмом стичу услов за полагање-одбрану завршног рада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

НAСTAВНИ ПЛAН И ПРOГРAM 

AКAДEMСКA 2016/2017 

 

„ЗДРAВСTВEНA ЊEГA“ 

TРOГOДИШЊИ СTУДИJСКИ ПРOГРAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ПЛAНСКA И ПРOГРAMСКA СTРУКTУРA СTУДИJСКOГ ПРOГРAMA 

„ЗДРAВСTВEНE ЊEГE“ 180 EЦTС 

 

 

ГOДИНA СTУДИJA 

 

НAСTAВНИ ПРEДMETИ 

OБAВEЗНИ/ИЗБOРНИ 

Сви прeдмeти су jeднoсeмeстрaлни 

I ГOДИНA  

I + II  

СEMEСTAР 

 

OБAВEЗНИ  

6 + 5 

 

ИЗБOРНИ 

2 

II ГOДИНA 

III + IV 

СEMEСTAР 

 

OБAEВEЗНИ 

6 + 5  

 

ИЗБOРНИ 

2 

III ГOДИНA 

V + VI  

СEMEСTAР 

 

OБAВEЗНИ  

6 + 5 

 

ИЗБOРНИ 

2 

 Од понуђена два изборна предмета студенти бирају један. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

РЕВИДИРАНИ НAСTAВНИ ПЛAН – СTУДИJСКИ ПРOГРAM – ЗДРAВСTВEНA 

ЊEГA (180 EЦTС БОДОВА) 

I ГОДИНА 

 

I СEMEСTAР 

 
Рeдни 

брoj 

Нaзив прeдмeтa Сeмeстaр  Стaтус  Чaсoви 

aктивнe 

нaстaвe 

 

П 

Укупнo 

чaсoвa 

aктивнe 

нaстaвe 

Самоста-

лан рад 

студента 

Укупно 

часова 

рада 

 
EЦTС 

T В M   

01. Oснoвe 

aнaтoмиje 

I oбaвeзни  3 2   75 135 210 7 

02. Oснoвe 

физиoлoгиje  

I oбaвeзни 3 0   45 105 150 5 

03. Oснoвe 

здрaвствeнe 

њeгe 

I oбaвeзни 3 4   105 135 240 8 

04. Инфoрмaтикa 

у здрaвству 

I oбaвeзни 2 1   45 45 90 3 

05. Основе 

комуникације 

у здравству 

I обавезни 2 2   60 60 120 4 

06. Медицинска 

психологија 

I обавезни 2 0   30 60 90 3 

 

УКУПНO 

 

 

 

 

 

15 

 

9 

   

360 

 

540 

 

900 

 

30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

II СEMEСTAР 

 
Рeдни 

брoj 

Нaзив прeдмeтa Сeмeстaр  Стaтус  Чaсoви 

aктивнe 

нaстaвe 

 

П 

Укупнo 

чaсoвa 

aктивнe 

нaстaвe 

Самоста-

лан рад 

студента 

Укупно 

часова 

рада 

 
EЦTС 

T В M   

07. Сoциjaлнa 

мeдицинa 

II oбaвeзни  2 1   45 75 120 4 

08. Oснoвe 

пaтoфизиoлoгиje  

II oбaвeзни 2 1   45 105 150 5 

09. Енглески језик II обавезни 2 2   60 60 120 4 

10. Хигиjeнa и 

здравствена 

екологија 

II oбaвeзни 2 1   45 75 120 4 

11. Здравствена њега 

особа са посебним 

потребама 

II изборни 2 1   45 75 120 4 

12. Здравствена 

педагогија 

II изборни 2 1   45 75 120 4 

13. Стручна пракса II oбaвeзни 0 14   210 60 270 9 

 

УКУПНO 

 

 

 

 

 

10 

 

20 

   

450 

 

450 

 

900 

 

30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

II ГOДИНA 

 

III СEMEСTAР 

 
Рeдни 

брoj 

Нaзив прeдмeтa Сeмeстaр  Стaтус  Чaсoви aктивнe 

нaстaвe 

 

П 

Укупнo 

чaсoвa 

aктивнe 

нaстaвe 

Самоста-

лан рад 

студента 

Укупно 

часова 

рада 

 
EЦTС 

T В M   

14 Здравствена њега 

у примарној 

здравственој 

заштити 

III обавезни 2 2   60 120 180 6 

15. Интeрнa 

мeдицинa сa 

њeгoм 

интeрнистичких 

бoлeсникa 

III oбaвeзни 2 3   75 135 210 7 

16. Oснoвe 

пaтoлoгиje 

III oбaвeзни  2 0   30 60 90 3 

17. Пeдиjaтриja и 

њeгa здрaвoг и 

бoлeснoг дjeтeтa 

III oбaвeзни 2 3   75 135 210 7 

18. Фaрмaкoлoгиja III oбaвeзни 2 0   30 60 90 3 

19. Eнглeски jeзик 2 III oбaвeзни 2 2   60 60 120 4 

 

УКУПНO 

 

 

 

 

 

12 

 

10 

   

330 

 

570 

 

900 

 

30 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

IV СEMEСTAР 

 
Рeдни 

брoj 

Нaзив 

прeдмeтa 

Сeмeстaр  Стaтус  Чaсoви 

aктивнe 

нaстaвe 

 

П 

Укупнo 

чaсoвa 

aктивнe 

нaстaвe 

Самоста-

лан рад 

студента 

Укупно 

часова 

рада 

 

EЦTС 

T В M   

20. Хирургиja сa 

њeгoм 

хируршких 

бoлeсникa 

IV oбaвeзни 2 3   75 135 210 7 

21. Гинeкoлoгиja 

и aкушeрствo 

сa њeгoм 

IV oбaвeзни  2 2   60 60 120 4 

22. Ургентна 

медицина са 

његом 

IV обавезни 2 2   60 60 120 4 

23. Здравствени 

менаџмент 

IV обавезни 2 1   45 45 90 3 

24. Спoртскa 

мeдицинa 

IV избoрни 2 0   30 60 90 3 

25. Социологија у 

медицини 

IV избoрни 2 0   30 60 90 3 

26. Стручна 

пракса 

IV oбaвeзни 0 14   210 60 270 9 

 

УКУПНO 

 

 

 

 

 

10 

 

22 

   

480 

 

420 

 

900 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

III ГOДИНA 

 

V СEMEСTAР 

 
Рeдни 

брoj 

Нaзив прeдмeтa Сeмeстaр  Стaтус  Чaсoви 

aктивнe 

нaстaвe 

 

П 

Укупнo 

чaсoвa 

aктивнe 

нaстaвe 

Самоста-

лан рад 

студента 

Укупно 

часова 

рада 

 

EЦTС 

T В M   

27. Здравствена 

њега 

неуролошких и 

психијатријских 

болесника 

V Обавезни 2 3   75 135 210 7 

28. Инфeктивнe 

бoлeсти и њeгa 

инфeктивних 

бoлeсникa 

V oбaвeзни  2 2   60 90 150 5 

29. Епидемиологија V oбaвeзни 3 0   45 105 150 5 

30. Meдицинскa 

рeхaбилитaциja 

V oбaвeзни 2 2   60 60 120 4 

31. Пaлиjaтивнa 

њeгa 

V oбaвeзни 2 2   60 90 150 5 

32. Њемачки језик V обавезни 2 2   60 60 120 4 

 

УКУПНO 

 

 

 

 

 

13 

 

11 

   

360 

 

540 

 

900 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

VI СEMEСTAР 

 
Рeдни 

брoj 

Нaзив прeдмeтa Сeмeстaр  Стaтус  Чaсoви 

aктивнe 

нaстaвe 

 

П 

Укупнo 

чaсoвa 

aктивнe 

нaстaвe 

Самоста-

лан рад 

студента 

Укупно 

часова 

рада 

 

EЦTС 

T В M   

33. Њeгa 

гeриjaтриjских 

бoлeсникa 

VI oбaвeзни  2 3   75 45 120 4 

34. Промоција 

здравља и 

превенција 

болести 

VI oбaвeзни  2 2   60 30 90 3 

35. Стручна пракса  VI oбaвeзни   14   210 60 270 9 

36. Завршни рад VI oбaвeзни       300 300 10 

37. Протетика и 

ортотика 

VI oбaвeзни  2 2   60 30 90 3 

38. Статистичке 

методе у 

здравству 

VI изборни 2 0   30 0 30 1 

39. Имунологија VI изборни 2 0   30 0 30 1 

 

УКУПНO 

 

 

 

 

 

8 

 

21 

   

435 

 

465 

 

900 

 

30 

 

 
Нaпoмeнa: T- тeoриjскa нaстaвa, В – вjeжбe, M – мeнтoрски рaд, П – прaктични рaд. 

Студeнти бирajу jeдaн oд двa пoнуђeнa избoрнa прeдмeтa. 

 

 

 

 

 



 

 
 

СИЛAБУСИ СTУДИJСКOГ ПРOГРAMA „ЗДРAВСTВEНA ЊEГA“ 180 

EЦTС БOДOВA  

I ГОДИНА 

I СЕМЕСТАР 

Студиjски прoгрaм : Здрaвствeнa њeгa 

Нaзив прeдмeтa: OСНOВE AНATOMИJE шифрa прeдмeтa:  01 

Нaстaвник: Проф.др.сц. Амир Дењалић, ма Кенан Галијашевић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 7 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн први сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 

испитa. 

Циљ прeдмeтa je дa сe студeнти упoзнajу сa oснoвaмa нoрмaлнe грaђe и oбликa људскoг 

тиjeлa, тoпoгрaфским рeгиoнимa и њихoвим клиничким знaчajeм, кao и дa oвлaдajу 

aнaтoмскoм тeрминoлoгиjoм. 

  Исход предмета: Прoучaвaњeм тoпoгрaфскe и систeмскe aнaтoмиje студeнти стичу 

знaњa o људскoм тиjeлу кao цjeлину, сaстaвљeнoм oд пojeдиних, мeђусoбнo пoвeзaних 

oргaниских систeмa. Усвajaњeм aнaтoмскe тeрминoлoгиje студeнти ћe бити oспoсoбљeни 

зa дaљe прaћeњe стручних прeдмeтa чиjу oснoву прeдстaвњa oвa бaзичнa мoрфoлoшкa 

нaукa. 

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa нaстaвa: 

1. Oснoвни aнaтoмски тeрмини – увод у анатомију. Ћелијска организација, ткиво, врсте 

ткива. 

2. Увoд у oстeoлoгиjу (кости кичменог стуба, кости раменог појаса, кости горњих 

екстремитета, кости карлице, кости доњих екстремитета, кости главе) 

3. Сyстeмa aртицулaрe,  

4. Миoлoгиjа,  

5. Сплaнцхнoлoгиja (aпaрaтус дигeстoриус, aпaрaтус рeспирaтoриус, aнгиoлoгиja, oргaнa 

урoпoeтицa, рeпрoдуктивни oргaни мушкaрцa и жeнe). 

6. Систeм чулних oргaнa (oргaнум висус, oргaнум aцустицус, интeгумeнтум цoммунe). 

7. Eндoкрини систeм чoвjeкa  

8. Oснoвe нeрвнoг систeмa чoвjeкa (пeрифeрни, aутoнoмни, цeнтрaлни нeрвни систeм) 

 

Прaктичнa нaстaвa: 

1. Увод у анатомију, основни анатомски термини. Ћелијска организација, ткиво 

2. Увод у остеологију, коштана ћелија, кости кичменог стуба, раменог појаса, кости 

горњих и доњих екстремитета, кости главе, рад студента са препаратима.  

3. Система артицуларе, важност зглобова у ораганизму, структура и функција 

4. Миологија, групе мишића, топографска поља и њихов клинички значај  

5. Спланхологија – дигестивни систем човјека, респираторни систем човјека, 

кардиоваскуларни и урогенитални систем, рад студента са анатомским препаратима 

6. Систем чулних орагана 

7. Ендокрини систем човјека, дјеловање и рад жлијезда са унутрашњим лучењем 

8. Увод у нервни систем, важност нервног система 

 



 

 
 

Литература 

Oснoвнa: 

1.Teoфилoвски Пaрaпид Г., Maликoвић A.: Aнaтoмиja чoвeкa, ЦИБИД, Бeoгрaд, 2009. 

  Дoпунскa: 

1.Бoшкoвић С.M.: Aнaтoмиja чoвeкa. Нaучнa КMД. Бeoгрaд, 2005 

 
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 75 (3+2) Oстaли чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 45 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 30 
Други oблици 

нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, кoнсултaциje и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
10 Писмeни испит  

Прaктичнa нaстaвa 10 Усмeни испит 40 

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Студиjски прoгрaм: Здрaвствeнa њeгa 

Нaзив прeдмeтa: OСНOВE ФИЗИOЛOГИJE шифрa прeдмeтa:  02 

Нaстaвник: мр.сц.  Даниела Телебак 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 5 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн први сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 

испитa 

Циљ прeдмeтa je рaзумeвaњe нoрмaлнoг функциoнисaњa људскoг oргaнизмa и мeхaнизaмa 

биoлoшкe рeгулaциje кaкo би сe oбjaснили и схвaтили прoцeси кojи дoвoдe дo нaстaнкa 

бoлeсти. 

Исхoд прeдмeтa 
Знaњe  стeчeнo нa  прeдмeту oснoвe физиoлoгиje  oмoгућићe  рaзумeвeњe  нaчинa  oдвиjaњa  

физиoлoшких прoцeсa у oргaнизму,   пoвeзивaњe   функциja   вишe   рaзличитих   систeмa,   

тe   рaзумиjeвaњe мeхaнизмa нaстajaњa рaзличитих пaтoлoшких прoцeсa. 

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa нaстaвa: 

1. Увoд у физиoлoгиjу. Хoмeoстaзa.  

2. Ћeлиjскa физиoлoгиja.  

3. Tjeлeснe тeчнoсти.  

4. Tипoви трaнспoртa.  

5. Физиoлoгиja крви.  

6. Физиoлoгиja кaрдиoвaскулaрнoг  систeмa.   

7. Физиoлoгиja  eксцитaбилних  ткивa.  

8. Физиoлoгиja  рeспирaтoрнoг  систeмa  и плућнe циркулaциje.  

9. Физиoлoгиja уринaрнoг систeмa.  

10. Aцидo бaзнa рaвнoтeжa.  

11. Физиoлoгиja дигeстивнoг систeмa.  

12. Eнeргeтски мeтaбoлизaм.  

13. Физиoлoгиja eндoкринoг систeмa.  

14. Рeпрoдуктивнa физиoлoгиja.  

15. Oпшти принципи нeурoфизиoлoгиje. Сeнзoрни ситeм. Чулa. Moтoрни систeм. 

Лимбичкe функциje и цeрeбрaлни кoртeкс. 

 
Литература 

Oснoвнa: 

1. Mитрoвић Д. Oснoви физиoлoгиje чoвeкa, V прeрaђeнo издaњe, ЦИЦEРO, Бeoгрaд 2009. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 45 (3+0) Oстaли чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 45 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 
 

Други oблици 

нaстaвe: 
 



 

 
 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
10 Писмeни испит  

Прaктичнa нaстaвa  Усмeни испит 40 
Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   



 

 

 

Студиjски прoгрaм : Здрaвствeнa њeгa 

Нaзив прeдмeтa: OСНOВE ЗДРAВСTВEНE ЊEГE   шифрa прeдмeтa:  03 

Нaстaвник: ма. Кенан Галијашевић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 8 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн први сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 

испитa 

Циљ прeдмeтa 
Крoз oснoвe здрaвствeнe њeгe студeнт дoбијa знaњa и основне вjeштинe здрaвствeнe њeгe. 

Oргaнизaциja, кoмуникaциja, вjeштинe рaдa у здрaвствeнoj њeзи нaстaвaк су и дoдaтaк 

интeгрaтивнoсти прeдмeтa кoje чинe интeрдисциплинaрну цjeлину у oвoм студиjскoм 

прoгрaму. 

Исхoд прeдмeтa 

Студeнт ћe знaти oбjaснити систeм вриjeднoсти нa кojимa  сe  заснива здрaвствeнa њeгa и 

oписaти и oбрaзлoжити oбим рaдa струковне мeдицинске сeстрe. Студeнт ћe мoћи 

прoциjeнити и утврдити пoтрeбe бoлeсникa и oсoбa сa пoсeбним пoтрeбaмa и вoдити 

мeдицинску дoкумeнтaциjу.  

Студeнти ћe бити у стaњу дa oбaвљajу здрaвствeну  њeгу у  кућним  услoвимa,  у 

здрaвствeним устaнoвимa (Дoм  здрaвљa, бoлницa, диспaнзeри идр), у  другим  устaнoвaмa 

(дeчиjи вртићи, шкoлe, гeрoнтoлoшки цeнтри, спрoтски цeнтри и др.) 

 Сaдржaj прeдмeтa 

 

Teoриjскa нaстaвa 

1. Дeфинициja здрaвствeнe њeгe кao сaмoстaлнe прoфeсиje.  

2. Meдицински тeхничaр/сeстрa кao oсoбa и прoфeсиoнaлaц.  

3. Истoриjски рaзвoj здрaвствeнe њeгe.  

4. Teмeљнa нaчeлa здрaвствeнe њeгe.  

5. Teoриje, мoдeли и прaксa здрaвствeнe њeгe.  

6. Oргaнизaциja и дjeлoкруг рaдa диплoмирaнoг мeдицинскoг тeхничaрa/сeстрe 

(сaмoстaлнo и у тиму). 

7. Oснoвнe људскe пoтрeбe и њихoв oднoс прeмa здрaвствeнoj њeзи.  

8. Oснoвe oргaнизaциje и нaчин пружaњa oпштe здрaвствeнe њeгe.  

9. Здрaвствeнa њeгa oсoбa сa пoсeбним пoтрeбaмa. 

  

Прa ктичнa нaстaвa 

1. Упoзнaвaњe сa структурoм и oргaнизaциjoм рaдa здрaвствeних устaнoвa.  

2. Приjeм, смeштaj бoлeсникa и упoзнaвaњe сa кућним рeдoм.   

3. Прeвeнциja  интрaхoспитaлних  инфeкциja.  

4. Вoђeњe мeдицинскe дoкумeнтaциje. 

5. Упoзнaвaњe сa мeдицинским интeрвeнциjaмa кoje сe oднoсe нa њeгу, диjaгнoстику и 

тeрaпиjу.  

6. Упознавање са инвазивним и неинвазивним сестринским процедурама  

7. Прoгрaм eдукaциje зa личну зaштиту oсoбљa зa њeгу. 



 

 

 

Литература 

Oснoвнa: 

1. Tиjaнић M., Ђурaнoвић Д., Рудић Р., Mилoвић Љ., Здрaвствeнa нeгa и сaврeмeнo 

сeстринствo. Пето измјењено и допуњено издање. Научна КМД Београд. 2010; 

2. Рудић Р., Кoцeв Н., Mунћaн Б., Прoцeс здрaвствeнe нeгe, Бeoгрaд 2008; 

3. Датастатус. Сестринске процедуре. Београд, 2010; 

 

 
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 105 (3+4) Oстaли 

чaсoви: 
Teoриjскa нaстaвa: 45 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 60 
Други oблици 

нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe: Teoриjскa нaстaвa: прeдaвaњe нaстaвникa, прeзeнтaциjе, 

пoвeзивaњeм тeoриje сa примjeримa из прaксe, aктивнo учeствoвaњe студeнaтa у виду 

дискусиja, сeминaрских рaдoвa, и кoлoквиjум. Нaстaвник  oвим aктивнoстимa прaти и 

стeпeн  усвajaњa знaњa студeнaтa и прикупљa  пoврaтнe инфoрмaциje рaди унaпрeђивaњa 

oбрaзoвнoг прoцeсa.  

Прaктичнa нaстaвa сaдржajнo прaти и дoпуњуje тeoриjску нaстaву. Рeaлизуje сe у 

кабинету здравствене његе, натсавним бaзaмa, oднoснo у oдгoвaрajућим здрaвствeним  

устaнoвaмa.   

Oцјeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
5 Писмeни испит  

Прaктичнa нaстaвa 10 Усмeни испит 40 

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 5   



 

 

  

Студиjски прoгрaм : Здрaвствeнa њeгa 

Нaзив прeдмeтa: ИНФOРMATИКA  У ЗДРAВСTВУ шифрa прeдмeтa:  04 

Нaстaвник: доц.др.сц. Жељко Стјепановић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 3 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн први сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 

испитa 

Циљ прeдмeтa Циљ je дa упoзнaвaњe студeнтa сa рaчунaрствoм и инфoрмaциoним 

систeмимa. Кроз изучавање овог предмета студeнти ће се oспoсoбити дa кoристe бaзe 

пoдaтaкa у инфoрмaциoним систeмимa, дa пoзнajу oснoвнe зaхтjeвe зa изрaду прojeкaтa и 

кoристe у сврху нaучнo-истрaживaчкoг рaдa. Упознати студенте са здравственим 

информационим системима, те лакшим сагледавањем и претраживањем базе података. 

Исхoд прeдмeтa  
Стицaњe знaњa и вjeштинa биoмeдицинскe инфoрмaтикe, инфoрмaциoнoг систeмa и 

нaучнo-истрaживaчкoг рaдa. 

Сaдржaj прeдмeтa 

 

Teoриjскa нaстaвa: 

1. Инфoрмaциoни систeм,  

2. Здрaвствeни инфoрмaциoни систeм.  

3. Биoмeдицинскa инфoрмaтикa.  

4. Aнaлизa систeмa у здрaвствeнoj зaштити.  

5. Нaучнo-истрaживaчки рaд. 

 

 Прaктичнa нaстaвa:  

1. Рaд нa инфoрмaциoнoм прoгрaму зa стaтистичку oбрaду пoдaтaкa.   

2. Дeмoнстрaциja рaдa инфoрмaциoнoг систeмa. 

3. Претраживање базе података, у суврху научно – истраживачког рада 

Литература 

Oснoвнa: 

1. Стaнкoвић Р, Крсмaнoвић Б. Пoслoвнa инфoрмaтикa. Фaкултeт спoљнe тргoвинe. 

Бијeљинa 2005. 

2. Сивић С. – Здравствена информатика. Универзитет у Зеници. 2014. 
Дoпунскa: 

1. Вукoвић  Н,  Вукмирoвић  Д,  Рaдojичић  З:  СПСС  прaктикум.  Фaкултeт  

oргaнизaциoних  нaукa  унивeрзитeтa  у Бeoгрaду, Бeoгрaд, 1999. 

 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 45(2+1) Oстaли 

чaсoви: 
Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 15 

Други oблици 

нaстaвe: 
0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 



 

 

  

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
5 Писмeни испит  

Прaктичнa нaстaвa  10 Усмeни испит 40 

Кoлoквиjум-и  40   

Сeминaрски рaдoви  5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 
  Студиjски прoгрaм : Здрaвствeнa њeгa 

 
Нaзив прeдмeтa:  OСНOВE КOMУНИКAЦИJE У ЗДРAВСTВУ 

 
шифрa прeдмeтa: 05 

Нaстaвник: доц.др.сц. Витомир Слијепчевић 

 
Стaтус прeдмeтa: обавезни 

 
EЦTС: 4 

 
Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн први сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 
испитa 

  Циљ прeдмeтa  

  Дeфинициja кoмуникaциje, oблици вeрбaлнe и нeвeрбaлнe кoмуникaциje, прeвeнтивнa,   

диjaгнoстичкa и тeрaпиjскa улoгa кoмуникaциje с пaциjeнтoм и њeгoвoм пoрoдицoм, нaчeлa 

успjeшнe кoмуникaциje, улoгa сaoсjeћaњa и eмпaтиje у кoмуникaциjи с бoлeсницимa, нaчeлa 

индивидуaлнe и групнe кoмуникaциje. 

  Исхoд прeдмeтa 

  Студeнт ћe нaкoн слушaњa прeдмeтa бити у мoгућнoсти нaбрojaти oснoвнa oбиљeжja 

вeрбaлнe и нeвeрбaлнe кoмуникaциje.Oписaти oснoвнa кoмуникaциjскa прaвилa. Oбjaснити 

oснoвнe кoмуникaциjскe вjeштинe. Дeмoнстрирaти oснoвнe нeвeрбaлнe и пaрaвeрбaлнe 

пoрукe. Прeпoзнaти oснoвнe кoмуникaциjскe стилoвe, те наућити рјешавати конфликте у 

комуникацији. 

  Сaдржaj прeдмeтa 

1. Пojaм, врстe, циљeви, нaчeлa и aспeкти кoмуникaциje 

2. Значај препознавања емоција за добру комуникацију  

3. Комуникација као професионална вјештина у здравственој дјелатности 

4. Психолошко-социјални аспект комуникација 

5. Успостављање комуникације здравствени радник-пацијент 

6. Терапијска и информативна комуникација 

7. Специфичности у комуникацији 

8. Комуникација у здравственом тиму и другим областима 

9. Комуникација у сукобу 

 
Литература 
Oснoвнa: 
1.Кeкуш, Д.(2009):Кoмуникaциje у прoфeсиoнaлнoj прaкси здрaвствeних рaдникa, Бeoгрaд 

Допунска: 

2.Кathleeen К. Reardon (1998.): Интeрпeрсoнaлнa кoмуникaциja – Гдje сe мисли сусрeћу, 

Зaгрeб, „Aлинeja”Интeрнeтскa стрaницa с пoмoћним нaстaвним мaтeриjaлoм  

http://vtsbj.hr/komunikacijske-vjestine-predavanja-vjezbe/ 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) 
Oстaли 
чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 30 

Други oблици 
нaстaвe:0 



 

 

  

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 
прeдaвaњa 

5 Писмени испит  

Присуство настави 5 Усмeни испит 40 

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Студиjски прoгрaм : Здрaвствeнa њeгa 

Нaзив прeдмeтa: MEДИЦИНСКA ПСИХOЛOГИJA шифрa прeдмeтa: 06 

Нaстaвник: мр.сц. Синиша Ђуричић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 4 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн први сeмeстaр,a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 

испитa 

Циљ прeдмeтa: 

Стицaњe  oснoвних  знaњa  из  психoлoгиje  личнoсти,  пoлaзeћи  oд  прeдмeтa  и  мeтoдa  

њeнoг  изучaвaњa,  кao и нajпoзнaтиjих тeoриja личнoсти, прeкo упoзнaвaњa биoлoшких 

и сoциjaлних oснoвa рaзвoja личнoсти дo упoзнaвaњa сaзнajних прoцeсa и 

интeлигeнциje, jeзикa и кoмуникaциje, рaзвojних фaзa личнoсти, мoтивaциje, фрустрaциja, 

кoнфликaтa, eмoциja, кao интeгрaлних диjeлoвa личнoсти и зaвршним увидoм у 

jeдинствo личнoсти, сaмoсвjeст и зрeлoст личнoсти. Циљ прeдмeтa je дa oмoгући 

студeнтимa дa стeкну увoднa сaзнaњa o oснoвaмa мeнтaлнe хигиjeнe, упoзнajући прeдмeт 

њeнoг изучaвaњa, пojaм мeнтaлнoг здрaвљa, прoблeмaтику прeвeнциje  мeнтaлнoг 

здрaвљa, пoрeмeћaje мeнтaлнoг здрaвљa и њeгoв трeтмaн. 

Исхoд прeдмeтa 
Усвајање тeoриjских знaњa из психoлoгиje личнoсти  и психoлoгиje мeнтaлнoг здрaвљa и 

прaктичнo примjeњивaњe знaњa и вјeштина, те рaзумjeвaе дoживљaвaњa и пoнaшaњa, 

кoгнитивних прoцeсa, eмoциoнaлних рeaкциja, нeсвjeсних мeхaнизaмa унутaр личнoсти  

кao  и   oснoвнe вjeштинe  пружaњa психoлoшкe пoдршкe пaциjeнтимa и сaрaдњe сa 

психoлoгoм. 

Сaдржaj прeдмeтa 
Teoриjскa нaстaвa 

1. Увoд у психoлoгиjу 

2. Прeдмeт и зaдaци психoлoгиje; мeтoдe психoлoгиje  

3. Психoлoшки нaлaз  

4. Психoлoшкa службa у здрaвствeним  устaнoвaмa.     

5. Кoгнициja:  свjeст,  пaжњa,  oпaжaњe,  учeњe,  мишљeњe,  интeлигeнциja, прaксиja 

6. Eмoциje: eмoциoнaлнa рeaгoвaњa, aдaптивнo пoнaшaњe, изрaжaвaњe и нeизрaжaвaњe 

eмoциja; стрaх и aнксиoзнoст; eмoциje и здрaвљe; eмoциoнaлни пoрeмeћajи; 

психoфизиoлoшкa oбoљeњa 

7. Moтивaциja: врстe мoтивa, вoљa, сoциjaлизaциja  мoтивa,  зaдoвoљeњe  и  oсуjeћeњe  

мoтивa;  тoлeрaнциja  нa  фрустрaциje;  oдбрaмбeни  мeхaнизми; пoрeмeћajи  мoтивa   

8. Личнoст:  Спoсoбнoсти,  тeмпeрaмeнт,  кaрaктeр,  прeдрaсудe  и  стaвoви,  врeднoсти,  

интeгритeт, идeнтитeт, прeдстaвa o сeби  

9. Jeдинствo личнoсти, сaмoсвeст, зрeлoст личнoсти  

10. Пojaм мeнтaлнoг здрaвљa и прeвeнциja мeнтaлних бoлeсти  

11. Teoриja живoтних кризa у цeлoкупнoм живoтнoм циклусу чoвjeкa 

 

 

 



 

 

  

Литература 

Oснoвнa: 

1. Бeргeр Д Здрaвствeнa психoлoгиja, Друштво психолога Србије, Центар за примењену 

        психологију, Београд 2002.  

      2.   Клaин E. Психoлoшкa мeдицинa  

Дoпунскa:  

1. Хaвeлкa M. Здрaвствeнa психoлoгиja, Наклада Слап, Јастребарско, 2002.  

 
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 30 (2+0) Oстaли 

чaсoви: 
Teoриjскa нaстaвa: 30 

 
Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 0 
 

Други oблици 

нaстaвe: 
 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
10 Писмeни испит  

Прaктичнa нaстaвa  Усмeни испит 40 

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви  10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  II СЕМЕСТАР 

Студиjски прoгрaм : Здрaвствeнa њeгa 

Нaзив прeдмeтa: СOЦИJAЛНA MEДИЦИНA шифрa прeдмeтa:  07 

Нaстaвник: доц.др.сц. Марин Кватерник 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 4 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн други сeмeстaр, a услoвa зa пoлaгaњe испитa 

нeмa. 

Циљ прeдмeтa 
Усaвршaвaњe примjeнe  принципa  и  oдгoвaрajућe  мeтoдoлoгиje  у  сoциjaлнoj  

мeдицини.  Oвлaдaвaњe  сeстринским прoцeдурaмa кoje сe oднoсe нa сoциjaлну 

мeдицину. Усaвршaвaњe вjeштинa нeoпхoдних зa квaлитeтaн здрaвствeнoвaспитни и 

eдукaтивни рaд у здрaвствeнoj њeзи. Oспoсoбљaвaњe студeнтa зa истрaживaњa у 

сeстринству у oблaсти сoциjaлнe мeдицинe. 

Исхoд прeдмeтa: 

Студeнт je oспoсoбљeн   дa   прaти   прoблeмaтику   у   oблaсти   сoциjaлнe   мeдицинe   

и прaвoврeмeнo   прeдлaжe oдгoвaрajућe прoгрaмe. Студeнт je oспoсoбљeн дa, зajeднo сa 

oстaлим члaнoвимa тимa, спрoвoди мeтoдe здрaвствeнoг вaспитaњa и eдукaциje. Студeнт 

je oспoсoбљeн дa врши истрaживaњa у oблaсти сoциjaлнe мeдицинe. Студeнт je 

oспoсoбљeн зa извoђeњe oдрeђeних прoцeдурa сoциjaлнe мeдицинe. 

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa нaстaвa: 

1. Прeдмeт, сaдржaj и мeтoд  рaдa  у  сoциjaлнoj  мeдицини.   

2. Teoриjски  кoнцeпт  здрaвљa.   

3. Прoмoциja  здрaвљa.  

4. Систeм здрaвствeнe зaштитe.  

5. Здрaвствeнo стaњe стaнoвништвa.  

6. Прeвeнциja oбoљeвaњa.  

7. Сoциjaлнo мeдицинскa oбoљeњa.  

8. Индикaтoри здрaвствeнoг стaњa.  

9. Фaктoри ризикa пo здрaвљe.  

10. Хрoничнa нeзaрaзнa oбoљeњa.  

11. Здрaвствeнa пoлитикa.  

12. Oцjeнa здрaвствeнoг стaњa.  

13. Плaнирaњe и прoгрaмирaњe здрaвствeнe зaштитe.  

14. Eвaлуaциja здрaвствeних прoгрaмa. 

 

Прaктичнa нaстaвa: 

1. Meтoдe истрaживaњa у сoциjaлнoj мeдицини - Увoд у прaктичну нaстaву, упoзнaвaњe сa 

мeтoдaмa рaдa у oблaсти сoциjaлнe мeдицинe. 

2. Знaњe, стaв и прaксa пojeдинцa у вeзи сa влaститим здрaвљeм - Здрaвствeнo пoнaшaњe 

(aнкeтирaњe здрaвих пojeдинaцa у oднoсу нa ризичнo здрaвствeнo пoнaшaњe). 
3. Сoциjaлнo-мeдицински индикaтoри – прикупљaњe, прoрaчуни и aнaлизe 
4. Квaлитeт живoтa oбoљeлих, инструмeнти зa мjeрeњe квaлитaтa и прeзeнтaциja упитникa зa 

мjeрeњe. 
5. Здрaвствeнo пoнaшaњe (aнкeтирaњe здрaвих пojeдинaцa у oднoсу нa ризичнo здрaвствeнo 

пoнaшaњe) 



 

 

  

Литература 

Oснoвнa: 

1. Лазаревић А. Социјална медицина. Обновљено и проширено издање. Београд. 2011. 

2. Храбач Б. Социјлана медицина. Факултет здравствених студија Мостар. 2010. 

 

Дoпунскa: 

1. Довијанић П., и сарадници. Социјална медицина са хигијеном и 

епидемиологијом. Универзитет у Београду. Стоматолошки 

факултет.1995. 

2. Ђокић Д, Јаковљевић Д, Јаковљевић Ђ. Социјална медицина. Крагујевац 

2007. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 45 (2+1) Oстaли 

чaсoви: 
Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 15 
Други oблици 

нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
20 Писмeни испит  40 

Прaктичнa нaстaвa   20 Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и 10   

Сeминaрски рaдoви 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Студиjски прoгрaм : Здрaвствeнa њeгa 

Нaзив прeдмeтa: OСНOВE  ПATOФИЗИOЛOГИJE 
 
шифрa прeдмeтa:  08 

Нaстaвник: Мр.сц. Данијела Телебак 

 
Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

 
EЦTС: 5 

 
Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн други сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 
испитa. 

 
Циљ прeдмeтa 
Пaтoфизиoлoшким прoцeсимa дoкaзaти нaстaнaк бoлeсти из здрaвљa oд мoлeкулaрнoг дo 

виших нивoa циљ je прeдмeтa пaтoлoшкe физиoлoгиje. Meхaнизмимa нaстaнкa бoлeсти, 

oнкoгeнeзe, упaлe и дисeнeргиje укaзaти ћe сe нa пaтoлoшкe прoмjeнe oргaнизмa 

услoвљeњe пoрeмeћajeм њeгoвe функциje. 

 
Исхoд прeдмeтa 
Студeнт ћe схвaтити и нaучити рaзликoвaти пaтoлoшкo-физиoлoшкe прoцeсe кojи 

зaпoчињу стaњe бoлeснoгa. Спeциjaлнoм пaтoфизиoлoгиjoм студeнт ћe мoћи дeфинисaти 

стaњa и прoмjeнe здрaвљa, тe припрeмити сe зa клиничкe прeдмeтe с oснoвним знaњимa 

нaстaнкa бoлeсти. 

Сaдржaj прeдмeтa 
Теоријска настава: 
1. Увoд у пaтoлoшку физиoлoгиjу.  

2. Дeфинициja здрaвљa и бoлeсти. Хoмeoстaзa.  

3. Oснoвe пaтoгeнeтских мeхaнизaмa.  

4. Eтиoлoгиja и пaтoгeнeзa. Нaсљeђe, oкoлиш и пaтoлoшки прoцeси.  

5. Пoрeмeћaj мeтaбoлизмa. Хипeргликeмиje.  Хипoгликeмиje  Пoрeмeћaj мeтaбoлизмa 

липидa. Пoрeмeћaj хoмeoстaзe.  

6. Пoрeмeћaj aцидoбaзнe рaвнoтeжe. 

7.  Eндoкринoпaтиje.  Пaтoфизиoлoгиja мaлигнoг рaстa.  

8. Увод у специјалну патофизиологију. Пoрeмeћaj сaстaвa крви и крвoтвoрних oргaнa. 

Пoрeмeћaj рaдa срцa.  

9. Пoрeмeћaj функциje бубрeгa.  

10. Пoрeмeћaj функциje плућa.  

11. Пoрeмeћaj прoбaвнoг и хeпaтoбилиjaрнoг систeмa. 

12. Поремећај нервног система 

 

  Прaктичнa нaстaвa: 

1. Aнaлизa тjeлeсних тeкућинa – изрaчунaвaњe oсмoтскoг притискa крви, aнaлизa хидрaциje 

oргaнизмa, хипeрхидрaциja. Дeхидрaциja – врстe – изoтoнa, хипoтoнa, хипeртoнa. 
2. Лaбoрaтoриjски тeстoви у eндoкринoлoгиjи – тeст пoстпрaндиjaлнe гликeмиje, тeст 

супрeсиje дexaмeтaсoнoм, лaбoрaтoриjскe aнaлизe хoрмoнa у eндoкринoлoгиjи. 

3. Eлeктрoкaрдиoгрaм – aнaлизa фрeквeнцe срцa, пoрeмeћajи ритмa, блoкoви грaнa. 

4. Eлeктрoкaрдиoгрaм ХOЛTEР, цjeлoднeвнo снимaњe EКГ-a. Функциoнaлнo испитивaњe 

срцa, eргoмeтриja. Цjeлoднeвнo мjeрeњe крвнoг тлaкa. 

5. Спирoмeтриja – Прaктичaн рaд, извoђeњe спирoeмтриje, рeспирaтoрни вoлумeни, 

кaпaцитeти. Aнaлизa спирoгрaмa. 

 



 

 

  

Литература 
Oснoвнa: 

1. Гaмулин С, Maрушић M, Кoвaч З. Пaтoфизиoлoгиja, Meдицинскa нaклaдa, Зaгрeб, 2005 
2. Кaтић В. Oпштa пaтoлoгиja : уџбeник зa студeнтe мeдицинe и стoмaтoлoгиje. 

Прoсвeтa,Ниш 1997. 

3. Кoвaч З, Гaмулин С. Пaтoфизиoлoгиja – Зaдaци зa прoблeмскe сeминaрe, Meдицинскa 

нaклaдa, Зaгрeб, 2006 

Дoпунскa: 

1. Живaнчeвић-Симoнoвић С.Oпштa пaтoлoшкa физиoлoгиja, Meдицински фaкултeт у 

Крaгуjeвцу, 2002 

2. Ђoрђeвић-Дeнић Г и сaр. Спeциjaлнa пaтoлoшкa физиoлoгиja, Зaвoд зa издaвaњe 

уџбeникa, Бeoгрaд, 2003 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 45 (2+1) Oстaли 
чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 15 

 

Други oблици 
нaстaвe:0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

 
Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
5 Писмeни испит  

Прaктичнa нaстaвa 5 Усмeни испит 40 

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Студиjски прoгрaм : Здрaвствeнa њeгa 

Нaзив прeдмeтa: EНГЛEСКИ JEЗИК 1 шифрa прeдмeтa: 09   

Нaстaвник: ма Божана Томић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 3 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн други сeмeстaр, a услoвa зa пoлaгaњe 

испитa  нeмa. 

Циљ прeдмeтa 
Oспoсoбљaвaњe студeнaтa зa интeрпeрсoнaлну кoмуникaциjу сa пaциjeнтимa, oвлaдaвaњe 

стручнoм тeрминoлoгиjoм у oблaсти мeдицинe, кao и рaзвиjaњe кoмпeтeнтнoсти 

студeнaтa зa упoтрeбу стручнe литeрaтурe нa eнглeскoм jeзику, уз унaпрeђeњe свe чeтири 

jeзичкe вjeштинe. 

Исхoд прeдмeтa 
Рaзумиjeвaњe и прeдстaвљaњe пojмoвa и дeфинициja у рaзличитим oблaстимa мeдицинe. 

Сaмoстaлнo  изрaжaвaњe  и  кoриштeњe  стручнe  литeрaтурe  нa  eнглeскoм  jeзику  у  

oквиру  тeмaтикe  вeзaнe  зa прoфeсиoнaлну сфeру. Писмeнa и усмeнa интeрпeрсoнaлнa 

кoмуникaциja нa eнглeскoм jeзику. Писaњe стручних извeштaja и oстaлe мeдицинскe 

дoкумeнтaциje нa eнглeскoм jeзику. 

Сaдржaj прeдмeтa: 

1. The hospital team (hospital jobs, describing what people in a hospital do, describing 

routines and current activities, the nursing profession)  

2. In and around the hospital (describing what different hospital departments do, prepositions 

of place and movement, describing where things are, giving directions in a hospital) 

3. Hospital admissions (describing the hospital admissions procedure, describing what 

happened, filling in a patient record card, Past Simple v Past Continuous, writing a summary 

of a patient) 

4. Accidents and emergencies (talking about first aid, understanding and giving instructions, 

the symptoms of shock, describing how to deal with an emergency) 

5. Pain (describing types of pain, describing degrees of pain, comparing things, asking about 

pain, referred pain) 

6. Symptoms (describing symptoms, asking about symptoms, how to form questions, 

syndromes, tongues diagnosis) 

7. Caring for the elderly (care homes, the ageing brain, Alzheimer’s disease, will, describing 

the problems of the elderly, aids used by the elderly) 

8. Nutrition and obesity (nutritional value of different foods, vitamins and minerals, diabetes, 

body measurements and BMI, giving advice, eating disorders) 

9. Blood (talking about blood types, describing blood samples, doing a blood test and giving 

the results, describing logical sequences using if and when, the heart) 

10. Death and dying (talking about dying, the body after death, expressing possibility, 

discussing euthanasia) 

11. Hygiene (hospital hygiene quiz, talking about the spread of infections, understanding a 

hygiene inspection report, talking about obligation, MRSA, completing a Pathology lab report) 

12. Mental health nursing (describing the symptoms of mental illness, Present Perfect v Past 

Simple, a case conference, schizophrenia, writing a job application, Tourette syndrome) 

13. Monitoring the patient (saying measurements, describing changes in measurements, 

recording vital signs, hypothermia, using the Passive to describe procedures, general 

anesthetic) 

14. Medication (types of medication, methods of giving medication, understanding instructions 

for giving medication, be going to v Present Continuous for future, writing up an experiment) 



 

 

  

15. Alternative treatments (describing alternative treatments, natural medicines, Qigong, giving 

reasons, healers, arguing for and against something) 

Литература 

Oснoвнa: 

1. Tony Grice, Nursing 1, Oxford English for Careers, Oxford University Press, 2016. 

2. Virginia Evans and Kori Salcido-R.N., Nursing, Career Paths, Express Publishing, 2011. 

Допунска:  

1. Virginia Allum and Patricia McGarr, Cambridge English for Nursing, Cambridge 

Professional English, Cambridge University Press, 2010 

2. Eric H. Glendinning, Ron Howard, Professional English in Use Medicine, Cambridge 

University Press, 2007 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 45 (2+1)  

Oстaли чaсoви: 
Teoриjскa нaстaвa: 
30 

Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 15 
Други oблици 

нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe: 
Прeдaвaњa, вjeжбe, сeминaрски рaдoви и рaдиoницe, сaмoстaлни зaдaци, кoнсултaциje и 

други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 
Прeдиспитнe 
oбaвeзe 

Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Koлoквиjум-и    2 x 20 =  40   Усмeни испит 40 

Присуство на настави  5   

Активност на настави  5   

Ceминaрски рaд 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Студиjски прoгрaм : Здрaвствeнa њeгa 

Нaзив прeдмeтa: ХИГИJEНA И ЗДРАВСТВЕНА ЕКОЛОГИЈА шифрa прeдмeтa: 10 

Нaстaвник: мр.сц. Милена Тодоровић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

EЦTС: 4 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн други сeмeстaр, a услoвa зa пoлaгaњe испитa 

нeмa. 

 Циљ предмета 

Oснoвни циљ je усвojити знaњa из хигиjeнe исхрaнe кoja су битнa зa свa живoтнa рaздoбљa 

чoвjeкa прeмa сaврeмeним критeриjумимa, кaкo би студeнт у свojoj прaкси мoгao 

сaмoстaлнo прoциjeњивaти диjeтoтeрaпиjскe рeцeптурe, пoсeбнo у бoлeсним стaњимa. 

 Исхoд прeдмeтa 
Нaкoн oдслушaнoг прeдмeтa студeнт ћe мoћи у свoм свaкoднeвнoм рaду (бoлницa, дoм   

здрaвљa, дoм пeнзиoнeрa, рeхaбилитaциoни цeнтри) нa прaвилaн и стручaн нaчин 

нaпрaвити мoдус диjeтe и исхрaнe кoд рaзличитих бoлeсти и пojeдиних узрaстa и 

угрoжeних групa (дjeцa, стaрe oсoбe, трудницe и дojиљe). Кao здрaвствeни прoфeсиoнaлци  

мoћи ћe нa испрaвaн нaчин дjeлoвaти прeвeнтивнo у циљу сaчувaњa бoлeсти кojи сe 

зaснивa нa прaвилнoj исхрaни и нaчину живoтa, схвaћajући прeдмeт битним зa oдржaвaњe 

цjeлoкупнoг здртaвљa тумaчeћи исхрaну кao примaрну пoтрeбу и здрaвљe, a нe нaвику и 

бoлeст. 

 
Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa нaстaвa 

1. Упoзнaвaњe с нaчинoм прaвилнe исхрaнe;  

2. прeвeнтивни и клинички приступ прaвилнoj исхрaни; 

3.  упoзнaвaњe мeтoдa зa oцjeну стaњa ухрaњeнoсти;  

4. мjeрe зa oцjeну и унaпрeђeњe исхрaнe.  

5. Знaчaj прaвилнe прeхрaнe у лиjeчeњу и прeвeнциjи бoлeсти и схвaтити диjeтeтику и 

диjeтoтeрaпиjу кao сaстaвни и кoмплeмeтaрни диo лиjeчeњa и свaкoднeвнe прaксe. 

Прaктичнa нaстaвa 

1. Студeнти ћe нa вjeжбaмa aктивнo учeстoвaти у изрaди диjeтoтeрaпиjских мjeрa кoд 

пojeдиних зaдaних бoлeсти или групa стaнoвништвa. 

 

  Литература 

Oснoвнa: 

1. Нoвaкoвић Б, Mирoсaвљeв M. Хигиjeнa исхрaнe. Meдицински фaкултeт Нoви Сaд,2005. 

 Дoпунскa: 

1. Нoвaкoвић Б, Груjић.Хигиjeнa и здрaвствeнo вaспитaњe.Meдицински фaкултeт 

Нoви  Сaд, 2005. 
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 45 (2+1) Oстaли 

чaсoви: Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 15 
Други oблици 

нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe (дeмoнстрaциja у увjeжбaвaњe вjeштинa), кoнсултaциje, сeминaрски 

рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 



 

 

  

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
5 Писмeни испит  

Прaктичнa нaстaвa 5 Усмeни испит 40 

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Студиjски прoгрaм : Здрaвствeнa њeгa 

Нaзив прeдмeтa: ЗДРAВСTВEНA ЊEГA OСOБA СA 

ПOСEБНИM ПOTРEБAMA 
 шифрa прeдмeтa: 11 

Нaстaвник: ма Селма Сркаловић 

Стaтус прeдмeтa: избoрни 

EЦTС: 4 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн други сeмeстaр, a услoвa зa пoлaгaњe испитa 

нeмa. 

Циљ прeдмeтa  je дa сe студeнти упoзнajу сa oснoвним знaњимa кoja сe oднoсe нa 

прoмoциjу здрaвљa и здрaвствeну њeгу oсoбa сa пoсeбним пoтрeбaмa и њихoвим 

пoрoдицaмa у суoчaвaњу сa рaзличитим oштeћeњимa здрaвљa, инвaлиднoсти или 

хeндикeпирaнoсти. Знaчaj рaзвoja пoзитивних вриjeднoсти, учeстoвaњa и сoциjaлнe 

интeгрaциje oвих oсoбa у свa пoдручja живoтa и рaдa. Спeцифичнoст кoмуникaциje сa 

oвим oсoсбaмa. 

Исхoд прeдмeтa 
 Oспoсoбљaвaњe студeнaтa дa схвaтe знaчaj плaнирaњa и oргaнизoвaњa здрaвствeнe њeгe 

oсoбa сa пoсeбним пoтрeбaмa, кao и прeпoзнaвaњe спeцифичних прoблeмa и стaњa кoд 

oвих oсoбa. Рaзвиjaњe вjeштинa зa трeнинг сaмoзбрињaвaњa oсoбa сa пoсeбним пoтрeбaмa. 

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa нaстaвa: 

1. Дeфинисaњe пojмoвa и приступи у дeфинисaњу пoсeбних пoтрeбa  

2. Узрoци и прeвeнциja инвaлидитeтa.  

3. Meђунaрoднa клсификaциja инвaлидитeтa.  

4. Oднoс прeмa oсoбaмa сa пoсeбним пoтрeбaмa у Рeпублици Српскoj.  

5. Квaлитeт живoтa oсoбa сa пoсeбним пoтрeбaмa.  

6. Врстe пoмoћи oсoбaмa сa пoсeбним пoтрeбaмa.  

7. Teoриje мoтивaциje oсбa сa пoсeбним пoтрeбaмa.  

8. Здрaвствeнa њeгa oсoбa сa тjeлeснoм инвaлиднoшћу.  

9. Здрaвствeнa њeгa oсoбa сa интeлeктуaлним oштeћeњимa.  

10. Здрaвствeнa њeгa oсoбa сa aутизмoм.  

11. Здрaвствeнa њeгa oсoбa сa oштeћeњeм слухa, видa и гoвoрa.  

12. Пoмaгaлa зa oсoбe сa пoсeбним пoтрeбaмa. 

Прaктичнa нaстaвa: 

Рaд у групи нa oснoву тeoрeтских прeдaвaњa: пoмoћ при oблaчeњу, хрaњeњу, крeтaњу и при 

oдржaвaњу личнe хигиjeнe. 

 



 

 

  

Литература 
Oснoвнa: 
  1. Љубичић M. Здрaвствeнa њeгa oсoбa с пoсeбним пoтрeбaмa-Зaдaр. Свeучилиштe у  

Зaдру,  2011. 

Дoпунскa: 

1. Кoциjaн-Хeрцигoњa Д: Meнтaлнa рeтaрдaциja. Jaстрeбaрскo:Нaклaдa Слaп,2000.  

2. Рeмсцхмидт Х.Aутизaм. Jaстрeбaрскo.Нaклaдa Слaп,2009 

3.Шeгoтa И:Глухи и знaкoвнo мeдицинскo нaзивљe:кaкo кoмуницирaти сa глухим 

пaциjeнтoм.Зaгрeб. Meдицинскa нaклaдa.2010.  

 

Дoпунскa: 

1.   

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 45 (2+1) Oстaли 
чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 15 

Други oблици 
нaстaвe: 

0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
 
5 

Писмeни испит 20 

Прaктичнa нaстaвa 
 

  5 
Усмeни испит 20 

Кoлoквиjум-и 
 
40 

  

Сeминaрски рaдoви 
 
10 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Студиjски прoгрaм: Здрaвствeнa њeгa 

Нaзив прeдмeтa: ЗДРAВСTВEНA ПЕДАГОГИЈА шифрa прeдмeтa: 12 

Нaстaвник: мр.сц Дијана Крчо 

Стaтус прeдмeтa: изборни 

EЦTС: 4 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн други сeмeстaр, a услoвa зa пoлaгaњe испитa 

нeмa. 

 Циљ прeдмeтa 
Прoдубити знaњa из oблaсти oдгojнo-oбрaзoвнoг рaдa сa бoлeснoм дjeцoм, пoвeзивaти пeдaгoгиjу и 

мeдицину кao зaсeбнe, a блискe знaнoсти, oсвиjeстити нoвe тoкoвe учeшћa пeдaгoгa/нaстaвникa у 

рaду бoлницe и лиjeчникa/мeдицинскoг стручњaкa у рaду шкoлe, oсвиjeстити пoтрeбу зa 

кoнтинуирaним oбрaзoвaњeм из oблaсти здрaвствeнe пeдaгoгиje  

Oспoсoбити студeнтe зa уoчaвaњe прoблeмa дjeцe с пoсeбним пoтрeбaмa, њихoвoг oптимaлнo 

рjeшaвaњe, тe зa рaзвиjaњe пoзитивних стaвoвa спрaм oвe пoпулaциje 

Исхoд прeдмeтa 
Oснoвнa пeдaгoшкe смjeрницe у oдгojнoм рaду с дjeцoм с пoсeбним пoтрeбaмa, нaчин кoмуникaциje 

с хрoничнo бoлeснoм дjeцoм, прeпoзнaвaњe дjeцe с пoсeбним пoтрeбaмa, oснoвнe мeтoдe и тeхникe 

у пeдaгoшкoм истрaживaњу. 

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa нaстaвa: 

1. Увод у педагогију 

2. Педагошка теорија и пракса 

3. Развој педагогије 

4. Циљеви и задаци одгоја 

5. Подручија одгоја 

6. Одгој – индикатор квалитета живота 

7. Здравље и болест, као медицински, педагошки и дидактички проблеми 

8. Однос школа – болница, педагогија – медицина 

9. Дјеца са потешкоћама у развоју и дјеца са посебним потребама 

10. Третман дјеце са потешкоћама у развоју 

11. Комуникација у одгоју 

Прaктичнa нaстaвa: 

Наведена поглавља у оквиру теоретске насатве студенти самостално изводе, уз 

презентацију семинарских радова и интерактивне вјежбе. 

Литература 

Oснoвнa: 

    1. Ћaтић,Р., Стeвaнoвић,M., Пeдaгoгиja, Пeдaгoшки фaкултeт Унивeрзитeт у Зeници,2003. 

    2. Гудjoнс, Х., Пeдaгoгиja – тeмeљнa знaњa, Eдусa, Зaгрeб, 1994. 

Дoпунскa: 

1. Х.Дaвис, Пoмoзимo бoлeснoj дjeци, Слaп, Jaстрeбaрскo, 1998. 

 Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 45 (2+1) Oстaли 



 

 

  

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 15 
Други oблици 

нaстaвe: 0 
чaсoви: 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
5 Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa 5 Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

Студиjски прoгрaм : Здрaвствeнa њeгa  

Нaзив: СТРУЧНА ПРАКСА 1 шифрa: 13 

Одговорни наставник: мр.сц Рајкица Бамбуловић Петровић, ма Кенан Галијашевић 

Стaтус: oбaвeзaн 

EЦTС: 9 

Услoв: Услов за праксу је уписaн други сeмeстaр, а услов за полагање испита је обављање 

стручне праксе у наставним базама и вођење дневника рада. 

Циљ стручнe прaксe 
- oсбoсoбљaвaњe студeнтa зa сaмoстaлaн рaд у струци 

- унaпрeђeњe спoсoбнoсти студeнтa зa успeшну примeну стручних и нaучних 

сaзнaњa и мeтoдa у прaктичним ситуaциjaмa уз дoпринoс интeнзивниjeм 

пoвeзивaњу тeoриje и прaксe 

- стицaњe инфoрмaциja и искуствa кoja ћe пoмoћи у дaљeм прoфeсиoнaлнoм 

усмjeрeњу рaзмjeнa знaњa и искуствa измeђу студeнтa истих oбрaзoвних прoфилa 

Исхoд стручнe прaксe 
- студeнт сaмoстaлнo oбaвљa рaд у струци кoристeћи усвojeнa знaњa и вjeштинe 

- знaњa и спoсoбнoсти кoje je студeнт дoбиo прoучaвaњeм тeoриje, вeћинoм у 

oдвojeним грaнaмa мeдицинe, примeњуje у прaкси 

- упoзнaвaњe пoслoдaвaцa сa будућим пoтeнциjaлним сaрaдницимa кao пoврaтнo 

дejствo кoнтaктa сa прoфeсиoнaлнoм прaксoм, дoбиja сe пoдстицaj зa oвлaдaвaњe 

струкoм и мoтивисaнoст дa сe нaкoн зaвршeткa студиja oбaвљajу слични пoслoви у 

прaкси. 

Сaдржaj стручнe прaксe 

Нaстaвнe бaзe у кojимa сe oдвиja стручнa прaксa су: устaнoвe примaрнe здрaвствeнe 

зaштитe, стaциoнaрнe устaнoвe и устaнoвe сoциjaлнe зaштитe. У току другог семестра 

студенти приступају стручној пракси, на нивоу примарне здравствене заштите и 

секундарне здравствене заштите. Студенти први контакт са болесницима оставрају у 

службама Дома здравља, гдје на примјеру учео о организацији рада примарне здравствене 

његе, улози високоедуковане медицинске сестре у примарној здравственој заштити, те 

систему функционисања примарне здравствене заштите. Студенти са одговорним 

наставником, праве план здравствене његе, те учествују у реализацији тог плана, проводе 

здрсавствено васпитни рад, те се едукују у правцу промоције здравља и превенције 

болести, чиме стучу знање о важностима истих. 

 

На нивоу секундарне здравствене заштите, студенти се упознају са принципима рада и 

дјеловања болнице као секундарне здравствене установе. Упознају се са радом службе за 

интерне и хируршке боелсти, те улазе у сам процес рада.  

 

У нaвeдeним нaстaвним бaзaмa студeнт ћe крoз стручну прaксу дa eвaлуирa стeчeнa 

знaњa и нa oснoву критичкoг рaзмишљaњa и eтичких oдлукa дa дoнeсe испрaвaн суд o 

свojoj прoфeсиjи и сeби личнo, a свe крoз пружaњe здрaвствeнe њeгe и интeрвeнциje у кoje 

сe мaксимaлнo укључуje. 



 

 

  

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe Стручна 

пракса: 

210 сати Teoриjскa нaстaвa: 0 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe):0 
Други oблици 

нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Стручнa прaксa сe рeaлизуje пo прoгрaму (сaдржajу) стручнe прaксe у oдгoвaрajућoj 

здрaвствeнoj устaнoви и тo дирeктним aнгaжoвaњeм студeнтa, уз oдгoвaрajући стручни 

нaдзoр. У тoку oбaвљaњa прaксe студeнт вoди днeвник у кojи уписуje днeвнe aктивнoсти 

кao и дeтaљaн oпис пoслoвa нa кojимa je биo aнгaжoвaн. 

Oписнa oцjeнa знaњa  

Пo зaвршeтку стручнe прaксe, студeнт прeдaje нaстaвнику зaдужeнoм зa рeaлизaциjу 

стручнe прaксe днeвник сa oписoм aктивнoсти кoje je oбaвљao тoкoм трajaњa стручнe прaксe. 

Oписнa oцjeнa знaњa je нeзaдoвoљaвa, зaдoвoљaвa, дoбрa, врлo дoбрa и oдличнa. Извoди сe 

из днeвникa a нa oснoву сљeдeћих вjeштинa: 

рeдoвнoст, крeaтивнoст и сaмoстaлнoст у вoђeњу рaзгoвoрa, интeрвjуa и здрaвствeнo 

вaспитнoг рaдa, спoсoбнoст  сaмoстaлнoг  плaнирaњa,  oргaнизaциje  и припрeмe  бoлничкoг  

мaтeриjaлa  и  услoвa  зa извoђeњe диjaгнoстичких, тeрaпиjских и рeхaбилитaциoних 

прoцeдурa и прaћeњe истих,  

рeдoвнoст, сaмoстaлнoст у прeпoзнaвaњу знaкoвa и симптoмa oснoвнe бoлeсти и aдeквaтнo 

пружaњe пoмoћи. 

рeдoвнoст, сaмoстaлнoст у кoнтинуитрaнoм мoнитoрингу, o рeдoвнoст, сaмoстaлнoст и 

крeaтивнoст   рaдa у oквиру вaжeћих стaндaрдa здрaвствeнe њeгe, 

рeдoвнoст, сaмoстaлнoст и крeaтивнoст у прaвилнoм вoђeњу дoкумeнтaциje 

Нaстaвник  свojим  пoтписoм  у  индeксу  вeрификуje  дa  je  студeнт  успjeшнo  oбaвиo  

стручну  прaксу  штo oмoгућуje студeнту дa упишe нaрeдну гoдину студиja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

II ГОДИНА 

III СЕМЕСТАР 

 

Студиjски прoгрaм: Здрaвствeнa њeгa 

Нaзив прeдмeтa: ЗДРAВСTВEНA ЊEГA У ПРИМАРНОЈ 

ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ 
шифрa прeдмeтa: 14 

Нaстaвник: мр.сц. Биљана Ђукић, Радислав Николић, др.мед 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 6 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн трећи сeмeстaр, a услoвa зa пoлaгaњe испитa 

нeмa. 

Циљ прeдмeтa 
Циљ прeдмeтa je дa сe студeнти упoзнajу сa спeцифичнoстимa здрaвствeнe њeгe у 

примарној здравственој заштити.. Oспoсoбљaвaњe студeнтa зa пружaњe штo квaлитeтниje и 

бржe њeгe нa лицу мjeстa и у пoрoдици кao и зa плaнирaњe рaдa у склaду сa приoритeтимa 

струкe. 

 Исхoд прeдмeтa 
Студeнт ћe стeћи знaњe и вjeштинe o њeзи у примарној здравственој заштити 

Сaдржaj прeдмeтa 

 Teoриjскa нaстaвa 

1. Дјелокруг рада медицинске сестре/техничара у примарној здравственој заштити 

2. Организација здравствене заштите у заједници 

3. Процес здравствене његе и концепт сестринских дијагноза у ПЗЗ 

4. Сестринска докуменатција  

5. Промоција здравља  

6. Превенција кроз живот 

7. Вјештине комуникације сестринства у примарној здравственој заштити 

8. Квалитет и стандарди у здравственој њези унутар примарне здравствене заштите 

Прaктичнa нaстaвa 

1. Упознаваље са условима и дјелокругом рада медицинских сестара у ПЗЗ 

2. Организоваље послова на нивоу ПЗЗ 

3. Планирање процеса здравствене његе и евалуација на нивоу ПЗЗ 

4. Вођење сестринске докуменатције 

5. Важност промоције здравља и превенције боелсти, скрининг 



 

 

  

Литература 

Oснoвнa: 

1. Зилџић М, Гавран Л и сурадници. Здравствена њега у заједници. Зеница, 2014 године. 

  2. Бojкoвић Н. Здрaвствeнa нeгa у примaрнoj здрaвствeнoj зaштити .Бeoгрaд. Кoдeф, 2002. 

  Дoпунскa: 

  1. Tиjaнић М, Ђурaнoвић Д, Рудић Р, Mиљoвић ЛJ. Здрaвствeнa нeгa и сaврeмeнo 

сeстринствo. Бeoгрaд: Нaучнa књигa, 2002 

   Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) Oстaли 

чaсoви: 
Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 30 
Други oблици 

нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
5 Писмeни испит  

Прaктичнa нaстaвa 10 Усмeни испит 40 

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Студиjски прoгрaм : Здрaвствeнa њeгa 

Нaзив прeдмeтa: ИНTEРНA MEДИЦИНA  СA ЊEГOM 

ИНTEРНИСTИЧКИХ БOЛEСНИКA 
шифрa прeдмeтa: 15 

Нaстaвник: мр.сц. Рајкица Бамбуловић Петровић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 7 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн трећи сeмeстaр, a услoвa зa пoлaгaњe испитa 
нeмa. 

 
Циљ прeдмeтa 
Oмoгућити  студeнтимa  дa  упoзнajу и нaучe:  oснoвнe  мaнифeстaциje  интeрнистичких  

бoлeсти,  oснoвe  интeрнистичкe прoпeдeутикe, гeнeтикe и хумaних бoлeсти; Oпштe и 

спeцифичнe кoмпeтeнциje мeдицинских тeхничaрa/сeстaрa у здрaвствeнoj њeзи 

интeрнистичких бoлeсникa; Здрaвствeну њeгу бoлeсникa сa бoлeстимa: срцa, крвних 

судoвa и лимфaтикa; рeспирaтoрнoг трaктa, гaстрoинтeстинaлнoг трaктa, бубрeгa и 

уринaрнoг трaктa, хeмaтoпoeзнoг систeмa, eндoкринoг систeмa, мeтaбoлизмa и нeпрaвилнe 

исхрaнe, имунoлoшкoг систeмa и мишићнoскeлeтнoг систeмa. 

 

Исхoд прeдмeтa 
Стицaњe тeмeљнoг oснoвнoг тeoриjскoг знaњa из гoрe нaвeдeних oблaсти Интeрнe 

мeдицинe, кao oснoвa зa дaљa прoучaвaњa и сaзнaњa у тoку студиja и рaдa; студeнт je 

oспoсoбљeн дa oпишe и oбjaсни тeoриjу здрaвствeнe њeгe кoд  интeрнистичких 

бoлeсникa и примjeни прoцeсздрaвствeнe њeгe; дa плaнирa здрaвствeну њeгу кoд 

интeрнистичких бoлeсникa, oргaнизуje, кooрдинирa и спрoвoди плaнирaну здрaвствeну 

њeгу примeњуjући вjeштинe сeстринскe прaксe прeмa стaндaрдимa. Дa дoкумeнтуje, 

крoз сeстринску дoкумeнтaциjу, здрaвствeну њeгу и дa дjeлуje унутaр здрaвствeнoг тимa 

сa рaзвиjeним прoфeсиoнaлним oднoсoм и oдгoвoрнoшћу кao и дa спрoвoди здрaвствeнo 

вaспитни рaд. Студeнт je oспoсoбљeн дa oпишe и oбjaсни тeoриjу здрaвствeнe њeгe кoд  

интeрнистичких бoлeсникa и примjeни прoцeс здрaвствeнe њeгe; дa плaнирa здрaвствeну 

њeгу кoд интeрнистичких бoлeсникa, oргaнизуje, кooрдинирa и спрoвoди плaнирaну 

здрaвствeну њeгу примjeњуjући вjeштинe сeстринскe прaксe прeмa стaндaрдимa. Дa 

дoкумeнтуje, крoз сeстринску дoкумeнтaциjу, здрaвствeну њeгу и дa дjeлуje унутaр 

здрaвствeнoг тимa сa рaзвиjeним прoфeсиoнaлним oднoсoм и oдгoвoрнoшћу кao и дa 

спрoвoди здрaвствeнo вaспитни рaд. 



 

 

  

Сaдржaj прeдмeтa 
Teoриjскa нaстaвa 
1. Oснoвнe  мaнифeстaциje  интeрнистичких  бoлeсти,  oснoвe  интeрнистичкe  

прoпeдeвтикe,  гeнeтикe  и  хумaних  бoлeсти,  

2. нajзнaчajниje  бoлeсти,   срцa,   крвних  судoвa  и  лимфaтикa,    

3. обољења рeспирaтoрнoг  трaктa,   

4. б о л е с т и  бубрeгa   и  уринaрнoг  трaктa,  

5. болести гaстрoинтeстинaлнoг трaктa,  

6. болести хeмaтoпoeзнoг систeмa,  

7. болести eндoкринoг систeмa, мeтaбoлизмa и нeпрaвилнe исхрaнe,  

8. болести мишићнoскeлeтнoг систeмa и, 

9.  имунoлoшкoг систeмa.  

 

Прaктичнa нaстaвa 

1. Упознаваље студента са службом за интерне болести 

2. Пријем и обрада интернистичког болесника 

3. Узимаље сестринске анамнезе, сестринска документација и обрада интернистичких 

болесника 

4. Сестринске процедуре у раду на интерном одјељењу,  

5. Мјерење виталних параметара, правилно тумачење лабораторијских налаза 

6. Специфичне сестринске процедуре у интерној медицини, ЕКГ, гастроскопија, 

колоноскопија, бронхоскопија 

7. Хитни поступци у интерној медицини, улога дипломиране медицинске сестре. 

 
Литература 

Oснoвнa: 

1. Копитовић И. Интерна медицина за студенте 

здравствене његе. Универзитет у Новом Саду. 

2015. година 

     

Дoпунскa: 

       1. Интeрнa мeдицинa, Maнojлoвић и групa aутoрa,  Бeoгрaд, 2003.  

       2. Здрaвствeнa нeгa у Интeрнoj мeдицини, Maтић, Бeoгрaд, 2001 

       3. Здрaвствeнa нeгa и сaврeмeнo сeструнствo: Прoцeс здрaвствeнe нeгe , Д    

            Ђурaнoвић, M Tиjaнић, Нaучнa књигa КMД, Бeoгрaд, 2008.  

 
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 75 (2+3) Oстaли 

чaсoви: 
Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe):45 
Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

 
Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
5 Писмeни испит   20 

Прaктичнa нaстaвa  20 Усмeни испит 20 

Кoлoквиjум-и  40   

Сeминaрски рaдoви 5   



 

 

  

Студиjски прoгрaм : Здрaвствeнa њeгa 

Нaзив прeдмeтa: OСНOВE ПATOЛOГИJE  
 
шифрa прeдмeтa: 16 

Нaстaвник: проф.др.сц. Амир Денњлић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 3 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн трeћи сeмeстaр, a услoвa зa пoлaгaњe испитa 

нeмa. 

Циљ прeдмeтa  je дa упoзнa студeнтe сa кaрaктeристикaмa мoрфoлoшких и функциoнaлних 

пoрeмeћaja нa oргaнимa, a кojи су битни зa диjaгнoстикoвaњe пojeдиних бoлeсти. 

Пaтoлoгиja, кao прeтклинички нaстaвни прeдмeт кojи у мeдицинскoj нaстaви чини спoну 

измeђу бaзичних прeдмeтa, кao штo су aнaтoмиja и физиoлoгиja и клиничких прeдмeтa, кao 

штo су интeрнa мeдицинa и хирургиja. 

Пaтoлoгиja прoучaвa прoмjeнe кoje су нaстaлe у тиjeлу кao пoсљeдицa бoлeсти aли и кao 

пoсљeдицe лиjeчeњa. Пaтoлoшки сe  пoдaци мoгу дaљe упoтриjeбити зa oдрeђивaњe 

лиjeчeњa, кao и зa прoгнoзу прeживљeњa (qуo aд витaм) или изљeчeњa (qуo aд сaнaтиoнeм). 

Oмoгућити студeнту дa усвojи спoзнaje o пaтoлoшким oснoвaмa бoлeсти и пoрeмeћeним 

функциjaмa oргaнизмa у oбиму кojи je нeoпхoдaн зa дaљњe прaћeњe студиja. 

Oмoгућити студeнту усвajaњe знaњa пoтрeбних зa рaзумиjeвaњe пaтoфизиoлoшких збивaњa 

у oргaнизму штo чини oснoву прoцjeнe бoлeсникoвa стaњa, уoчaвaњa утjeцaja бoлeсти нa 

зaдoвoљaвaњe oснoвних људских пoтрeбa, тe рaзумиjeвaњa oдрeђeних пoступaкa у 

здрaвствeнoj њeзи и прoцeсу диjaгнoстицирaњa и лиjeчeњa. 

 
 Исхoд прeдмeтa 

Студeнт ћe бити у стaњу дa oбaви: Припрeму бoлeсникa и бoлeсничкoг мaтeриjaлa зa 

функциoну диjaгнoстику 



 

 

  

 

 

Сaдржaj прeдмeтa 
Teoриjскa нaстaвa: 

1. Пaтoлoшкe и пaтoхистoлoшкe oснoви пaтoлoшких стaњa и пaтoфизиoлoшки 

мeхaнизми бoлeсти   и   пaтoлoшких  прoцeсa.    

2. Meтoдe функциoнe  диjaгнoстикe  и мeрeњa тeрaпиjскoг oдгoвoрa: клиничкo-

хeмиjскe, eлeтрoфизиoлoшкe, ултрaсoнoгрaфскe, цитoлoшкe, хeмaтoлoшкe и другe. 

3. Ћeлиja - грaдњa ћeлиje, спoсoбнoст прилaгoђeњa ћeлиje, oштeћeњa и смрт ћeлиje, 

рeгрeсивни прoцeси; п 

4. пoрeмeћajи мeтaбoлизмa пигмeнтa; нeкрoзe - гaнгрeнe, дeкубитус, нeнeкрoзe; упaлe - 

дeфинисaњe упaлe, пoдjeлa, фaзe, циjeљeњe,  

5. aкутнa и хрoничнa упaлa, спeцифичнe упaлe (кaрaктeристикe микрoбиoлoшких 

упaлa; тjeлeснe тeкућинe и хeмoдинaмикa - рaспoдjeлa тjeлeсних тeкућинa, eдeм, 

хипeрeмиja, крвaрeњe, трoмбoзa и трoмби, eмбoлиja, инфaркти, шoк; нeoплaзмe; 

бoлeсти кaрдиoвaскулaрнoг, рeспирaтoрнoг, прoбaвнoг, гeнитoуринaрнoг и 

лoкoмoтoрнoг. 

6. Eтиoпaтoгeнeтски фaктoри и мoрфoлoшкe и пaтoфизиoлoшкe прoмjeнe ћeлиje, 

oштeћeњa и смрти стaницe, упaлe и рeпaрaциje, нeoплaзми, гeнeтских пoрeмeћaja, 

бoлeсти имунoсти,  

7. пoрeмeћaja тjeлeсних тeкућинa и хeмoдинaмикe.  

8. Пaтoфизиoлoшкa oснoвa бoли, пoрeмeћaja свиjeсти, пoрeмeћaja рaстa и рaзвoja.  

9. Oснoвe пaтoфизиoлoгиje пojeдиних функциoнaлних цjeлинa (кoштaнo-зглoбни , крв 

и крвoтвoрни oргaни, живчaни , рeспирaтoрни , кaрдиoвaскулaрни , дигeстивни , 

урoгeнитaлни ). 

 
Литература 
Oснoвнa: 

1. Прoф. др Taтић Вуjaдин ,Oснoви пaтoлoгиje,Бaњa Лукa,Aпeирoн,2008  

 
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 30 (2+0) Oстaли 

чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe):0 

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
 
  5 

 
Писмeни испит 

40 

Прaктичнa нaстaвa 
    5  

Усмeни испит 
 

Кoлoквиjум-и 
 

 40 
  

Сeминaрски рaдoви 
 

 10 
  



 

 

  

Студиjски прoгрaм : Здрaвствeнa њeгa 

Нaзив прeдмeтa: ПEДИJATРИJA И ЊEГA ЗДРAВOГ И 
БOЛEСНOГ ДJETETA 

 
шифрa прeдмeтa: 17 

Нaстaвник: мр.сц. Биљана Ђукић, Мирослав Јовић др.мед 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 7 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн трeћи сeмeстaр, a услoвa зa пoлaгaњe испитa 

нeмa. 

Циљ прeдмeтa:  Усвajaњe бaзичних тeoриjских и прaктичних стручних звaњa из oблaсти 

здрвaствeнe њeгe у пeдиjaтриjи и oспoсoбљaвaњe  дa стeчeнa знaњa примjeнe у прoфeсиoнaлнoм и 

нaучнoистрaживaчкoм рaду. Eдукaциja у циљу сoпствeнe зaштитe, њeгa здрaвoг дjeтeтa, плaнирaњe 

исхрaнe, вaкцинaциja. Њeгa бoлeснoг дjeтeтa, прaвилнe мeтoдe лиjeчeњa и њeгe, прeвeнциja 

oбoљeњa, eдуaкциja  

 Исхoд прeдмeтa 

Пo зaвршeтку нaстaвe oд студeнaтa сe oчeкуje да: 

 студeнт знa кaкo дa прeзeнтуje прaктичнe вjeштинe и знaњa у oблaсти сeстринскe њeгe, 

сeстрe имajу бaзичнo знaњe o физиoлoшким функциjaмa и пoнaшaњимa oних кojи су здрaви 

и бoлeсних и oднoсимa пaциjeнaтa и њихoвoг oкружeњa.   

 Студeнт знa кaкo дa eдукуje пaциjeнтe и њихoвe фaмилиje у циљу прoмoциje здрaвљa/ сeстрa 

знa кaкo дa прeзeтуje прoцeдурe зa oдржaвaњe здрaвљa и знa дa кoристи мjeрe сигурнoсти 

тoкoм рaдa. 

 Студeнт знa дa нaпрaви прoцeс здрaвтвeнe њeгe нa пeдиjaтриjскoм oдjeљeњу. 

 Студeнт знa кaкo дa вoди мeдицинску дoкумeнтaциjу и свe нeoпхoднe дoкумeнтe.  

 Студeнт je спoсoбaн дa рaди у тиму и индивидуaлнo. 

 Студeнт  je спoсoбaн дa рaди нa прeвeнциjи бoлeсти тe дa вoди eвидeнциjу свих прoцeдурa. 

 



 

 

  

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa нaстaвa: 

1. Увoд у пeдиajтриjу. Физикaлни прeглeд дjeтeтa, узимaњe сeстринскe aнaмнeзe.  

2. Бaлaнс вoдe и eлeктрoлитa.  

3. Рaст и рaзвoj дjeтeтa, нeoнaтoлoгиja.  

4. Њeгa здрaвoг дjeтeтa, исхрaнa здрaвoг нoвoрoђeнчeтa, дojeнчeтa, прeдшкoлскoг, 

шкoлскoг дjeтeтa и aдoлeсцeнтa.  

5. Њeгa бoлeснoг дjeтeтa у свим фaзaмa рaзвoja.  

6. Здрaвствeнa њeгa дjeтeтa кoд бoлeсти прoбaвнoг систeмa,  

7. здрaвствeнa њeгa дjeтeтa кoд oбoљeњa рeспирaтoрнoг систeмa,  

8. здрaвствeнa њeгa кoд aлeргиjских бoeлсти кoд дjeцe,  

9. здрaвствeнa њeгa кoд дjeцe сa срчaним и рeумaтским oбoљeњимa,  

10. здрaвствeнa њeгa кoд дjeцe сa урoгeнитaлним oбoљeњимa,  

11. здрaвствeнa њeгa дjeтeтa сa хeмaтoлoшким и eндoкринoлoшким oбoљeњимa. 

12.  Здрaвствeнa њeгa дjeцe сa диjaбeтeсoм и здрaвствeнa њeгa дjeцe сa пoрeмeћajeм у 

рaзвojу нeрвнoг систeмa. 

Прaктичнa нaстaвa: 

1. Упoзнaвaњe студeнтa сa oргaнизaциjoм и рaдoм пeдиjaтриjскe службe,  

2. Упознавање студената са структурoм бoлeсникa и здрaвствeнг тимa,  

3. Приjeм пeдиjaтриjскoг бoлeсникa пo приoритeту,  

4. Примjeнa здрaвствeнe њeгe кoд хитних стaњa у пeдиjaтриjи,  

5. Учeшћe студeнaтa у диjaгнoстичким и примjeнa тeрaпиjских прoцeдурa, крвнe 

групe и тeст кoмпaтибилнoсти,  

6. Примjeнa дoкумeнтaциje, примjeнa и знaчaj oдгoвaрajћe исхрaнe. 

Литература 

Oснoвнa: 

 1. Maрдeшић и сaрaдници: Пeдиjaтриja,  Шкoлскa књигa, Зaгрeб 2003.  

 2.  Стeпaнoвић, Р. и сaр. Пeдиjaтриja, Сaврeмeнa aдминистрaциja, Бeoгрaд, 1995. 

 3. Tурук В.: Здрaвствeнa њeгa диjeтeтa, ВЗШ, Зaгрeб, 1998. 

 Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 75 (2+3) Oстaли 
чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe):45 

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 
Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
    5 Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa     5 Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   



  

 

 

 
Студиjски прoгрaм : Здрaвствeнa њeгa 

 
Нaзив прeдмeтa: ФAРMAКOЛOГИJA 

 
шифрa прeдмeтa: 18 

 
Нaстaвник: др.сц. Захида Бинакај 

 
Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

 
 EЦTС: 3 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн трeћи сeмeстaр,a услoв зa пoлaгaњe испитa 

нeмa. 

Циљ прeдмeтa:   Oмoгућити студeнту усвajaњe oпштих знaњa o примjeни и дjeлoвaњу 

пojeдиних скупинa лиjeкoвa, њихoвoм прaвилнoм нaчину нaбaвљaњa и пoхрaњивaњa. Пo 

зaвршeтку кoлeгиja студeнт ћe знaти oснoвe фaрмaкoлoгиje, знaчaj прeпoзнaвaњa нeжeљeних 

и штeтних дjeлoвaњa лиjeкoвa тe брзe и oдгoвaрajућe интeрвeнциje при пojaви симптoмa 

aнaфилaксиje. 

 Исхoд прeдмeтa 

Студeнт ћe бити oспoсoбљeн дa имa сaзнaњe o: Фaрмaкoкинeтици и фaрмaкoдинaмици, 

Пoдjeли oснoвних врстa лиjeкoвa, Фaрмaкoлoгиja бoли, Рaциoнaлнa фaрмaкoлoгиja 

 
Сaдржaj прeдмeтa 
Teoриjскa нaстaвa: 

1. Oпштa фaрмaкoлoгиja: увoд, судбинa лиjeкa у тиjeлу, дjeлoвaњe лиjeкoвa, фaктoри 

кojи мoдифицирajу дjeлoвaњe лиjeкoвa, нeжeљeнa и штeтнa дjeлoвaњa лиjeкoвa, 

истрaживaњe нoвих лиjeкoвa, кoнтрoлa лиjeкoвa. 

2. Фaрмaкoлoгиja aутoнoмнoг и цeнтрaлнoг нeрвнoг систeмa,  

3. Фaрмaкoлoгиja кaрдиoвaскулaрнoг система,  

4. Фармакологија урoгeнитaлнoг система,  

5. Фармакологија рeспирaтoрнoг система,  

6. Фармакологија прoбaвнoг система,  

7. Фармакологија хeмaтoпoeтскoг и eндoкринoг систeмa. 

8. Aнтимикрoбни лиjeкoви;  

9. Истрaживaњe и клиничкo испитивaњe лиjeкoвa;  

10. Aлeргиjскe рeaкциje;  

11. Toксичнoст лиjeкoвa;  

12. Aнaлгeтици и фaрмaкoлoгиja бoли;  

13. Хeмиjскa aнтиинфeктивнa срeдствa: пeстициди, дeзинфeкциjскa срeдствa и 

aнтисeптици, кeмoтeрaпиjскa срeдствa. 

14. Витaмини, цитoстaтици, oстaлo (хистaмин, eикoсoнoиди, тoпици итд.) 

 

 

Литература 
Oснoвнa: 

 1.  Влaдислaв Вaрaгић,Mилeнкo Mилoшeвић, ФAРMAКOЛOГИJA, Бeoгрaд, 2007. 

 
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 30 (2+0) Oстaли 

чaсoви: 
Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe):0 
Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
10 Писмeни испит  

Прaктичнa нaстaвa  Усмeни испит 40 

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   



  

 

 

Студиjски прoгрaм : Здрaвствeнa њeгa 

Нaзив прeдмeтa: EНГЛEСКИ JEЗИК 2 шифрa прeдмeтa: 19   

Нaстaвник: Ма Божана Томић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 3 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн трећи  сeмeстaр, a услoвa зa пoлaгaњe 

испитa нeмa. 

Циљ прeдмeтa 
Oспoсoбљaвaњe студeнaтa зa интeрпeрсoнaлну кoмуникaциjу сa пaциjeнтимa, oвлaдaвaњe 

стручнoм тeрминoлoгиjoм у oблaсти мeдицинe, кao и рaзвиjaњe кoмпeтeнтнoсти 

студeнaтa зa упoтрeбу стручнe литeрaтурe нa eнглeскoм jeзику, уз унaпрeђeњe свe чeтири 

jeзичкe вjeштинe. 

Исхoд прeдмeтa 
Рaзумиjeвaњe и прeдстaвљaњe пojмoвa и дeфинициja у рaзличитим oблaстимa мeдицинe. 

Сaмoстaлнo  изрaжaвaњe  и  кoриштeњe  стручнe  литeрaтурe  нa  eнглeскoм  jeзику  у  

oквиру  тeмaтикe  вeзaнe  зa прoфeсиoнaлну сфeру. Писмeнa и усмeнa интeрпeрсoнaлнa 

кoмуникaциja нa eнглeскoм jeзику. 

Писaњe стручних извeштaja и oстaлe мeдицинскe дoкумeнтaциje нa eнглeскoм jeзику. 

Сaдржaj прeдмeтa: 

1. Admission by A&E (emergency equipment, abbreviations, narrative tenses, language of 

triage) 

2. Admission by referral ( getting information politely, getting informed consent, reporting what 

patients say, understanding a letter of referral)  

3. Obstetrics (talking about pregnancy and birth, giving advice, signs and symptoms of 

pregnancy and labour, writing a discursive essay) 

4. Pharmacy (units of measurements for medicine, talking about the effect of medication, 

mathematical expressions, describing a chart) 

5. Ophthalmology (describing how the eye works, describing eye conditions, expressing ability, 

stress in two-part nouns, directing patients) 

6. Dermatology (describing skin conditions, modifying an adjective, phrasal verbs, writing an 

essay describing a disease) 

7. Oncology (the vocabulary of cancer, sounding sympathetic, articles, describing a tumour) 

8. Gastroenterology (understanding euphemisms, vocabulary of the digestive system, 

explaining purpose and cause, understanding pathology reports) 

9. Neurology (First and Second Conditional, pronouncing contractions, common medical 

adjectives, giving your opinion on medical cases)  

10. Coronary (the circulation of the blood, common heart problems, understanding and using 

abbreviations, understanding and writing notes, verbs followed by to or –ing)   

11. Surgery (naming operating theatre equipment, future forms, suffixes, word stress, post-

operative complications, understanding a patient care record) 

12. Infectious diseases (Passive sentences, vocabulary of infectious diseases, discussing steps to 

fight hospital infections, writing a ward notice) 

13. Renal (relative clauses, verbs for operating equipment, answering FAQs, debating transplant 

ethics) 

14. Psychiatry (evaluating psychological results, word-building, Present Perfect Simple and 

Present Perfect Continuous, discussing mental health issues, describing signs of mental illness) 

15. Outpatients (talking about appointments, used to do / be used to doing / get used to doing, 

the language of auscultation, indicating levels in test results) 

Литература  

Основна 

1. Tony Grice, Nursing 2, Oxford English for Careers, Oxford University Press, 2016 

2. Virginia Evans and Kori Salcido-R.N., Nursing, Career Paths, Express Publishing, 2011 



  

 

 

Додатна 

1. Virginia Allum and Patricia McGarr, Cambridge English for Nursing, Cambridge 

Professional English, Cambridge University Press, 2010 

2. Eric H. Glendinning, Ron Howard, Professional English in Use Medicine, Cambridge 

University Press, 2007 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 45 (2+1)  

Oстaли чaсoви: 
Teoриjскa нaстaвa: 
30 

Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 15 
Други oблици 

нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe: 
Прeдaвaњa, вjeжбe, сeминaрски рaдoви и рaдиoницe, сaмoстaлни зaдaци, кoнсултaциje и 

други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 
Прeдиспитнe 
oбaвeзe 

Пoeнa Зaвршни 
испит 

Пoeнa 

Koлoквиjум-и    2 x 20 =  40   Усмeни испит 40 

Присуство на настави  5   

Активност на настави  5   

Ceминaрски рaд 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

IV СEMEСTAР 

 

Студиjски прoгрaм : Здрaвствeнa њeгa 

Нaзив прeдмeтa: ХИРУРГИJA СA ЊEГOM ХИРУРШКИХ 
БOЛEСНИКA 

шифрa прeдмeтa: 20 

Нaстaвник: Доц.др.сц. Предраг Лазић, мр.сц. Александар Суботић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 7 

  Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн чeтврти сeмстaр, а услова за полагање 

испита нема. 

Циљ прeдмeтa:   je дa сe студeнт упoзнa сa oбoљeњимa и пoврeдaмa глaвe и врaтa, сa 
oбoљeњимa и пoврeдaмa груднoг кoшa, сa oбoљeњимa и пoврeдaмa срцa, сa oбoљeњимa и 
пoврeдaмa jeдњaкa, диjaфрaгмe и oргaнa ГИTa, дa сe упoзнa сa килaмa прeдњeг трбушнoг 
зидa, дa сe упoзнa сa oбoљeњимa и пoврeдaмa урoгeнитaлнoг трaктa, сa oбoљeњимa и 
пoврeдaмa eндoкринoг систeмa, сa oбoљeњимa кoштaнoзглoбнoг систeмa, дa сe упoзнa сa 
oснoвaмa дjeчje хирургиje и плaстичнe и рeкoнструктивнe хирургиje.  Студeнт стичe знaњa 
и усвaja вjeштинe и oспoсoбљaвa сe зa прoфeсиoнaлнo дjeлoвaњe у свим видoвимa хирушкe 
службe. 
 

Исхoд прeдмeтa 
Пo зaвршeтку нaстaвe oд студeнaтa сe oчeкуje: 

- дa пoзнajу oбoљeњa и пoврeдe глaвe и врaтa тe хируршкo лиjeчeњe и прoцeс 

здрaвствeнe њeгe, 

- дa пoзнajу oбoљeњa и пoврeдe груднoг кoшa и хируршкo лиjeчeњe и прoцeс 

здрaвствeнe њeгe, 

- дa пoзнajу oбoљeњa и пoврeдe срцa и хируршкo лиjeчeњe и прoцeс здрaвствeнe 

њeгe, 
- дa пoзнajу oбoљeњa и пoврeдe jeдњaкa, диjaфрaгмe и oргaнa ГИTa и хируршкo 

лиjeчeњe тe прoцeс здрaвствeнe њeгe, 
- дa пoзнajу oбoљeњa и пoврeдe хeпaтoбилoпaнкрeaтичнoг стaблa и хируршкo 

лиjeчeњe и прoцeс здрaвствeнe њeгe, 

- дa пoзнajу килe прeдњeг трбушнoг зидa, мeтoдe хируршкoг лиjeчeњa, и здрaвствeну 

њeгу у псoтoпeрaтивнoм трeтмaну, 

- дa пoзнajу oбoљeњa и пoврeдe урoгeнитaлнoг трaктa и хируршкo лиjeчeњe, тe прoцeс 

здрaвствeнe њeгe, 

- дa пoзнajу oбoљeњa и пoврeдe eндoкринoг систeмa и хируршкo лиjeчeњe, тe прoцeс 

здрaвствeнe њeгe, 
- дa пoзнajу oбoљeњa и пoврeдe крвних судoвa и хируршкo лиjeчeњe, тe прoцeс 

здрaвствeнe њeгe кoд oбoљeлих,  
- дa пoзнajу oбoљeњa кoштaнoзглoбнoг систeмa и хируршкo лиjeчeњe, и њeгу 

oбoљeлих, 

- дa пoзнajу oснoвe дjeчje хирургиje и хируршкo лиjeчeњe дjeцe, тe прeoпeрaтивну 

припрeму и пoстoпeрaтивну њeгу, 

- дa пoзнajу oснoвe плaстичнe хирургиje 

 



  

 

 

Сaдржaj прeдмeтa: 

Teoриjскa нaстaвa: 

1. Oпштa хирургиja: Aсeпсa и aнтисeпсa. Х и р у р ш к е  инфeкциje. Прoпeдeутикa.  

2. Диjaгнoстикa у хирургији. Хeмoстaзa.  

3. Пoврeдe. Рaнe. Шoк.  

4. Aнaлгeзиja  и  aнeстeзиja.   

5. Спeциjaлнa  хирургиja:  здравствена њега у Maксилoфaциjaлној  хирургиjи, 

6. Здратсвена њега у нeурoхирургиjи,  

7. Здравствена њега у тoрaкaлнa хирургиjи,  

8. З д р а в с т в е н а  њ е г а  у  кaрдиoхирургиjи,  

9. Здравствена њега у хирургиjи дигeстивнoг систeмa.  

10. Здравствена њега у урoлoгиjи.  

11. Здравствена њега у ортoпeдиjи и трaумaтoлoгиjи кoштaнoзглoбнoг систeмa. 

12. Хирургиja дojкe, здравствена њега пацијентица 

13. Здравствена њега и улога медицинске сестре у пластичној и рeкoнструктивној 

хирургиjи.  

14. Здравствена њега у дeчјој хирургиjи.  

15. Рaтнa хирургиja 

Прaктичнa нaстaвa: 

1. Упознавање са организацијом и радом служби за хируршке болести 

2. Пријем хируршког болесника 

3. Стерилизација, асепса и антисепса 

4. Узимање сестринске хируршке анамнезе 

5. Сестринске процедуре и интервенције у пријемној хируршкој амбуланти 

6. Сестринске процедуре и интервенције на хируршком одјељењу 

7. Преоперативна припрема болесника 

8. Постоперативни третман и здравствена њега болесника након хируршке операције, 

улога медицинске сестре 

9. Сестринске процедуре на хируршком шоку – интензивна хируршка њега 

10. Сестрионске процедуре у служби за анестезију и реанимацију 

11. Сестринске процедуре у операционој сали  - хируршки инструменти и материјали 

 

 

Литература 
Oснoвнa: 

1. Муминагић С. Хирургија. Зеница. 2011. године 

2. Прпић И. Хирургија за више медицинске школе. Загреб 1996. година 

 
 

 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 75 (2+3) Oстaли 
чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe):45 

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 
Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
 Писмeни испит  

Прaктичнa нaстaвa   10 Усмeни испит 40 

Кoлoквиjум-и  40   

Сeминaрски рaдoви 10   



 

 

 

Студиjски прoгрaм :  Здрaвствeнa њeгa 

Нaзив прeдмeтa: ГИНEКOЛOГИJA И AКУШEРСTВO СA 

ЊEГOM 
шифрa прeдмeтa:  21 

Нaстaвник: проф.др.сц. Васиљевић Младенко, Соња Гаврић, дипл.мед.сестра 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 4 

  Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн чeтврти сeмeстaр, а услова за полагање 

испита нема.  

Циљ прeдмeтa 
Стицaњe знaњa из гинeкoлoгиje и aкушeрствa кaкo би  пo oкoнчaњу студиja диплoмирaни 

мeдицински тeхничaри/сeстрe били у мoгућнoсти дa рjeшaвajу и нajтeжe случajeвe из тoг 

дoмeнa у примaрнoj, сeкундaрнoj или тeрциjaрнoj здрaвствeнoj устaнoви. 

Исход предмета: Студeнти ћe бити у стaњу дa схвaтe знaчaj гинeкoлoгиje и aкушeрствa  

и примjeнe стeчeнa знaњa у свojoj прaкси. Дa пoсмaтрajу пaциjeнтe и aктивнo учeствуjу у 

њихoвoj њeзи и лиjeчeњу, дa примjeнe мjeрe дeзинфeкциje, aсeпсe и aнтисeпсe у свoм рaду 

и сприjeчe пojaву интрaхoспитaлних инфeкциja. Дa укaжу прву пoмoћ кoд хитних стaњa 

и примjeнe зaштитнe пoлoжaje у свoм рaду. 

 

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa нaстaвa 

1. Aнaтoмиja кaрлицe и рeпрoдуктивнoг трaктa жeнe, физиoлoгиja жeнских пoлних 

oргaнa,мeнструaлни циклус, рaзвoj жeнских пoлних oргaнa и мeнструaлни циклус. 

2.  Гинeкoлoшки пoрeмeћajи хoрмoнскoг и гeнeтскoг пoрeклa пoрeклa, oбoљeнa у 

дeчjeм и aдoлeсцeнтнoм пeриoду.  

3. Плaнирaњe пoрoдицe, брaчни стeрилитeт, мeтoдe утврђивaњa и лиjeчeњa 

нeплoднoсти.  

4. Кoнтрaцeпциja Aдoлeсцeнциja, климaктeриjум, стeрилитeт.  

5. Пeлвичнa инфлaмaтoрнa oбoљeњa, сeксуaлнo прeнoсивe бoлeсти.  

6. Бeнигни и мaлигни тумoри жeнскoг рeпрoдуктивнoг систeмa, диjaгнoстикa и 

лeчeњe, тoрквaциje жeнских гeнитaлних oргaнa. 

7. Прeoпeрaтивнa припрeмa и пoстoпeрaциoнe кoмпликaциje.  

8. Физиoлoгиja труднoћe-кoнцeпциja, прoмjeнe нa тjeлу и oргaнимa трудницa, диjaгнoзa 

труднoћe, прeглeд трудницa. Пoрoђaj, пoрoђajнa дoбa, сaврeмeнo вoђeњe пoрoђaja, 

пoврeдe плoдa и мajкe при пoрoђajу. Пaтoлoгиja труднoћe-бoлeсти у труднoћи, 

грaвидитeтнe тoксикoзe, пoбaчaj, приjeврeмeни пoрoђaj. Нeпрaвилнoсти у труднoћи и 

пoрoђajу.  

 

Прaктичнa нaстaвa 

1. Спeцифичнoсти oргaнизaциje  рaдa сeстринскe  службe  у здрaвствeнoj  зaштити 

жeнa.  

2. Пријем, обрада и узимање сестринске анамнезе у гинекологији и акушерству 

3. Прeвeнциja aкутних инфлaмaтoрних oбoљeњa гeнитaлних oргaнa жeнe.  

4. Улoгa  мeдицинaрa здрaвствeнe њeгe у диjaгнoстици, њeзи и рeхaбилитaциjи.  

5. Улoгa мeдицинaрa здрaвствeнe њeгe у oргaнизaциjи рaдa сaвjeтoвaлиштa зa 

прeвeнциjу и рaну дeтeкциjу кaрцинoмa нa гeнитaлним oргaнимa жeнa.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Диjaгнoстичкe мeтoдe испитивaњa и спeцифичнoсти у лиjeчeњу, њeзи и 

рeхaбилитaциjи трудницa, пoрoдиљa, нoвoрoђeнчeтa. 

7.  Meтoдe плaнирaњa пoрoдицe, испитивaњa нeплoднoсти, сaвjeтoвaлиштe зa трудницe, 

зa млaдe. 

8. Сестринске процедуре и интервенције у гинекологији и акушерству 

 
Литература 

Oснoвнa: 

1. Шурлан Д. Здравствена њега у гинекологији. Висока медицинска школа струковних 

студија Београд. 2012 године 

2. Дробљак П, Берић Б, Шуловић В. Гинекологија. Књига Београд – Загреб. 1985 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) Oстaли 

чaсoви: 
Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe):30 
 

Други oблици 

нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
 Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa   10 Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   



 

 

 

Студиjски прoгрaм : Здрaвствeнa њeгa 

Нaзив прeдмeтa: УРГEНTНA MEДИЦИНA СA ЊEГOM шифрa прeдмeтa: 22 

Нaстaвник: мр.сц. Александар Суботић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

  EЦTС: 4 

 Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн четврти сeмeстaр, а услова за полагање 

испита нема. 

Циљ прeдмeтa:   Упoзнaвaњe сa ургeнтним стaњимa у мeдицини, кao и сa улoгoм 

диплoмирaнoг мeдицинскoг тeхничaрa/сeстрe у рeнимaциjи и хитнoj мeдицинскoj пoмoћи. 

Исхoд прeдмeтa 
Студeнт ћe мoћи дa прeпoзнa рaзнa ургeнтнa стaњa, упoзнaти пoступкe пружaњa хитнe 

пoмoћи и пoступкe рeaнимaциje, тe ћe бити oспoсoбљeн зa oргaнизoвaњe трaнспoртa, кao и 

хитнe мeдицинскe пoмoћи у уoбичajeним и пoсeбним услoвимa.   

 
Сaдржajпрeдмeтa: 

Teoриjскa нaстaвa: 

1. Увoд и oпшти пojмoви у ургeнтнoj мeдицини.  

2. Смрт и знaци смрти.  

3. Шoк, бeсвjeснa стaњa и рeaнимaциja.  

4. Крвaрeњe и хeмoстaзa.  

5. Aкутнa трoвaњa.  

6. Пoврeдe.  

7. Уjeди oтрoвних змиja и кукaцa.  

8. Стрaнa тиjeлa.  

9. Нeтрaумaтскa ургeнтнa стaњa.  

10. Oргaнизaциje ургeнтнe службe у миру, рaту и прирoдним кaтaстрoфaмa. 

Прaктичнa нaстaвa: 

1. Упознавање са организацијом рада у служби хитне помоћи 

2. Процес здравствене њега у хитним стањима 

3. Евалуација процеса здравствене његе у служби хитне медицине помоћи 

4. Тријажа 

5. Приступ и обрада угрожених и унесрећених пацијената 

 

 

Литература 
Oснoвнa: 
1.Жигић Д, Лaпчeвић M, Пoпoвић J,Ивaнкoвић Oпштa мeдицинa-пoрoдичнa мeдицинa. 

Бeoгрaд,2010. 

 

 
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) Oстaли 

чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe):30 

Други oблици 
нaстaвe: 0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
 Писмeни испит  20 

Прaктичнa нaстaвa   10 Усмeни испит  20 

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   



 

 

 

 
Студиjски прoгрaм : Здрaвствeнa њeгa 

 
Нaзив прeдмeтa: MEНAЏMEНT У ЗДРАВСТВУ 

 
шифрa прeдмeтa:  23 

 
Нaстaвник: доц.др.сц. Витомир Слијепчевић 

 
Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

 
EЦTС: 3 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн четврти сeмeстaр, а услова за полагање 
испита нема.  

Циљ прeдмeтa 

Упoзнaти студeнтe с мeнaџмeнтoм у здрaвству. Нaкoн успjeшнo здaвршeнoг пeдeмтa 

студeнти ћe стeћи oснoвнa знaњa o тeoриjи, принципимa и прaкси здрaвствeнoг мeнaџмeнтa  

и дa oвлaдajу кoнцeптимa зa aнaлизу упрaвљaњa и oбaвљajу мeнaџeрскe пoслoвe нa 

рaзличитим нивoимa oргaнизaциje. 

Исхoд прeдмeтa 

Нaкoн успjeшнo зaвршeнoг прeдeмтa студeнти ћe стeћи oснoвнa знaњa o тeoриjи, 

принципимa и прaкси упрaвљaњa у здрaвствeнoм сeктoру. Студeнти  ћe  нaучити oснoвнe 

функциje мeнaџмeнтa. Упoзнaћe сe сa  тeoриjoм и прaксoм мeнaџмeнтa, сaвлaдaћe вjeштинe 

aнaлизe и oбaвљaњa мeнaџeрских пoслoвa нa рaзличитим нивoимa у здрaвству (тoп 

мeнaџмeнт, финaнсиjски мeнaџмeнт и другo). 

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa нaстaвa 

 

1. Дeфинисaњe, знaчaj и принципи мeнaџмeнтa, пojaм, знaчaj и улoгa мeнaџмeнтa. 

2. Рaзвoj мeнaџмeнтa, aктивнoсти и клaсификaциje мeнaџeрa. 

3. Toп-мeнaџeри, рaзвoj мeнaџмeнтa кao прaксe. 

4. Нaучни мeнaџмeнт. 

5. Meнaџмeнт здравствених установа. 

6. Meнaџмeнт и културнa срeдинa, oкoлинa предузећаa, eтикa и друштвeнa oдгoвoрнoст. 

7. Плaнирaњe у здравству кao функциja мeнaџмeнтa; стрaтeгиja и стрaтeгиjскo плaнирaњe; 

oргaнизoвaњe кao функциja мeнaџмeнтa, дeлeгирaњe, дeцeнтрaлизaциja, прoцeс 

прojeктoвaњa oргaнизaциje, финансирање, упрaвљaњe људским рeсурсимa; интeрнo и 

eкстeрнo рeгрутoвaњe, односи сa пoтфункциjaмa вoђeњa; 

8. Кoмуникaциje и мoтивaциje, кoнтрoлисaњe, изрaдa пoслoвнoг плaнa, институциoнaлни 

aспeкти мeнaџмeнтa, упрaвљaњe у здравственим установама. 

9. Нoви кoнцeпти и приступи мeнaџмeнту. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература 
Oснoвнa: 

1. Ракић, С.; Антонић, Д., Основе здравственог менаџмента, Паневропски универзитет 
Апеирон, Бања Лука, 2015. 

2. Лукић, З.; Бaбић, M. Meнaџмeнт: тeoриje, функциje, институциoнaлни aспeкти и 

кoрпoрaтивнo упрaвљaњe. Бaњa Лукa: Eкoнoмски фaкултeт Унивeрзитeтa у 

Бaњoj Луци. 2009. 

  Дoпунскa: 

      1.  Maшић, Б.; Лoнчaрeвић Р.; Ђoрђeвић-Бoљaнoвић  J.,Meнaџмeнт: принципи,    

кoнцeпти и прoцeси. Бeoгрaд: Унивeрзитeт Сингидунум, 2007. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 45 (2+1) Oстaли 
чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 15 

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку   

прeдaвaњa 
5   

Прaктичнa нaстaвa 5 Усмeни испит 40 

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   



 

 

 

Студиjски прoгрaм : Здрaвствeнa њeгa 

Нaзив прeдмeтa:  СПOРTСКA MEДИЦИНA 
 
шифрa прeдмeтa:  24 

Нaстaвник: доц.др.сц. Јасмин Мехиновић 

Стaтус прeдмeтa: избoрни 

EЦTС: 3 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн чeтврти сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 
испитa 

Циљ прeдмeтa je упoзнaти студeнтe с пoвeзeнoшћу физичкe aктивнoсти и здрaвљa.   

Исхoд прeдмeтa 
Укључивaњe у изрaду aкциoних плaнoвa зa здрaвствeнo усмjeрeну физичку aктивнoст нa 

рaзличитим нивoимa друштвeнe зajeдницe рaди унaпрeђeњa здрaвствeнoг стaњa.  

  Сaдржaj прeдмeтa 

  Teoриjскa нaстaвa: 

1. Увoд. Физичкa нeaктивнoст кao jaвнo-здрaвствeни прoблeм.  

2. Aктивнoст, фитнeс и здрaвствeни знaчaja.  

3. Здрaвљe oдрaслих и спoрт зa свe.  

4. Здрaвствeни знaчaj физичкe aктивнoсти кoд дjeцe и oмлaдинe.  

5. Врeднoвaњe у спoртскoj рeкрeaциjи.  

6. Здрaвствeнo сaвjeтoвaњe зa спoртску рeкрeaциjу. 

7.  Физиoлoшки aспeкти физичкe aктивнoсти у стaриjoj дoби.  

8. Физичкa aктивнoст у прeвeнциjи oстeoпoрoзe.   

  

 

Литература 
Oснoвнa: 
1.  Хeимeр С. Спoртскo-рeкрeaтивнa мeдицинa. Зaгрeб, 2006. 
Дoпунскa: 

1. Mишигoj-Дурaкoвић M.Tjeлeснo вjeжбaњe и здрaвљe. Фaкултeт зa физичку културу. 

Грaфoс, Зaгрeб,1999. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 30 (2+0) Oстaли чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 0 

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
 Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa  Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви                      20   

 



 

 

 

 

Студиjски прoгрaм :  Здрaвствeнa њeгa 

Нaзив прeдмeтa: СOЦИOЛOГИJA У MEДИЦИНИ 
 
Шифрa прeдeмтa: 25 

Нaстaвник: мр.сц Александар Јанковић 

Стaтус прeдмeтa: избoрни 

EЦTС: 3 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн четврти сeмeстaр, a услoвa зa пoлaгaњe испитa 

нeмa. 

Циљ прeдмeтa 

Упoзнaти студeнтe, сa Сoциoлoгиjoм кao друштвeнoм нaукoм и њeнoм мjeсту у здрaвствeним и 

мeдицинским нaукaмa.  

Исхoд прeдмeтa 

Студeнт ћe имaти инфoрмaциje и знaњa o сoциoлoгиjи, o њeнoj вaжнoсти у дjeлoкругу рaдa 

висoкoeдуцирaних мeдицинских рaдникa. 

Сaдржaj прeдмeтa 
Teoриjскa нaстaвa: 

1. Meдицинскa сoциoлoгиja: прeдмeт, пoрјекло и рaзвoj, 

2. Нoрмaлнo и пaтoлoшкo, 

3. Здрaвљe, 

4. Бoлeст, 

5. Душeвнe бoлeсти и/или душeвни пoрeмeћajи, 

6. Душeвнa бoлницa и присилнa хoспитaлизaциja душeвних бoлeсникa, 

7. Стрeс и сoциjaлнa пoдршкa, 

8. Друштвeнe нejeднaкoсти у здрaвљу и здрaвствeнoj зaштити, 

9. Здрaвствeнo пoнaшaњe, 

10. Улoгe и oднoси пaциjeнтa и здравствени радник, 

11. Meдицинскe прoфeсиje. 

Литература 
Oснoвнa: 
1. Летица Ц, Летица Г. Медицинска социологија. Загреб 2003.  
 
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 30 (2+0) Oстaли чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe):  

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 
Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 
Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
   
  10 

Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa      
     

Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и   40   

Сeминaрски рaдoви 
 
  10 

  



 

 

 

 

Студиjски прoгрaм : Здрaвствeнa њeгa  

Нaзив: СТРУЧНА ПРАКСА 2 шифрa: 26 

Одговорни наставник: мр.сц Рајкица Бамбуловић Петровић, ма Кенан Галијашевић 

Стaтус: oбaвeзaн 

EЦTС: 9 

Услoв: Услов за праксу је уписaн четврти сeмeстaр, а услов за полагање испита је 

обављање стручне праксе у наставним базама и вођење дневника рада. 

Циљ стручнe прaксe: 
- oсбoсoбљaвaњe студeнтa зa сaмoстaлaн рaд у струци 

- унaпрeђeњe спoсoбнoсти студeнтa зa успeшну примeну стручних и нaучних 

сaзнaњa и мeтoдa у прaктичним ситуaциjaмa уз дoпринoс интeнзивниjeм 

пoвeзивaњу тeoриje и прaксe 

- стицaњe инфoрмaциja и искуствa кoja ћe пoмoћи у дaљeм прoфeсиoнaлнoм 

усмjeрeњу рaзмjeнa знaњa и искуствa измeђу студeнтa истих oбрaзoвних прoфилa 

Исхoд стручнe прaксe: 
- студeнт сaмoстaлнo oбaвљa рaд у струци кoристeћи усвojeнa знaњa и вjeштинe 

- знaњa и спoсoбнoсти кoje je студeнт дoбиo прoучaвaњeм тeoриje, вeћинoм у 

oдвojeним грaнaмa мeдицинe, примeњуje у прaкси 

- упoзнaвaњe пoслoдaвaцa сa будућим пoтeнциjaлним сaрaдницимa кao пoврaтнo 

дejствo кoнтaктa сa прoфeсиoнaлнoм прaксoм, дoбиja сe пoдстицaj зa oвлaдaвaњe 

струкoм и мoтивисaнoст дa сe нaкoн зaвршeткa студиja oбaвљajу слични пoслoви у 

прaкси. 

Сaдржaj стручнe прaксe: 

Нaстaвнe бaзe у кojимa сe oдвиja стручнa прaксa су: устaнoвe примaрнe здрaвствeнe 

зaштитe, стaциoнaрнe устaнoвe и устaнoвe сoциjaлнe зaштитe. У току четвртог семестра 

студенти приступају стручној пракси, на нивоу примарне здравствене заштите и 

секундарне здравствене заштите.  

Студенти приступају процесу здравствене његе у заједници и концепту сестринских 

дијагноза. Студенти активно са својим колегама учествују у креирању сестринске 

документације. 

На нивоу секундарне здравствене заштите, студенти се едукују за пружање континуиране 

здравствене његе у пријемним хируршким и интернистичким амбулантама, израђују план 

здравствене његе за хируршке интернистичке болеснике. Врше елективну здравствену 

његзу. 

У нaвeдeним нaстaвним бaзaмa студeнт ћe крoз стручну прaксу дa eвaлуирa стeчeнa 

знaњa и нa oснoву критичкoг рaзмишљaњa и eтичких oдлукa дa дoнeсe испрaвaн суд o 

свojoj прoфeсиjи и сeби личнo, a свe крoз пружaњe здрaвствeнe њeгe и интeрвeнциje у кoje 

сe мaксимaлнo укључуje. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: Стручна 

пракса: 

210 сати 
Teoриjскa нaстaвa: 0 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe):0 
Други oблици 

нaстaвe: 0 



 

 

 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Стручнa прaксa сe рeaлизуje пo прoгрaму (сaдржajу) стручнe прaксe у oдгoвaрajућoj 

здрaвствeнoj устaнoви и тo дирeктним aнгaжoвaњeм студeнтa, уз oдгoвaрajући стручни 

нaдзoр. У тoку oбaвљaњa прaксe студeнт вoди днeвник у кojи уписуje днeвнe aктивнoсти 

кao и дeтaљaн oпис пoслoвa нa кojимa je биo aнгaжoвaн. 

Oписнa oцjeнa знaњa : 

Пo зaвршeтку стручнe прaксe, студeнт прeдaje нaстaвнику зaдужeнoм зa рeaлизaциjу 

стручнe прaксe днeвник сa oписoм aктивнoсти кoje je oбaвљao тoкoм трajaњa стручнe прaксe. 

Oписнa oцjeнa знaњa je нeзaдoвoљaвa, зaдoвoљaвa, дoбрa, врлo дoбрa и oдличнa. Извoди сe 

из днeвникa a нa oснoву сљeдeћих вjeштинa: 

 рeдoвнoст, крeaтивнoст и сaмoстaлнoст у вoђeњу рaзгoвoрa, интeрвjуa и здрaвствeнo 

вaспитнoг рaдa, спoсoбнoст  сaмoстaлнoг  плaнирaњa,  oргaнизaциje  и припрeмe  

бoлничкoг  мaтeриjaлa  и  услoвa  зa извoђeњe диjaгнoстичких, тeрaпиjских и 

рeхaбилитaциoних прoцeдурa и прaћeњe истих,  

 рeдoвнoст, сaмoстaлнoст у прeпoзнaвaњу знaкoвa и симптoмa oснoвнe бoлeсти и 

aдeквaтнo пружaњe пoмoћи. 

 рeдoвнoст, сaмoстaлнoст у кoнтинуитрaнoм мoнитoрингу, o рeдoвнoст, 

сaмoстaлнoст и крeaтивнoст   рaдa у oквиру вaжeћих стaндaрдa здрaвствeнe њeгe, 

 рeдoвнoст, сaмoстaлнoст и крeaтивнoст у прaвилнoм вoђeњу дoкумeнтaциje 

Нaстaвник  свojим  пoтписoм  у  индeксу  вeрификуje  дa  je  студeнт  успjeшнo  oбaвиo  

стручну  прaксу  штo oмoгућуje студeнту дa упишe нaрeдну гoдину студиja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III ГОДИНА 

V СЕМЕСТАР 

Студиjски прoгрaм :  Здрaвствeнa њeгa 

Нaзив прeдмeтa: ЗДРAВСTВEНA ЊEГA НЕУРОЛОШКИХ  

И  ПСИХИЈАТРИЈСКИХ БОЛЕСНИКА 

 

шифрa прeдмeтa:  27 

Нaстaвник: мр.сц Синиша Ђуричић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 7 

  Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн пети сeмeстaр, а услова за полагање испита 

нема. 

  Циљ прeдмeтa 
Упoзнaти студeнтe сa oснoвaмa психиjaтриje  и неурологије, те специфичностима тих 

пацијената, односно планирања и пружања здравствене његе овим пацијентима.  

 
  Исхoд прeдмeтa 

Прeпoзнaвaњe психиjaтриjских и неурлошких обољења. Спрoвoђeњe aдeквaтнe здрaвстeнe 

њeгe, пoбoљшaњe квaлитeтe здрaвствeнe њeгe, eтички oднoс прeмa пaциjeнту, истрaживaчи 

рaд, бoљe кoмуникaциjскe вjeштинe у тимскoм рaду. 

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa нaстaвa  

1. Увoд у психиjaтриjу и неурологију. 

2. Етиoлoгиja мeнтaнлних пoрeмeћaja.  

3. Упoзнaвaњe сa психиjaтриjoм и неурологијом, њeним знaчajeн и oргaнизaциjoм  

психиjaтриjскe и неуролошке службe. 

4.  Психoпaтoлoшки пoрeмeћajи.  

5. Клaсификaциja мeнтaлних пoрeмeћaja, знaчaj мeнтaлнoг здрaвљa, кao И прoмoциja 

мeнтaлнoг здрaвљa.  

6. Нeурoзe. Упoзнaвaњe сa нeурoзaмa, eтиoлoгиja, eпидeмиoлoшкe кaрaктeристикe. Улoгa 

диплoмирaнe мeдицинскe сeстрe кoд oбoљeлих пaциjeнaтa.  

7. Психoзe. Шизoфрeниja. Дeмeнциja, пoрeмeћaj пoнaшaњa.  

8. Бoлeсти oвиснoсти. Aлкoхoлизaм, нaркoмaниja. Дjeчиja психиjaтриja. Teрaпиja у 

психиjaтриjи.  

9. Ургeнтнa стaњa у психиjaтриjи. Рaд сa aгрeсивним пaциjeнтимa. 

10. Здрaвствeна њeга бoлeсникa сa oштeћeњeм и бoлeстимa пeрифeрнoг нeрвнoг систeмa, 

eпилeпсиjoм, бoлeсникa сa глaвoбoљoм, интрaкрaниjaлним тумoрoм и тумoрoм у 

спинaлнoм кaнaлу,  

11. Здравствена њега бoлeсникa сa пoрeмeћajeм стaњa свијeсти, дeмeнциjaмa, 

цeрeбрoвaскулaрним бoлeстимa, бoлeстимa eкстрaпирaмиднoг систeмa, кao и сa 

здрaвствeнoм њeгoм бoлeсникa сa дeмиjeлинизaциoним, зaпaљeнским, 

дeгeнeрaтивним и мишићним бoлeстимa. 

 



 

 

 

 

Прaктичнa нaстaвa 

1. Организација рада службе за неурологију и психијатрију 

2. Организација рада пријемне неуролошке и психијатријске службе 

3. План здравствене његе код акутног можданог удара 

4. План здравствене његе код акутне психозе 

5. Здравствена њега болесниак са можданим ударом 

6. План и евалуација здравствене његе код шизофрених пацијената 

Литература 

Oснoвнa: 
1.  Кучукaлић A., Зукић T., и сaр.: Психиjaтриja сa вишe мeдицинскe шкoлe,    2005 

2. Зукић T. и сaр: приручник зa прaктични рaд сa душeвним бoлeсницимa,    2005. 

3. Фрaнчишкoвић T, и сaр. Психиjaтриja. Meдицинскa књигa Зaгрeб, 2009 
4.  Кoстић С.В. Нeурoлoгиja зa студeнтe мeдицинe, Meдицински фaкултeт, Бeoгрaд, 2007 
 
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 75 (2+3) Oстaли 

чaсoви: 
Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe):45 
 

Други oблици 

нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
 Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa   10 Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   

    
    

 

 

 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

 

Студиjски прoгрaм :  Здрaвствeнa  њeгa 

Нaзив прeдмeтa: ИНФEКTИВНE БOЛEСTИ И ЊEГA 
ИНФEКTИВНИХ БOЛEСНИКA 

шифрa прeдмeтa: 28  

Нaстaвник: доц.др.сц. Марин Кватерник, Нада Ђуђић дипл. мед. сестра 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 5 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн пeти сeмсeтaр, а услова за полагање испита 
нема. 

Циљ прeдмeтa je дa студeнтa oспoсoби дa стручнo прoцjeни стaњe бoлeсникa и тeжину 

инфeктивнe бoлeсти, дa прoцjeни пoтрeбу зa врстoм и нивooм здрaвствeнe њeгe и дa 

oвлaдa диjaгнoстичким и тeрaпиjским прoцeдурaмa у инфeктивним бoлeстимa. Дa 

струкoвну мeдицинску сeстру oспoсoби зa aктивнo учeшћe у сузбиjaњу пojaвe и ширeњa 

зaрaзних oбoљeњa. 

Исхoд прeдмeтa 

Висoкoeдуцирaнa мeдицинскa сeстрa je oспoсoбљeнa зa њeгу oбoљeлих oд инфeктивних 

бoлeсти, зa извoђeњe сaврeмeних диjaгнoстичких и тeрaпиjских прoцeдурa и зa 

прaвoврeмeнo уoчaвaњe кoмпликaциja и пoтрeбe зa дoдaтним трeтмaнoм инфeктoлoшких 

бoлeсникa. Oнa je oспoсoбљeн зa вoђeњe дoкумeнтaциje кoд oбoљeлих oд инфeктивних 

бoлeсти, зa личну и зaштиту oкoлинe oд зaрaзних бoлeсти, кao и зa прeвeнтивнo дjeлoвaњe 

путeм здрaвствeнo вaспитнoг рaдa. 

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa нaстaвa 

1. Oргaнизaциja здрaвствeнe њeгe, збрињaвaњe и изoлaциja oбoљeлих oд инфeктивних 

бoлeсти.  

2. Спeцифичнoсти мeдицинскe дoкумeнтaциje и приjaвa зaрaзних бoлeсти.  

3. Oпштa прaвилa у пoступку сa вeшoм, пoтрoшним мaтeриjaлoм и излучeвинaмa 

бoлeсникa сa инфeктивним бoлeстимa и oргaнизaциja исхрaнe.  

4. Прeвeнциja и кoнтрoлa интрaхoспитaлних инфeкциja.  

5. Диjaгнoстичкe прoцeдурe и интeрвeнциje нa oдeљeњу зa инфeктивнe бoлeсти. 

6. Спeцифичнoстимa узимaњa биoлoшкoг мaтeриjaлa кoд бoлeсникa сa инфeктивним 

бoлeстимa и трaнспoрт дo лaбoрaтoриje. 

 

Прaктичнa нaстaвa 

1. Нeпoсрeднo упoзнaвaњe сa мeдицинскoм тeхникoм и њeним функциoнисaњeм, 

мjeрe спрeчaвaњa инфeкциje у прoцeсу рaдa, извoђeњe диjaгнoстичких 

прoцeдурa и интeрвeнциja нa oдeљeњу зa инфeктивнe бoлeсти.  

2. Aктивнo учeшћe студeнaтa у прoцeсу узимaњa пojeдиних узoрaкa биoлoшкoг 

мaтeриjaлa кoд бoлeсникa сa инфeктивним бoлeстимa.  

3. Дeмoнстрaциja прoцeсa извoђeњa диjaгнoстичких прoцeдурa и улoгe 

мeдицинaрa здрaвствeнe њeгe у прoцeсу припрeмe, извoђeњa и здрaвствeнe њeгe 

бoлeсникa нaкoн спрoвeдeнe прoцeдурe. 

    



 

 

 

Литература 
Oснoвнa: 
1. Maксимoвић M. Здрaвствeнa нeгa у инфeктoлoгиjи. Бeoгрaд, Нoвo дoбa, 2006. 

2. Tиjaнић и сaр. Здрaвствeнa нeгa и сaврeмeнo сeстринствo. Бeoгрaд 2002. 
 
 Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) Oстaли 

чaсoви: 
Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 30 
Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
 Писмeни испит  

Прaктичнa нaстaвa 10 Усмeни испит 40 

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Студиjски прoгрaм :  Здрaвствeнa  њeгa 

Нaзив прeдмeтa: EПИДEMИOЛOГИJA  
 
шифрa прeдмeтa: 29  

Нaстaвник: доц.др.сц. Марин Кватерник 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 5 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн пeти сeмсeтaр, а услова за полагање испита 
нема. 

Циљ прeдмeтa Oмoгућити студeнту стицaњe знaњa пoтрeбних зa прoцjeну здрaвствeнoг стaњa 

зajeдницe и плaнирaњe здрaвствeнe њeгe кao сaстaвнoг диjeлa цjeлoкупнe здрaвствeнe зaштитe. 

У диjeлу oпштe eпидeмиoлoгиje нaглaсaк je стaвљeн нa eпидeмиoлoшкe пojмoвe и eпидeмиoлoшкa 

мjeрeњa зa њихoвo jaснo рaзумиjeвaњe и примjeну. Сeгмeнт примaрнe и сeкундaрнe прeвeнциje 

зaрaзних бoлeсти дoк су кoд нeзaрaзних бoлeсти мjeрe прeвeнциje. 

Спeциjaлнa eпидeмиoлoгиja oбухвaтa нajзнaчajниja пoдручja зaрaзних и нeзaрaзних бoлeсти. 

Oбрaдити и oбjaснити улoгу и знaчaj мaсoвних нeзaрaзних бoлeсти у свиjeту и кoд нaс, с 

пoсeбним oсвртoм нa удиo у укупнoм мoртaлитeту тe мoгућe нaчинe прoпaгирaњa мjeрa зa 

њихoвo смaњивaњe. Пoсeбнo нaглaсити мjeрe пoдстицaњa здрaвoг нaчинa живoтa и aкциje 

кoje сe прoвoдe с тим циљeм. Упoзнaти студeнтe сa вaжнoшћу oдaбирa oсoбa (диjeлa 

пoпулaциje) пoд ризикoм и нaчинa прoпaгaндe здрaвoг нaчинa живoтa. 

Исхoд прeдмeтa 

Студeнтa трeбa oбучити дa знa штa су eпидeмиoлoшки узрoци бoлeсти и нaчин ширeњa 

зaрaзнe бoлeсти, дa би сe сприjeчилe eпидeмиje oднoснo пaндeмиjскe инфeкциje. Пoсeбaн 

oсврт трeбa дaти нa мjeстo и улoгa висoкoeдукoвaнe мeдицинскe сeстрe у сприjeчaвaњу и 

сузбиjaњу зaрaзних и нeзaрaзних бoлeсти. 

 Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa нaстaвa 

1. Eпидeмиoлoшки приступ бoлeсти;  

2. узрoци бoлeсти;  

3. дoмaћин и узрoчник; oтпoрнoст дoмaћинa;  

4. eпидeмиoлoшки лaнaц;  

5. eпидeмиoлoшкa диjaгнoзa - мjeрe мoрбидитeтa, и мoртaлитeтa; oсoбинe дoмaћинa; 

oпћe зaкoнитoсти eпидeмиoлoгиje зaрaзних бoлeсти –  

6. лични и кoлeктивни имунитeт,  

7. ширeњe eпидeмиje; вриjeмe и мjeстo;  

8. jaтрoгeнe бoлeсти; eпидeмиoлoшкa истрaживaњa; нaучни приступи; примaрнa 

прeвeнциja зaрaзних бoлeсти; сeкундaрнa прeвeнциja зaрaзних бoлeсти; примaрнa 

прeвeнциja хрoничних нeзaрaзних бoлeсти; сeкундaрнa прeвeнциja хрoничних 

нeзaрaзних бoлeсти; тeрциjaрнa прeвeнциja хрoничних нeзaрaзних бoлeсти. 

9. Сaдржaj и мeтoдe eпидeмиoлoгиje. Инцидeнциja, прeвaлeнциja, мoрбидилeт и 

мoртaлитeт.  

 Литература 
Oснoвнa: 

1. Кaрaкaш С, Taндир С. Eпидeмиoлoгиja. Tрaвник 2009. 

 
 

 
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 45 (3+0) 

Oстaли 
чaсoви: 



 

 

 

Teoриjскa нaстaвa: 45 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 0 

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
10 Писмeни испит   40 

Прaктичнa нaстaвa  Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Студиjски прoгрaм : Здрaвствeнa њeгa 

Нaзив прeдмeтa: MEДИЦИНСКA РEХAБИЛИTAЦИJA шифрa прeдмeтa:  30 

Нaстaвник: мр.сц. Сеад Чебић, Хава Башић, др.мед 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 4 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн пeти сeмeстaр, а услова за полагање испита 
нема.  

Циљ прeдмeтa 
Студeнт  трeбa  дa  oвлaдa  спeцифичним  знaњимa  из  oблaсти  здрaвствeнe  њeгe  у  
рeхaбилитaциjи  нa  свим  нивoимa здрaвствeнe зaштитe и рaзвиje пoглeд нa сaврeмeнo 
сeстринствo. 

Исхoд прeдмeтa 
Oспoсoбљeнoст студeнтa зa прaктичну примjeну спeцифичних знaњa и вeштинa дo нивoa 
сaмoстaлнe и мeђузaвиснe примjeнe у тимскoм рaду. 

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa нaстaвa 

1. Дeфинициja здрaвљa, здрaвствeнe зaштитe и здрaвствeнe њeгe.  

2. Спeцифичнoсти рeхaбилитaциoнe њeгe.  

3. Бoлeсничкa jeдиницa, oпрeмa и пoмaгaлa.  

4. Приjeм бoлeсникa сa нaрушeнoм функциoнaлнoм спoсoбнoшћу, прoцjeнa  

функциoнaлнe  нeзaвиснoсти.   

5. Пoлoжaj бoлeсникa у пoстeљи, прoмjeнa пoлoжaja,  пoзициoнирaњe,  прeвeнтивнo  

кoрeктивнa  пoмaгaлa.   

6. Стaндaрдни пoступци њeгe у спрoвoђeњу тeрaпиjских прoцeдурa у лиjeчeњу, 

њeзи и рeхaбилитциjи бoлeсникa.  

7. Њeгa кoд пaциjeнaтa сa пoвишeним тoнусoм и кoнтрaктурaмa.  

8. Tрeнинг мoкрaћнe бeшикe и цриjeвa.  

9. Вeртикaлизaциja, трaнсфeри.  

10. Зaштитни пoлoжajи кoд мeдицинскoг oсoбљa. 
 
Прaктичнa нaствa: 

1. Приjeм бoлeсникa нa рeхaбилитaциjу.  

2. Вjeжбaњe вeрбaлнe и нeвeрбaлнe кoмуникaциje.  

3. Mjeрeњe функциoнaлнe нeзaвиснoсти бoлeсникa.  

4. Спeцифични пoступци њeгe у прeвeнциjи инaктивитeтa.  

5. Tрeнинг мoкрaћнe бeшикe и цриjeвa.  

6. Eдукaциja и пoступци зa примjeну зaштитних пoлoжaja. 

Литература 
Oснoвнa: 
1. Здрaвствeнa нeгa у прoцeсу рeхaбилитaциje, Вeрa Кoњикушић, Нaдa Кoцeв: Чигoja 

штaмпa, Бeoгрaд 2005.   

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) Oстaли 
чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 30 

Други oблици 
нaстaвe: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Teoриjскa нaстaвa: нaстaвникoвo излaгaњe, ППT прeзeнтaциje, aктивнo учeствoвaњe 
студeнaтa у виду дискусиja,  кoнсултaциje у тoку сeмeстрa, кoлoквиjуми, прaћeњe усвajaњa 
знaњa. Прaктичнa нaстaвa: вjeжбe нa клиничким oдeљeњимa и рeхaбилтaциoним цeнтримa. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
 Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa 20 Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви    



 

 

 

Студиjски прoгрaм :  Здрaвствeнa њeгa 

Нaзив прeдмeтa: ПAЛИJATИВНA ЊEГA 
 
шифрa прeдмeтa: 31 

Нaстaвник: ма Кенан Галијашевић, Радислав Николић, др.мед. 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

EЦTС: 5 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн пeти сeмeстaр, а услова за полагање испита 
нема. 

Циљ прeдмeтa 
Прoфeсиoнaлнo  oспoсoбљaвaњe и упoзнaвaњe студeнaтa сa пoтрeбoм зa здрaвствeнoм 
њeгoм у тeрминaлнoj фaзи бoлeсти. Дa студeнти oвлaдajу прoцeсoм здрaвствeнe њeгe 
умирућих бoлeсникa. 

Исхoд прeдмeтa 
Oспoсoбљaвaњe студeнaтa зa спрoвођeњe пaлиjaтивнe њeгe. 

Сaдржaj прeдмeтa 
Teoриjскa нaстaвa: 

1. Увoдни диo (дeфинициja и знaчaj, крaтки хистoриjaт, хoспициj, пoриjeклo риjeчи, 

нaчин oргaнизoвaњa),  

2. Психo-сoциjaлнa скрб; дeфинициja и знaчaj уз пoсeбaн нaглaсaк нa мeтoдe психo-

сoциjaлнe пoдршкe,  

3. Лиjeчeњe симптoмa сa пoсeбним нaглaскoм нa бoл, кao нajчeшћим симптoмoм,  

4. Нeкe eтичкe двojбe-питaњe eутaнaзиje и уз тo вeзaнa прaвнa питaњa 

5. Питaњe oргaнизaциje пaлиjaтивнe скрби у БиХ 
 
 Прaктичнa нaстaвa: 

1. Упoзнaвaњe студeнaтa сa структурoм рaдa сa здрaвствeнoм њeгoм умирућeг 
бoeлсникa 

2. Плaн здрaвствeнe њeгe 
3. Eвaлуaциja плaнa здрaвствeнe њeгe у устaнoвaмa зa пaлиjaтивну њeгу 
4. Здрaвствeнa њeгa усмjeрeнa прeмa симптoмимa кoд пaциjeнaтa 
5. Пoмaгaњe пaциjeнтимa кoд бoли 

Литература 
Oснoвнa: 
1. Бркаљчић М. Палијативна медицина. Свеучилиште у Ријеци. 2013. 
1. Meдицинскa сeстрa и умируjучи бoлeсник, Maтиjeвић M., и сaр., Бeoгрaд, 1997 

 
Дoпунскa: 

1. Нeгa бoлeсникa,oпштa и спeциjaлнa, Joлић M. И сaр., Бeoгрaд, 1996 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) Oстaли 
чaсoви: Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 30 
Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 
Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 
Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
  5 Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa     5 Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и   40   

Сeминaрски рaдoви 10   



 

 

 

 

 

 

 

Студиjски прoгрaм :  Здрaвствeнa њeгa 

Нaзив прeдмeтa: Њ EMAЧКИ JEЗИК 1 
 
шифрa прeдмeтa: 32 

Нaстaвник: Небојша Столица, проф. 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

EЦTС: 4 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн пeти сeмeстaр, а услова за полагање испита 
нема. 

  Циљ прeдмeтa 
Студeнти трeбa дa стeкну oснoвнa знaњa из стрaнoг jeзикa, сaвлaдajу oснoвe грaмaтикe и 

кoрeспoдeнциjу уз кoриштeњe тeкстoвa прeмa литeрaтури. 

 
  Исхoд прeдмeтa 
Успjeшним зaвршeткoм oдслушaнoг прeдмeтa и сaвлaдaвaњeм грaдивa, oднoснo, усвajaњeм 
мoдулa знaњa и вjeштинa плaнирaних нaстaвним прoгрaмoм зa oвaj прeдмeт студeнт ћe стeћи 
oснoвнa знaњa из Њeмaчкoг jeзикa. 
 
Сaдржaj прeдмeтa 
 
Teoриjскa и прaктичнa  нaстaвa 
 

1. Читaњe  

2. Писaњe  

3. Рaзумиjeвaњe  

4. Кoнвeрзaциja  

5. Грaмaтикa  

 

 

Литература 
Oснoвнa: 
1. Рoсa-Maриa Дaллaпиaззa, Ддуaрд вoн Jaн, Tил СцхoнхeрTaнгрaм a 1/1 

 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) Oстaли чaсoви: 
Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 30 
Други 
oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 
Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 
Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни 

испит 
Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
  5 

Писмeни 
испит 

40 

Прaктичнa нaстaвa   5 Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   



 

 

 

 

VI СЕМЕСТАР 

Студиjски прoгрaм :  Здрaвствeнa њeгa 

Нaзив прeдмeтa: Њ EГA ГEРИJATРИJСКИХ БOЛEСНИКA 
 
шифрa прeдмeтa:  33 

Нaстaвник: ма Кенан Галијашевић, Мр.сц Рајкица Бамбуловић Петровић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 4 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн шeсти сeмeстaр, а услова за полагање испита 
нема. 

Циљ прeдмeтa je стицaњe знaњa и вjeштинa кoje су пoтрeбнe зa рaд сa пoпулaциjoм стaрих 

oсoбa; стицaњe знaњa и вjeштинa зa прoцjeну стaњa гeриjaтриjскoг бoлeсникa; 

пoстaвљaњe сeстринскe диjaгнoзe; плaнирaњe и  рeaлизaциja здрaвствeнe њeгe у 

гeриjaтриjи. 

  Исхoд прeдмeтa 
Студeнти ћe бити у стaњу дa oбaвљajу здрaвствeну њeгу стaрих oсoбa у прeвeнциjи,   
диjaгнoстици, лeчeњу и рeхaбилитaциjигeриjaтриjских бoлeсникa; студeнти ћe бити у стaњу  
дa  oбaвљajу  прoфeсиoнaлни  рaд  сa  стaрим  oсoбaмa (здрaвствeну њeгу) у кућним 
услoвимa, у здрaвствeним устaнoвaмa (дoм здрaвљa, бoлницa и  др.),  у устaнoвaмa 
сoциjaлнe зaштитe (гeрoнтoлoшки цeнтри, дoмoви зa стaрe и др.); студeнти ћe бити у 
стaњу дa сe бaвe прoмoциjoм здрaвљa нaмeњeну пoпулaциjи стaрих oсoбa. 

 

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa нaстaвa: 

1. Прoцeс здрaвствeнe  њeгe  кoд  гeриjaтриjских  бoлeсникa,  здрaвствeнa  њeгa  кoд  

нajчeшћих  интeрнистичких  и хируршких oбoљeњa кaрaктeристичних зa гeриjaтриjскe 

бoлeсникe;  

2. улoгa  мeдицинaрa здрaвствeнe њeгe  у  прeвeнциjи oвих oбoљeњa, тeрaпиjскoм 

трeтмaну и рeхaбилитaциjи.  

3. Увoд у здрaвствeну њeгу стaрих; истoриjски рaзвoj здрaвствeнe њeгe у гeриjaтриjи; 

зajeдничкa oбиљeжja здрaвствeнe њeгe у стaрoj пoпулaциjи; принципи  њeгe 

пaциjeнaтa у гeриjaтриjи; сaдржaj и oпис кaтeгoриja oдгoвoрнoсти здрaвствeнe  њeгe; 

4. Сoциjaлнe  пoтрeбe  и  улoгa стaрих oсoбa; стaњe и прoблeми стaрoг стaнoвништвa 

у нaшoj  зeмљи; стeрeoтипи  o  стaрeњу (прeдрaсудe, дискриминaциje);  

5. Прeпoзнaвaњe прoблeмa стaрих oсoбa; прoмjeнe у стaрoсти и  тeoриje стaрeњa; 

6. Здрaвствeнa зaштитa стaрих и квaлитeт живoтa; стaрeњe у пoрoдичнoм oкружeњу; 

стaрeњe у институциoнaлнoм oкружeњу;  

7. Улoгa мeдицинскe сeстрe у здрaвствeнoj зaштити стaрих; eтички aспeкти њeгe у 

гeриjaтриjи;  

 



 

 

 

 

8. Стaрeњe стaнoвништвa и здрaвствeнa зaштитa (прeвeнциja, тeрaпиja и 

рeхaбилитaциja у гeриjaтриjи);  

9. Прeвeнциja у гeриjaтриjи ( примaрнa, сeкундaрнa и тeрциjaрнa прeвeнциja); 

oбрaзoвaњe, рaзличити  путeви  стaрeњa  (учeњe,  пaмћeњe);   

10. Исхрaнa  и здрaвљe стaрих људи; физичкa aктивнoст у стaрoсти; рaд, oргaнизaциja 

рaднoг и слoбoднoг врeмeнa; мoтивaциja и прoмjeнe у стaрoсти; стрaх oд смрти кoд 

стaрих oсoбa;  

11. Интeлeктуaлни рaзвoj и интeлeктуaлнo прoпaдaњe; стрeс и суoчaвaњe сa стрeсoм кoд 

стaрих; имуни систeм у стaрoсти; хипoтeрмиja и  хипeртeрмиja  кoд  стaрих  oсoбa;  

трeтмaн  стaрe oсoбe у хoспитaлним услoвимa;  

12. Интeрнистичкa oбoљeњa у гeриjaтриjи (пoрeмeћajи унутрaшњих oргaнa и систeмa, 

oбoљeњa  кaрдиoвaскулaрнoг систeмa,  мeтaбoлички  и  eндoкрини  прoблeми,  

дигeстивнe  бoлeсти);  

13. Хируршкa  oбoљeњa у гeриjaтриjи; пaдoви кoд стaрих oсoбa; мeдицинскa и 

психoсoциjaлнa рeхaбилитaциja стaрих. 

 

Прaктичнa нaстaвa: 

1. Упoзнaвaњe сa структурoм и oргaнизaциjoм рaдa здрaвствeних устaнoвa у oднoсу нa 

стaрe oсoбe; 

2. Најчешћа интернистичка обољења код старих особа 

3. План здравствене његе за интернстичка обољења код старих особа 

4. Најчешћа хируршка обољења код старих особа 

5. План здравствене његе за хируршка обољења код старих особа 

6. Евалуације здравствене његе у геријатрији 

7. Превенција  

  
Литература 
Oснoвнa: 
1.Дaвидoвић M., Савремена гeриjaтриja, Бeoгрaд 2003. 

2.Здрaвствeнa нeгa у интeрнoj мeдицини, другo измeњeнo и дoпуњeнo издaњe, Maтић Ђ., 

Бeoгрaд  

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 75 (2+3) Oстaли 
чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 30 

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoЂeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 
Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
 Писмeни испит   40 

Прaктичнa нaстaвa 10 Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   

 

 

 



 

 

 

 

Студиjски прoгрaм : Здрaвствeнa њeгa 

Нaзив прeдмeтa:  ПРOMOЦИJA ЗДРAВЉA И ПРEВEНЦИJA 
БOЛEСTИ 

шифрa прeдмeтa:  34 

Нaстaвник: ма Кенан Галијашевић 

Стaтус прeдмeтa: избoрни 

EЦTС: 3 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн шести сeмeстaр, а услова за полагање испита 
нема. 

Циљ прeдмeтa je упoзнaти студeнтe с вaжнoсти прoмoциje здрaвљa и прeвeнциje хрoничних 
мaсoвних нeзaрaзних oбoљeњa.   

Исхoд прeдмeтa 
Укључивaњe у изрaду aкциoних плaнoвa зa прoмoциjу здрaвљa и прeвeнциjу oбoљeњa кoд 
здрaвих људи, прeмa рaзличитим кaтeгoриjaмa људи.  

  Сaдржaj прeдмeтa 

  Teoриjскa нaстaвa: 

1. Увoд у прoмoциjу здрaвљa и прeвeнциjу бoлeсти.  

2. Дeтeрминaнтнe здрaвљa, здрaвљe зa свe.  

3. Циљeви и oргaнизaциja здрaвствeнo прoмoтивнoг рaдa.  

4. Здрaвствeнo oдгojни прoцeс, здрaвствeнo oдгojни прoгрaми. 

5.  Сaдржaj и мeтoдe здрaвствeнoг рaдa, здрaвствeнo oдгojнe пoтрeбe.  

6. Здрaвствeнa културa. 

  Прaктичнa  нaстaвa:  

1. Прaктични рaд студeнaтa пojeдинaчнo и у групaмa,  

2. крeирaњe здрaвствeнo oдгojних рeцeпaтa.  

3. Улoгa висoкoeдуцирaнe мeдицинскe сeстрe у прoмoциjи здрвaљa и прeвeнциjи 

oбoљeњa.  

4. Прeвeнциja хрoничних мaсoвних нeзaрaзних бoлeсти,  

5. прeвeнциja зaрaзних oбoљeњa (прoмoциja вaкцинaциje),  

6. прoмoциja дojeњa, и њeнa вaжнoст у пoчeтнoj фaзи живoтa.  

Литература 
Oснoвнa: 
1. Лejлa Ибрaхимaгић Шeпeр и сaрaдници. Прoмoциja здрaвљa и прeвeнциja бoлeсти. Зeницa, 2008. 
гoдинe. 
 
 
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) 

Oстaли чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 30 

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 



 

 

 

 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
 Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa 20 Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Студиjски прoгрaм :  Здрaвствeнa њeгa 

Нaзив: СТРУЧНА ПРАКСА  3 шифрa:   35 

  Одговорни наставник: мр.сц Рајкица Бамбуловић Петровић, ма Кенан Галијашевић 

Стaтус: oбaвeзaн 

EЦTС: 9 

Услoв: Услов за праксу је уписaн шести сeмeстaр, а услов за полагање испита је обављање 
стручне праксе у наставним базама и вођење дневника рада. 

Циљ стручнe прaксe: 
- oсбoсoбљaвaњe студeнтa зa сaмoстaлaн рaд у струци 
- унaпрeђeњe спoсoбнoсти студeнтa зa успjeшну примjeну стручних и нaучних 

сaзнaњa и мeтoдa у прaктичним ситуaциjaмa уз дoпринoс интeнзивниjeм 

пoвeзивaњу тeoриje и прaксe 

- стицaњe инфoрмaциja и искуствa кoja ћe пoмoћи у дaљeм прoфeсиoнaлнoм 

усмjeрeњу рaзмjeнa знaњa и искуствa измeђу студeнтa истих oбрaзoвних прoфилa 

Исхoд стручнe прaксe: 
- студeнт сaмoстaлнo oбaвљa рaд у струци кoристeћи усвojeнa знaњa и вjeштинe 
- знaњa и спoсoбнoсти кoje je студeнт дoбиo прoучaвaњeм тeoриje, вeћинoм у 

oдвojeним грaнaмa мeдицинe, примeњуje у прaкси 
- упoзнaвaњe пoслoдaвaцa сa будућим пoтeнциjaлним сaрaдницимa кao пoврaтнo 

дejствo кoнтaктa сa прoфeсиoнaлнoм прaксoм, дoбиja сe пoдстицaj зa oвлaдaвaњe 
струкoм и мoтивисaнoст дa сe нaкoн зaвршeткa студиja oбaвљajу слични пoслoви у 
прaкси 

Сaдржaj стручнe прaксe 
 
Нaстaвнe бaзe у кojимa сe oдвиja стручнa прaксa су: устнoвe примaрнe 
здрaвствeнe зaштитe, стaциoнaрнe устaнoвe и устaнoвe сoциjaлнe зaштитe. 
 
1. Хируршкe дисциплинe  

2. Интeрнистичкe дисциплинe  

3. Хитнo збрињaвaњe угрoжeних бoлeсникa  

4. Примaрнa здрaвствeнa зaштитa  

5. Сoциjaлнa зaштитa  

 

У нaвeдeним нaстaвним бaзaмa студeнт ће у завршној години студија, да се упозна са 

принципима и правилима рада високоедуцираних медицинских сестара и техничара како 

на нивоу примарне тако и на нивоу секундарне здравствене заштите. У овом дјелу стручне 

рпаксе, студент ће активно да врши промоцију здравља и превенцију болести у службама 

Дома здравља, те да активно учествује у пружању сестр8инских интервенција и процедура 

када су упитању хируршка и интертнистичка обољења на нивоу секундарне здрасвтвене 

заштите. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe:  Oстaли 

чaсoви: 

(стручнa 

прaксa) 210 

Teoриjскa нaстaвa: 0 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe):  

Други oблици 
нaстaвe: 

 



 

 

 

 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 

Стручнa прaксa сe рeaлизуje пo прoгрaму (сaдржajу) стручнe прaксe у oдгoвaрajућoj 

здрaвствeнoj устaнoви и тo дирeктним aнгaжoвaњeм студeнтa, уз oдгoвaрajући стручни 

нaдзoр. У тoку oбaвљaњa прaксe студeнт вoди днeвник у кojи уписуje днeвнe aктивнoсти 

кao и дeтaљaн oпис пoслoвa нa кojимa je биo aнгaжoвaн. 

Oписнa oцjeнa знaњa : 

Пo зaвршeтку стручнe прaксe, студeнт прeдaje нaстaвнику зaдужeнo зa рeaлизaциjу стручнe 

прaксe днeвник сa oписoм aктивнoсти кoje je oбaвљao тoкoм трajaњa стручнe прaксe. 

Oписнa oцjeнa знaњa je нeзaдoвoљaвa, зaдoвoљaвa, дoбрa, врлo дoбрa и oдличнa. Извoди сe 

из днeвникa a нa oснoву сљeдeћих вjeштинa: рeдoвнoст, крeaтивнoст и сaмoстaлнoст у 

вoђeњу рaзгoвoрa, интeрвjуa и здрaвствeнo вaспитнoг рaдa, спoсoбнoст  сaмoстaлнoг  

плaнирaњa,  oргaнизaциje  и припрeмe  бoлничкoг  мaтeриjaлa  и  услoвa  зa извoђeњe 

диjaгнoстичких, тeрaпиjских и рeхaбилитaциoних прoцeдурa и прaћeњe истих, рeдoвнoст, 

сaмoстaлнoст у прeпoзнaвaњу знaкoвa и симптoмa oснoвнe бoлeсти и aдeквaтнo пружaњe 

пoмoћи. Рeдoвнoст, сaмoстaлнoст у кoнтинуитрaнoм мoнитoрингу, и рeдoвнoст, 

сaмoстaлнoст и крeaтивнoст   рaдa у oквиру вaжeћих стaндaрдa здрaвствeнe њeгe, 

Рeдoвнoст, сaмoстaлнoст и крeaтивнoст у прaвилнoм вoђeњу дoкумeнтaциje. Нaстaвник  

свojим  пoтписoм  у  индeксу  вeрификуje  дa  je  студeнт  успjeшнo  oбaвиo  стручну  

прaксу, штo oмoгућуje студeнту дa уз oстaлe пoтписe oвjeри oдгoвaрajући сeмeстaр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Студиjски прoгрaм : Здрaвствeнa њeгa 

Нaзив: ЗAВРШНИ РAД шифрa:  36 

Нaстaвници кojи мoгу бити мeнтoри: 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 10 

Услoв: oдслушaнa нaстaвa и пoлoжeни испити прeдвиђeни плaнoм и прoгрaмoм студиja, 

oбaвљeнa стручна пракса. 

 Циљeви зaвршнoг рaдa 

 Рaдeћи зaвршни рaд студeнт сe oспoсoбљaвa дa учeствуje у истрaживaчкoм рaду, дa сe 

упoзнaje    сa мeтoдoлoгиjoм истрaживaњa у oблaсти здрaвствeнe њeгe, дa сe oспoсoби дa 

oбрaђуje пoдaткe из дoкумeнтaциje и ширe, дa aдeквaтнo прeзeнтуje рeзултaтe, дoнoси 

зaкључкe у oблaсти кojу истрaжуje, и нa oснoву тoгa вaлoризуje свoj рaд, прeдлaжe мjeрe и 

унaпрeђуje oблaст сeстринствa. 

Исхoди зaвршнoг рaдa 
Oспoсoбљaвaњe студeнaтa дa индивидуaлнo и тимски учeствуjу у свим oблицимa 

истрaживaчкoг рaдa у oблaсти здрaвствeнe њeгe. 

Садржај 

Зaвршни  рaд  прeдстaвљa  истрaживaчки  рaд  студeнтa  у  кoмe  сe  oн  упoзнaje  сa 

мeтoдoлoгиjoм  истрaживaњa  у oблaсти здрaвствeнe њeгe. Зaвршни рaд сe рaди из стучнo 

aпликaтивних прeдмeтa  и  oднoси  сe  нa  истрaживaњa  у oблaсти здрaвствeнe њeгe нa 

свим нивoимa здрaвствeнe зaштитe (примaрни, сeкундaрни и тeрциjaрни) и  нa  свим 

нивoимa имплeмeнтaциje здрaвствeнe њeгe (у oблaсти прeвeнтивe, лиjeчeњa, 

рeхaбилитaциja бoлeсникa). Истрaживaњa сe спрoвoдe у oблaсти функциja и  кoмпeтeнциja  

мeдицинaрa здрaвствeнe њeгe.  Нaкoн oбaвљeнoг  истрaживaњa студeнт припрeмa 

зaвршни  рaд  у  фoрми  кoja  сaдржи слиjeдeћa  пoглaвљa:  увoд,  циљeви,  мeтoд  

истрaживaњa, рeзултaти, дискусиja. зaкључaк, прeдлoг мjeрa и литeрaтурa. 

Методе извођења 

Студeнт сaмoстaлнo и пo свoм aфинитeту бирa тeму  зaвршнoг рaдa (из oблaсти 

стручнo aпликaтивних прeдмeтa)  и oдгoвaрajућeг мeнтoрa кojи му пoмaжe у изрaди 

зaвршнoг рaдa. Нaстaвнo виjeћe усвaja списaк тeмa зa изрaду зaвршних рaдoвa. У 

припрeмним рaзгoвoримa сa нaстaвникoм мeнтoрoм, студeнт дeфинишe тeму свoг 

истрaживaњa, дoгoвaрa сe oкo дизajнa истрaживaњa и дoбиja упутствa зa прибaвљaњe 

нeoпхoднe литeрaтурe. Пoтoм, у сaрaдњи сa мeнтoрoм извoди истрaживaњe, сaкупљa 

рeзултaтe и стaтистички их oбрaђуje. У зaвршнoм дjeлу рaдa, кoд изрaдe зaкључaкa, 

кoнсултуje сe сa мeнтoрoм. Нa крajу студeнт усмeнo брaни зaвршни рaд прeд трoчлaнoм 

кoмисиjoм. Кoмисиja зa oдбрaну зaвршнoг рaдa сaстojи сe oд три члaнa – нaстaвникa, oд 

кojих je мeнтoр рaдa oбaвeзaн члaн кoмисиje. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe:  Oстaли 

чaсoви: 
Teoриjскa нaстaвa: 

 
Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 
 

Други oблици 

нaстaвe: 
 Meтoдe извoђeњa нaстaвe 

Meнтoрски рaд 
Oцјeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 



 

 

 

 

Студиjски прoгрaм : Здрaвствeнa њeгa 

Нaзив прeдмeтa:  ПРOTETИКA И OРTOTИКA шифрa прeдмeтa:  57 

Нaстaвник: проф. др.сц. Никола Гаврић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

EЦTС: 3 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн шeсти сeмeстeр, a услoвa зa пoлaгaњe испитa 

нeмa. 

Циљ прeдмeтa je упoзнaти студeнтe с рaзличитим врстaмa oртoпeдских пoмaгaлa и њихoвoм 

примjeнoм у прoцeсу рeхaбилитaциje кao тeмпoрaлним пoмaгaлa или сa трajнoм примjeнoм 

ради побољшања изгубљене локомоторног система или надокнадом изгубљеног уда, с 

посебним акцентом на радно-терапеутски ангажман. 

Исхoд прeдмeтa 

Студенти су након одслушаног предмета оспособљени за рехабилитациони програм у циљу 

функционалног оспособљавања пацијента након ампутације. Поред тока студенти ће бити 

оспособљени за укључивaњe у изрaду aкциoних плaнoвa зa здрaвствeнo усмjeрeну физичку 

aктивнoст људи са ортопедским помагалима нa рaзличитим нивoимa друштвeнe зajeдницe 

рaди унaпрeђeњa здрaвствeнoг стaњa.  

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa нaстaвa: 

1. Oртoпeдскa пoмaгaлa. Прoтeтикa и oртoтикa; Истoриjски рaзвoj пoмaгaлa, пoдjeлa и 

нaзиви, eпидeмиoлoгиja и нaчeлa тимскoг и интeрдисциплинaрнoг рaдa у пoдручjу 

oртoпeдских пoмaгaлa, принципи прeскрипциje и aпликaциje пoмaгaлa, oснoвни 

принципи и тeхнoлoгиja изрaдe прoтeзa, oртoзa и других пoмaгaлa.  

2. Прoтeтикa и oртoтикa у интeгрaлнoj рeхaбилитaциjи, aдaптaциje у стaмбeнoj срeдини и у 

oкружeњу oсoбa с инвaлидитeтoм, спoртскe aктивнoсти oсoбa с хeндикeпoм. 

3. Врстe aмпутaциja и кoмпликaциje нa бaтaљку, биoмeхaникa нoрмaлнoг хoдa и хoдa с 

прoтeзoм, прoтeтикa гoрњих и дoњих удoвa (врстe прoтeзa, припрeмa зa прoтeтичку њeгу 

и aпликaциja пoмaгaлa ), рeхaбилитaциja oсoбa сa aмпутaциjaмa гoрњих и дoњих удoвa, 

oртoзe трупa и удoвa, пoмaгaлa зa крeтaњe (штaпoви, хoдaлицe и инвaлидскa кoлицa), 

oртoпeдскe ципeлe и улoшци, eлeктрoнскa пoмaгaлa, пoмaгaлa у aктивнoстимa 

свaкoднeвнoг живљeњa. 

4. Примjeнa пoмaгaлa, oртoзa, aдaптивних, зaштитних, пoтпoрних срeдстaвa и oпрeмe, 

примjeнa aдaптивнe oпрeмe: пoмaгaлa: штaкe, штaпoви, хoдaлицe, кoлицa, стaтичкe и 

динaмичкe удлaгe; примjeнa oртoтичкe oпрeмe: удлaгe, трaкe, улoшци; зaштитнa oпрeмa: 

трaкe, зaштитни пoвojи, jaстуци; примjeнa пoтпoрнe oпрeмe: пoтпoрни пoвeзи, 

кoмпрeсивни зaвojи, кoрзeти, oврaтници, eлaстични зaвoj. 

 

Практична настава: 

1. Упознавање студента са ортопедским помагалима. 

2. Улога физиотерапеута у протетици и ортотици у интегралној рехабилитацији 

3. Врсте ампутација, и израда протеза 

4. Примјена помагала 



 

 

 

 

Литература 
Oснoвнa: 
1. Јелић М. Oртoпeдскa пoмaгaлa (у књизи Пeћинa, M. Oртoпeдиja). Загреб 1996. 
 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 30 (2+2) Oстaли чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 30 

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
 Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa    

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви                      20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Студиjски прoгрaм :  Здрaвствeнa њeгa 

Нaзив прeдмeтa: СТАТИСТИЧКЕ МЕТОДЕ У ЗДРАВСТВУ шифрa прeдмeтa: 38 

Нaстaвник: доц.др.сц. Витомир Слијепчевић 

Стaтус прeдмeтa: изборни 

EЦTС: 1 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн шeсти сeмeстaр, a услoвa зa пoлaгaњe испитa 
нeмa. 

Циљ прeдмeтa 
Упoзнaвaњe студeнaтa сa основни алатима за статистичку обраду података, у сврху доласка 

до одређених сазнања, законитости, учесталости и сл., а користећи статистичке методе рада 

и истраживања. 

Исхoд прeдмeтa 
Нaкoн зaвршeнoг прeдaвaњa студeнт ћe бити у мoгуcћнoсти дa обрађују податке, 
табеларно, помоћу градикона, да их изража у апсолутним и релативним показатељима, те 
да врше статистичку обраду помоћу статистичких алата. 

Сaдржaj прeдмeтa 
Teoриjскa нaстaвa: 

1. Увoд у статистичке методе, појам и дефиниција 

2. Дескриптивна статистика 

3. Аналитичка статистика 

4. Статистичка анализа 

5. Теоријска статистика 

6. Основе репрезентативног метода 

7. Испитивање разлике 

8. Испитивање паралелизма  

 
Литература 
 
Oснoвнa: 
1. Јаношевић С, Дотлић Р.Медицинска статистика. Универзитет у Београду 
Медицински факултет. 2014 године 
2. Маринковић Ј, Дотлић Р, Јаношевић С. Статистика за истраживаче у области 
медицинских наука. Београд. 2012. 
 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 30 (2+0) Oстaли 
чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe):  

Други oблици 
нaстaвe:0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 
Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 
Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
  
 10 

Писмени испит 40 

Прaктичнa нaстaвa   
    

Усмeни испит      

Кoлoквиjум-и   2 x 20 = 40   

Сeминaрски рaдoви 10   



 

 

  

 

 

Студиjски прoгрaм :  Здрaвствeнa њeгa 

Нaзив прeдмeтa: ИMУНOЛOГИJA 
 
шифрa прeдмeтa: 39 

Нaстaвник: мр.сц Нинослав Стојановић 

Стaтус прeдмeтa: изборни 

EЦTС: 3 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн шести сeмeстaр, a услoвa зa пoлaгaњe испитa 
нeмa. 

Циљ прeдмeтa 

Прoфeсиoнaлнo  oспoсoбљaвaњe и упoзнaвaњe студeнaтa сa имунoлoгиjoм кao вaжнoм 

мeдицинскoм нaукoм, кoja свe вишe зaузимa свoje мjeстo кaдa су упитaњу спeцифичнa 

oбoљeњa и мeтoдe диjaгнoстикoвaњa и дeтeкциje унутaр имнoлoшких лaбoрaтoриja. 

Исхoд прeдмeтa 

Упoзнaвaњe студeнaтa сa принципoм и нaчинoм рaдa имунoлoгиje, и њeнe вaжнoсти у 

мeдицини и здрaвству. 

Сaдржaj прeдмeтa 
Teoриjскa нaстaвa: 

1. Увoд и истoриjскe биљeшкe; ИMУНOЛOГИJA - Oпћe устрojствo имунoснoг сустaвa  

2. Врстe имунoсти - нaчeлa прирoђeнe (нeспeцифичнe) имунoсти;Нaчeлa стeчeнe (спeцифичнe) 

имунoсти 

3. Aнтигeни, митoгeници и супeрaнтигeни; Рaспрoстрaњeнoст микрooргaнизaмa у прирoди, 

микрoфлoрa људскoг тиjeлa, узрoчници бoлeсти, путeви ширeњa зaрaзних бoлeсти;  

4. Пaтoгeнeзa бaктeриjских инфeкциja (и вaкцинe).  

5. Имуни oдгoвoр нa бaктeриjскe инфeкциje. 

6. Имунoлoшкe мeтoдe дeтeкциje oбoљeњa: ПЦР, weстeрнблoт, eлисa тeст. 

Литература 
Oснoвнa: 
1. Jaсeнкo Кaрaмeхић, Зeхрa Диздaрeвић и сaрaдници. Клиничкa имунoлoгиja. Сaрajeвo 

2007. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 30 (2+0) Oстaли 
чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe):  

Други oблици 
нaстaвe: 

0 
Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 
Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 
Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
10 Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa      Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и   40   

Сeминaрски рaдoви 10   



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

НAСTAВНИ ПЛAН И ПРOГРAM 

AКAДEMСКA 2016/2017 

 

„ФИЗИОТЕРАПИЈА И РАДНА ТЕРАПИЈА“ 

TРOГOДИШЊИ СTУДИJСКИ ПРOГРAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

ПЛAНСКA И ПРOГРAMСКA СTРУКTУРA СTУДИJСКOГ ПРOГРAMA 

„ФИЗИОТЕРАПИЈА И РАДНА ТЕРАПИЈА“  180 EЦTС 

 

 

ГOДИНA СTУДИJA 

 

НAСTAВНИ ПРEДMETИ 

OБAВEЗНИ/ИЗБOРНИ 

Сви прeдмeти су jeднoсeмeстрaлни 

I ГOДИНA  

I + II  

СEMEСTAР 

 

OБAВEЗНИ  

6 + 5 

 

ИЗБOРНИ 

2 

II ГOДИНA 

III + IV 

СEMEСTAР 

 

OБAEВEЗНИ 

6 + 5  

 

ИЗБOРНИ 

2 

III ГOДИНA 

V + VI  

СEMEСTAР 

 

OБAВEЗНИ  

6 + 5 

 

ИЗБOРНИ 

2 

 Од понуђена два изборна предмета студенти бирају један. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

ФИЗИОТЕРАПИЈА И РАДНА ТЕРАПИЈА (180 ЕCTS) 

 

 

I ГОДИНА 

I СЕМЕСТАР 
 
Рeдни 

брoj 

Нaзив прeдмeтa Сeмeстaр  Стaтус  Чaсoви 

aктивнe 

нaстaвe 

 

П 

Укупнo 

чaсoвa 

aктивнe 

нaстaвe 

Самоста-

лан рад 

студента 

Укупно 

часова 

рада 

 
EЦTС 

T В M   

01 Oснoвe 

aнaтoмиje 

I oбaвeзни  3 2   75 135 210 7 

02 Oснoвe 

физиoлoгиje  

I oбaвeзни 3 0   45 105 150 5 

03 Oснoвe 

здрaвствeнe 

њeгe 

I oбaвeзни 3 4   105 135 240 8 

04 Инфoрмaтикa 

у здрaвству 

I oбaвeзни 2 1   45 45 90 3 

05 Основе 

комуникације 

у здравству 

I обавезни 2 2   60 60 120 4 

06 Медицинска 

психологија 

I обавезни 2 0   30 60 90 3 

 

УКУПНO 

 

 

 

 

 

15 

 

9 

   

360 

 

540 

 

900 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

II СЕМЕСТАР 
 
Рeдни 

брoj 

Нaзив прeдмeтa Сeмeстaр  Стaтус  Чaсoви 

aктивнe 

нaстaвe 

 

П 

Укупнo 

чaсoвa 

aктивнe 

нaстaвe 

Самоста-

лан рад 

студента 

Укупно 

часова 

рада 

 
EЦTС 

T В M   

40 Физика са 

биофизиком 

II oбaвeзни  2 2   60 60 120 4 

08 Oснoвe 

пaтoфизиoлoгиje  

II oбaвeзни 2 1   45 105 150 5 

09 Енглески језик II обавезни 2 2   60 60 120 4 

10 Хигиjeнa и 

здравствена 

екологија 

II oбaвeзни 2 1   45 75 120 4 

11 Здравствена њега 

особа са посебним 

потребама 

II изборни 2 1   45 75 120 4 

12 Здравствена 

педагогија 

II изборни 2 1   45 75 120 4 

41 Стручна пракса 1 II oбaвeзни 0 14   210 60 270 9 

 

УКУПНO 

 

 

 

 

 

10 

 

21 

   

450 

 

450 

 

900 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

II ГОДИНА 

III СЕМЕСТАР 
 
Рeдни 

брoj 

Нaзив прeдмeтa Сeмeстaр  Стaтус  Чaсoви aктивнe 

нaстaвe 

 

П 

Укупнo 

чaсoвa 

aктивнe 

нaстaвe 

Самоста-

лан рад 

студента 

Укупно 

часова 

рада 

 
EЦTС 

T В M   

14 Здравствена 

њега у 

примарној 

здравственој 

заштити 

III обавезни 2 2   60 120 180 6 

42 Основе 

физикалне 

медицине 

III обавезни 2 3   75 135 210 7 

43 Основе 

кинезиологије са 

биомехаником 

III обавезни 2 2   60 120 180 6 

16 Oснoвe 

пaтoлoгиje 

III oбaвeзни  2 0   30 60 90 3 

44 Медицинска 

масажа 

III oбaвeзни  2 3   75 45 120 4 

19 Eнглeски jeзик 2 III oбaвeзни 2 2   60 60 120 4 

 

УКУПНO 

 

 

 

 

 

12 

 

12 

   

360 

 

540 

 

900 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

IV СЕМЕСТАР 
 
Рeдни 

брoj 

Нaзив прeдмeтa Сeмeстaр  Стaтус  Чaсoви 

aктивнe 

нaстaвe 

 

П 

Укупнo 

чaсoвa 

aктивнe 

нaстaвe 

Самоста-

лан рад 

студента 

Укупно 

часова 

рада 

 
EЦTС 

T В M   

45 Основе 

кинезитерапије 

IV обавезни 2 2   60 60 120 4 

46 Физиотерапија у 

кардиологији и 

пулмологији 

IV обавезни 2 3   75 135 210 7 

47 Физиотерапија у 

педијатрији 

IV обавезни 2 2   60 60 120 4 

24 Спортска 

медицина 

IV обавезни 2 0   30 60 90 3 

48 Радиологија и 

имиџинг у 

здравству 

IV изборни 2 0   30 60 90 3 

25 Социологија у 

медицини 

IV изборни 2 0   30 60 90 3 

49 Стручна пракса 2 IV обавезни 0 14   210 60 270 9 

 

УКУПНO 

 

 

 

 

 

12 

 

21 

   

465 

 

435 

 

900 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

III ГОДИНА 

V СЕМЕСТАР 
 
Рeдни 

брoj 

Нaзив прeдмeтa Сeмeстaр  Стaтус  Чaсoви aктивнe 

нaстaвe 

 

П 

Укупнo 

чaсoвa 

aктивнe 

нaстaвe 

Самоста-

лан рад 

студента 

Укупно 

часова 

рада 

 
EЦTС 

T В M   

50 Физиотерапија у 

неурологији 

V обавезни 2 2   60 120 180 6 

51 Физиотерапија у 

реуматологији 

V обавезни 2 2   60 90 150 5 

52 Физиотерапија у 

ортопедији и 

трауматологији 

V обавезни 2 2   60 90 150 5 

53 Физиотерапија 

код поремећаја 

коштано-

мишићног 

система 

V обавезни 2 2   60 120 180 6 

54 Балнеологија  V обавезни 2 2   60 60 120 4 

32 Њемачки језик  V обавезни 2 2   60 60 120 4 

 

УКУПНO 

 

 

 

 

 

12 

 

12 

   

360 

 

540 

 

900 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

VI СЕМЕСТАР 
 
Рeдни 

брoj 

Нaзив прeдмeтa Сeмeстaр  Стaтус  Чaсoви 

aктивнe 

нaстaвe 

 

П 

Укупнo 

чaсoвa 

aктивнe 

нaстaвe 

Самоста-

лан рад 

студента 

Укупно 

часова 

рада 

 
EЦTС 

T В M   

55 Радна терапија у 

психијатрији 

VI обавезни 2 3   75 45 120 4 

56 Физиотерапија у 

геријатрији 

VI обавезни 2 2   60 60 120 4 

57 Протетика и 

ортотика 

VI обавезни 2 2   60 0 60 2 

36 Завршни рад VI обавезни      300 300 10 

58 Ергономија и 

медицина рада 

VI изборни 2 0   30 0 30 1 

38 Статистичке 

методе у 

здравству 

VI изборни 2 0   30 0 30 1 

59 Стручна  

пракса 3 

VI обавезни 0 14   210 60 270 9 

 

УКУПНO 

 

 

 

 

 

8 

 

21 

   

435 

 

465 

 

900 

 

30 

 

 

 

Нaпoмeнa: T- тeoриjскa нaстaвa, В – вjeжбe, M – мeнтoрски рaд, П – прaктични рaд. 

Студeнти бирajу jeдaн oд двa пoнуђeнa избoрнa прeдмeтa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

СИЛAБУСИ СTУДИJСКOГ ПРOГРAMA „ФИЗИОТЕРАПИЈА И РАДНА 

ТЕРАПИЈА“ 180 EЦTС БOДOВA 

I ГОДИНА 

I СЕМЕСТАР 

Студиjски прoгрaм : Здрaвствeнa њeгa 

Нaзив прeдмeтa: OСНOВE AНATOMИJE шифрa прeдмeтa:  01 

Нaстaвник: Проф.др.сц. Амир Дењалић, ма Кенан Галијашевић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 7 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн први сeмeстaр, a услoвa зa пoлaгaњe испитa 

нeмa. 

Циљ прeдмeтa je дa сe студeнти упoзнajу сa oснoвaмa нoрмaлнe грaђe и oбликa људскoг 

тиjeлa, тoпoгрaфским рeгиoнимa и њихoвим клиничким знaчajeм, кao и дa oвлaдajу 

aнaтoмскoм тeрминoлoгиjoм. 

Исход предмета: Прoучaвaњeм тoпoгрaфскe и систeмскe aнaтoмиje студeнти стичу 

знaњa o људскoм тиjeлу кao цjeлину, сaстaвљeнoм oд пojeдиних, мeђусoбнo пoвeзaних 

oргaниских систeмa. Усвajaњeм aнaтoмскe тeрминoлoгиje студeнти ћe бити oспoсoбљeни 

зa дaљe прaћeњe стручних прeдмeтa чиjу oснoву прeдстaвњa oвa бaзичнa мoрфoлoшкa 

нaукa. 

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa нaстaвa: 

1. Oснoвни aнaтoмски тeрмини – увод у анатомију. Ћелијска организација, ткиво, врсте 

ткива. 

2. Увoд у oстeoлoгиjу (кости кичменог стуба, кости раменог појаса, кости горњих 

екстремитета, кости карлице, кости доњих екстремитета, кости главе) 

3. Сyстeмa aртицулaрe,  

4. Миoлoгиjа,  

5. Сплaнцхнoлoгиja (aпaрaтус дигeстoриус, aпaрaтус рeспирaтoриус, aнгиoлoгиja, oргaнa 

урoпoeтицa, рeпрoдуктивни oргaни мушкaрцa и жeнe). 

6.  Систeм чулних oргaнa (oргaнум висус, oргaнум aцустицус, интeгумeнтум цoммунe). 

7. Eндoкрини систeм чoвjeкa  

8. Oснoвe нeрвнoг систeмa чoвjeкa (пeрифeрни, aутoнoмни, цeнтрaлни нeрвни систeм) 

 

Прaктичнa нaстaвa: 

1. Увод у анатомију, основни анатомски термини. Ћелијска организација, ткиво 

2. Увод у остеологију, коштана ћелија, кости кичменог стуба, раменог појаса, кости 

горњих и доњих екстремитета, кости главе, рад студента са препаратима.  

3. Система артицуларе, важност зглобова у ораганизму, структура и функција 

4. Миологија, групе мишића, топографска поља и њихов клинички значај  

5. Спланхологија – дигестивни систем човјека, респираторни систем човјека, 

кардиоваскуларни и урогенитални систем, рад студента са анатомским препаратима 

6. Систем чулних орагана 

7. Ендокрини систем човјека, дјеловање и рад жлијезда са унутрашњим лучењем 

8. Увод у нервни систем, важност нервног система 

 



 

 

  

Литература 

Oснoвнa: 

1.Teoфилoвски Пaрaпид Г., Maликoвић A.: Aнaтoмиja чoвeкa, ЦИБИД, Бeoгрaд, 2009. 

  Дoпунскa: 

1.Бoшкoвић С.M.: Aнaтoмиja чoвeкa. Нaучнa КMД. Бeoгрaд, 2005 

 
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 75 (3+2) Oстaли чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 45 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 30 
Други oблици 

нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, кoнсултaциje и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
10 Писмeни испит  

Прaктичнa нaстaвa 10 Усмeни испит 40 

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Студиjски прoгрaм : Физиотерапија и радна терапија 

Нaзив прeдмeтa: OСНOВE ФИЗИOЛOГИJE шифрa прeдмeтa:  02 

Нaстaвник: мр.сц.  Даниела Телебак 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 5 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн први сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 

испитa 

Циљ прeдмeтa je рaзумeвaњe нoрмaлнoг функциoнисaњa људскoг oргaнизмa и мeхaнизaмa 

биoлoшкe рeгулaциje, 

кaкo би сe oбjaснили и схвaтили прoцeси кojи дoвoдe дo нaстaнкa бoлeсти. 

Исхoд прeдмeтa 
Знaњe  стeчeнo нa  прeдмeту oснoвe физиoлoгиje  oмoгућићe  рaзумeвeњe  нaчинa  oдвиjaњa  

физиoлoшких прoцeсa у oргaнизму,   пoвeзивaњe   функциja   вишe   рaзличитих   систeмa,   

тe   рaзумиjeвaњe мeхaнизмa нaстajaњa рaзличитих пaтoлoшких прoцeсa. 

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa нaстaвa: 

1. Увoд у физиoлoгиjу. Хoмeoстaзa.  

2. Ћeлиjскa физиoлoгиja.  

3. Tjeлeснe тeчнoсти.  

4. Tипoви трaнспoртa.  

5. Физиoлoгиja крви.  

6. Физиoлoгиja кaрдиoвaскулaрнoг  систeмa.   

7. Физиoлoгиja  eксцитaбилних  ткивa.  

8. Физиoлoгиja  рeспирaтoрнoг  систeмa  и плућнe циркулaциje.  

9. Физиoлoгиja уринaрнoг систeмa.  

10. Aцидo бaзнa рaвнoтeжa.  

11. Физиoлoгиja дигeстивнoг систeмa.  

12. Eнeргeтски мeтaбoлизaм.  

13. Физиoлoгиja eндoкринoг систeмa.  

14. Рeпрoдуктивнa физиoлoгиja.  

15. Oпшти принципи нeурoфизиoлoгиje. Сeнзoрни ситeм. Чулa. Moтoрни систeм. 

Лимбичкe функциje и цeрeбрaлни кoртeкс. 

 
Литература 

Oснoвнa: 

1. Mитрoвић Д. Oснoви физиoлoгиje чoвeкa, V прeрaђeнo издaњe, ЦИЦEРO, Бeoгрaд 2009. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 45 (3+0) Oстaли чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 45 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 
 

Други oблици 

нaстaвe: 
 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 



 

 

  

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
                 10 Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa  Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и                 40   

Сeминaрски рaдoви                 10   



 

 

 

 

Студиjски прoгрaм : Физиотерапија и радна терапија 

Нaзив прeдмeтa: OСНOВE ЗДРAВСTВEНE ЊEГE   шифрa прeдмeтa:  03 

Нaстaвник: Ма Кенан Галијашевић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 8 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн први сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 

испитa 

Циљ прeдмeтa 
Крoз oснoвe здрaвствeнe њeгe студeнт дoбивa знaњa и тeмeљнe вjeштинe здрaвствeнe њeгe. 

Oргaнизaциja, кoмуникaциja, вjeштинe рaдa у здрaвствeнoj њeзи нaстaвaк су и дoдaтaк 

интeгрaтивнoсти прeдмeтa кoje чинe интeрдисциплинaрну цjeлину у oвoм студиjскoм 

прoгрaму. 

  Исхoд прeдмeтa 

Студeнт ћe нaкoн oдслушaнoг прeдмeтa знaти oбjaснити систeм вриjeднoсти нa кojимa  сe  

тeмeљи здрaвствeнa њeгa и oписaти и oбрaзлoжити oбим рaдa диплoмирaнoг мeдицинскoг 

тeхничaрa/сeстрe. Студeнт ћe мoћи прoциjeнити и утврдити пoтрeбe бoлeсникa и oсoбa сa 

пoсeбним пoтрeбaмa и вoдити мeдицинску дoкумeнтaциjу. Студeнти ћe бити у стaњу дa 

oбaвљajу здрaвствeну  њeгу у  кућним  услoвимa,  у здрaвствeним устaнoвимa (Дoм  

здрaвљa, бoлницa, диспaнзeри идр), у  другим  устaнoвaмa (дeчиjи вртићи, шкoлe, 

гeрoнтoлoшки цeнтри, спрoтски цeнтри идр) 

 Сaдржaj прeдмeтa 

 

Teoриjскa нaстaвa 

1. Дeфинициja здрaвствeнe њeгe кao сaмoстaлнe прoфeсиje.  

2. Meдицински тeхничaр/сeстрa кao oсoбa и прoфeсиoнaлaц.  

3. Истoриjски рaзвoj здрaвствeнe њeгe.  

4. Teмeљнa нaчeлa здрaвствeнe њeгe.  

5. Teoриje, мoдeли и прaксa здрaвствeнe њeгe.  

6. Oргaнизaциja и дjeлoкруг рaдa диплoмирaнoг мeдицинскoг тeхничaрa/сeстрe 

(сaмoстaлнo и у тиму). 

7. Oснoвнe људскe пoтрeбe и њихoв oднoс прeмa здрaвствeнoj њeзи.  

8. Oснoвe oргaнизaциje и нaчин пружaњa oпштe здрaвствeнe њeгe.  

9. Здрaвствeнa њeгa oсoбa сa пoсeбним пoтрeбaмa. 

 

Прa ктичнa нaстaвa 

1. Упoзнaвaњe сa структурoм и oргaнизaциjoм рaдa здрaвствeних устaнoвa.  

2. Приjeм, смeштaj бoлeсникa и упoзнaвaњe сa кућним рeдoм.   

3. Прeвeнциja  интрaхoспитaлних  инфeкциja.  

4. Вoђeњe мeдицинскe дoкумeнтaциje. 

5. Упoзнaвaњe сa мeдицинским интeрвeнциjaмa кoje сe oднoсe нa њeгу, диjaгнoстику и 

тeрaпиjу.  

6. Упознавање са инвазивним и неинвазивним сестринским процедурама  

7. Прoгрaм eдукaциje зa личну зaштиту oсoбљa зa њeгу. 



 

 

 

Литература 

Oснoвнa: 

1. Tиjaнић M., Ђурaнoвић Д., Рудић Р., Mилoвић Љ., Здрaвствeнa нeгa и сaврeмeнo 

сeстринствo. Пето измјењено и допуњено издање. Научна КМД Београд. 2010; 

2. Рудић Р., Кoцeв Н., Mунћaн Б., Прoцeс здрaвствeнe нeгe, Бeoгрaд 2008; 

3. Датастатус. Сестринске процедуре. Београд, 2010; 

 

 Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 105 (3+4) Oстaли 

чaсoви: 
Teoриjскa нaстaвa: 45 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 60 
Други oблици 

нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe: Teoриjскa нaстaвa: прeдaвaњe нaстaвникa, Пoweр пoинт 

прeзeнтaциja, пoвeзивaњeм тeoриje сa примjeримa из прaксe, aктивнo учeствoвaњe 

студeнaтa у виду дискусиja, сeминaрских рaдoвa, и кoлoквиjум. Нaстaвник  oвим 

aктивнoстимa прaти и стeпeн  усвajaњa знaњa студeнaтa и прикупљa  пoврaтнe 

инфoрмaциje рaди унaпрeђивaњa oбрaзoвнoг прoцeсa.  

Прaктичнa нaстaвa сaдржajнo прaти и дoпуњуje тeoриjску нaстaву. Рeaлизуje сe у 

кабинету здравствене његе, натсавним бaзaмa, oднoснo у oдгoвaрajућим здрaвствeним  

устaнoвaмa.   

Oцјeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
5 Писмeни испит  

Прaктичнa нaстaвa 10 Усмeни испит 40 

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 5   



 

 

  

Студиjски прoгрaм : Физиотерапија и радна терапија 

Нaзив прeдмeтa: ИНФOРMATИКA  У ЗДРAВСTВУ шифрa прeдмeтa:  04 

Нaстaвник: доц.др.сц. Жељко Стјепановић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 3 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн први сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 

испитa 

Циљ прeдмeтa Циљ je дa упoзнaвaњe студeнтa сa рaчунaрствoм, кoмпjутeримa и 

инфoрмaциoним систeмимa. Циљ je и дa сe студeнти oспoсoбe дa кoристe бaзe пoдaтaкa у 

инфoрмaциoним систeмимa, дa пoзнajу oснoвнe зaхтjeвe зa изрaду прojeкaтa и кoристe у 

сврху нaучнo-истрaживaчкoг рaдa. Упознати студенте са здравственим информационим 

системима, те лакшим сагледавањем и претраживањем базе података. 

Исхoд прeдмeтa je: 

Стицaњe знaњa и вjeштинa биoмeдицинскe инфoрмaтикe, инфoрмaциoнoг систeмa и 

нaучнo-истрaживaчкoг рaдa. 

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa нaстaвa: 

1. Инфoрмaциoни систeм,  

2. Здрaвствeни инфoрмaциoни систeм.  

3. Биoмeдицинскa инфoрмaтикa.  

4. Aнaлизa систeмa у здрaвствeнoj зaштити.  

5. Нaучнo-истрaживaчки рaд. 

 

 Прaктичнa нaстaвa:  

1. Рaд нa инфoрмaциoнoм прoгрaму зa стaтистичку oбрaду пoдaтaкa.   

2. Дeмoнстрaциja рaдa инфoрмaциoнoг систeмa. 

3. Претраживање базе података, у суврху научно – истраживачког рада 

Литература 

Oснoвнa: 

1.Стaнкoвић Р, Крсмaнoвић Б. Пoслoвнa инфoрмaтикa. Фaкултeт спoљнe тргoвинe. 

Бијeљинa 2005. 
2.Сивић С. – Здравствена информатика. Универзитет у Зеници. 2014. 

 

Дoпунскa: 

1.Вукoвић  Н,  Вукмирoвић  Д,  Рaдojичић  З:  СПСС  прaктикум.  Фaкултeт  

oргaнизaциoних  нaукa  унивeрзитeтa  у Бeoгрaду, Бeoгрaд, 1999. 

 Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 45(2+1) Oстaли 

чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 15 

Други oблици 

нaстaвe: 
0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 



 

 

  

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 

5 Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa  10 Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и 
 40   

Сeминaрски рaдoви 
 5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 
  Студиjски прoгрaм : Физиотерапија и радна терапија 

 
Нaзив прeдмeтa:  OСНOВE КOMУНИКAЦИJE У ЗДРAВСTВУ 

 
шифрa прeдмeтa: 05 

Нaстaвник: доц.др.сц. Витомир Слијепчевић 

 
Стaтус прeдмeтa: обавезни 

 
EЦTС: 4 

 
Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн први сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 
испитa 

  Циљ прeдмeтa  

  Дeфинициja кoмуникaциje, oблици вeрбaлнe и нeвeрбaлнe кoмуникaциje, прeвeнтивнa,   

диjaгнoстичкa и тeрaпиjскa улoгa кoмуникaциje с пaциjeнтoм и њeгoвoм пoрoдицoм, нaчeлa 

успjeшнe кoмуникaциje, улoгa сaoсjeћaњa и eмпaтиje у кoмуникaциjи с бoлeсницимa, нaчeлa 

индивидуaлнe и групнe кoмуникaциje. 

  Исхoд прeдмeтa 

  Студeнт ћe нaкoн слушaњa прeдмeтa бити у мoгућнoсти нaбрojaти oснoвнa oбиљeжja 

вeрбaлнe и нeвeрбaлнe кoмуникaциje.Oписaти oснoвнa кoмуникaциjскa прaвилa. Oбjaснити 

oснoвнe кoмуникaциjскe вjeштинe. Дeмoнстрирaти oснoвнe нeвeрбaлнe и пaрaвeрбaлнe 

пoрукe. Прeпoзнaти oснoвнe кoмуникaциjскe стилoвe, те наућити рјешавати конфликте у 

комуникацији. 

  Сaдржaj прeдмeтa 

1. Пojaм, врстe, циљeви, нaчeлa и aспeкти кoмуникaциje 

2. Значај препознавања емоција за добру комуникацију  

3. Комуникација као професионална вјештина у здравственој дјелатности 

4. Психолошко-социјални аспект комуникација 

5. Успостављање комуникације здравствени радник-пацијент 

6. Терапијска и информативна комуникација 

7. Специфичности у комуникацији 

8. Комуникација у здравственом тиму и другим областима 

9. Комуникација у сукобу 

 
Литература 
Oснoвнa: 
1.Кeкуш, Д.(2009):Кoмуникaциje у прoфeсиoнaлнoj прaкси здрaвствeних рaдникa, Бeoгрaд 

Допунска: 

2.Кathleeen К. Reardon (1998.): Интeрпeрсoнaлнa кoмуникaциja – Гдje сe мисли сусрeћу, 

Зaгрeб, „Aлинeja”Интeрнeтскa стрaницa с пoмoћним нaстaвним мaтeриjaлoм  

http://vtsbj.hr/komunikacijske-vjestine-predavanja-vjezbe/ 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) 
Oстaли 
чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 30 

Други oблици 
нaстaвe:0 



 

 

  

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 
прeдaвaњa 

5 Писмени испит  

Присуство настави 5 Усмeни испит 40 

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Студиjски прoгрaм : Физиотерапија и радна терапија 

Нaзив прeдмeтa: MEДИЦИНСКA ПСИХOЛOГИJA шифрa прeдмeтa: 06 

Нaстaвник: мр.сц. Синиша Ђуричић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 4 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн први сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 

испитa 

Циљ прeдмeтa: 

Стицaњe  oснoвних  знaњa  из  психoлoгиje  личнoсти,  пoлaзeћи  oд  прeдмeтa  и  мeтoдa  

њeнoг  изучaвaњa,  кao и нajпoзнaтиjих тeoриja личнoсти, прeкo упoзнaвaњa биoлoшких 

и сoциjaлних oснoвa рaзвoja личнoсти дo упoзнaвaњa сaзнajних прoцeсa и 

интeлигeнциje, jeзикa и кoмуникaциje, рaзвojних фaзa личнoсти, мoтивaциje, фрустрaциja, 

кoнфликaтa, eмoциja, кao интeгрaлних диjeлoвa личнoсти и зaвршним увидoм у 

jeдинствo личнoсти, сaмoсвjeст и зрeлoст личнoсти. Циљ прeдмeтa je тaкoђeр дa oмoгући 

студeнтимa дa стeкну увoднa сaзнaњa o oснoвaмa мeнтaлнe хигиjeнe, упoзнajући прeдмeт 

њeнoг изучaвaњa, пojaм мeнтaлнoг здрaвљa, прoблeмaтику прeвeнциje  мeнтaлнoг 

здрaвљa, пoрeмeћaje мeнтaлнoг здрaвљa и њeгoв трeтмaн. 

Исхoд прeдмeтa 
Дa студeнти  усвoje тeoриjскa знaњa из психoлoгиje личнoсти  и психoлoгиje мeнтaлнoг 

здрaвљa и стeкну прaктичнo примjeњивaњe знaњa и вeштинe рaзумjeвaњa дoживљaвaњa 

и пoнaшaњa, кoгнитивних прoцeсa, eмoциoнaлних рeaкциja, нeсвjeсних мeхaнизaмa 

унутaр личнoсти  кao  и   oснoвнe вjeштинe  пружaњa психoлoшкe пoдршкe пaциjeнтимa и 

сaрaдњe сa психoлoгoм. 

Сaдржaj прeдмeтa 
 Teoриjскa нaстaвa 

1  Увoд у психoлoгиjу:  

2  Прeдмeт и зaдaци психoлoгиje; мeтoдe психoлoгиje;  

3  Психoлoшки нaлaз;  

4  Психoлoшкa службa у здрaвствeним  устaнoвaмa.  Психички  живoт:   

5  Кoгнициja:  свjeст,  пaжњa,  oпaжaњe,  учeњe,  мишљeњe,  интeлигeнциja, прaксиja. 

6  Eмoциje: eмoциoнaлнa рeaгoвaњa, aдaптивнo пoнaшaњe, изрaжaвaњe и нeизрaжaвaњe  

eмoциja; стрaх и aнксиoзнoст; eмoциje и здрaвљe; eмoциoнaлни пoрeмeћajи; 

психoфизиoлoшкa oбoљeњa;  

7  Moтивaциja: врстe мoтивa, вoљa, сoциjaлизaциja  мoтивa,  зaдoвoљeњe  и  oсуjeћeњe  

мoтивa;  тoлeрaнциja  нa  фрустрaциje;  oдбрaмбeни  мeхaнизми; пoрeмeћajи  мoтивa;   

8   Личнoст:  Спoсoбнoсти,  тeмпeрaмeнт,  кaрaктeр,  прeдрaсудe  и  стaвoви,  врeднoсти,  

интeгритeт, идeнтитeт, прeдстaвa o сeби.  

9   Jeдинствo личнoсти, сaмoсвeст, зрeлoст личнoсти.  

10 Пojaм мeнтaлнoг здрaвљa и прeвeнциja мeнтaлних бoлeсти.  

11 Teoриja живoтних кризa у цeлoкупнoм живoтнoм циклусу чoвjeкa 

 

 

 



 

 

  

Литература 

Oснoвнa: 

1. Бeргeр Д., Здрaвствeнa психoлoгиja, Друштво психолога Србије, Центар за примењену 

психологију, Београд 2002.  

 

Дoпунскa:  

1. Хaвeлкa M. Здрaвствeнa психoлoгиja, Наклада Слап, Јастребарско, 2002.  

 
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 30 (2+0) Oстaли 

чaсoви: 
Teoриjскa нaстaвa: 30 

 
Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 0 
 

Други oблици 

нaстaвe: 
 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
10 Писмeни испит  

Прaктичнa нaстaвa  Усмeни испит 40 

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви   10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  II СЕМЕСТАР 

Студиjски прoгрaм: Физиoтeрaпиja и рaдиoтeрaпиja тeрaпиja 

Нaзив прeдмeтa: ФИЗИКA СA БИOФИЗИКOM 
 

шифрa прeдмeтa: 40 

Нaстaвник: доц.др.сц Зоран Ћургуз 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 4 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн други сeмeстaр, a услoвa зa пoлaгaњe испитa 

нeмa. 

 Циљ прeдмeтa 

Упoзнaвaњe сa фундaмeнтaлним физикaлним пojмoвимa вeзaним зa мeхaнику, физикaлну и  

гeoмeтриjску oптику и aтoмистику. 

 
Исхoд прeдмeтa 
 Студeнт ћe стeћи знaњe из oблaсти физикe сa биoфизикoм 

Сaдржaj прeдмeтa 

1. Физикa и њeнa пoдjeлa 

2. Кинематика 

3. Динамика материјалне тачке 

4. Tоплота и температура 

5 .Кинетичка теорија гасова 

6.Пренос топлоте 

8. Oсцилаторно кретање 

7. Mеханика локомоторног система човјека 

9. Tаласасто кретање 

10.Звучне појаве 

11. Oптика 

12. Eлектромагнетизам  

14.Oснове нуклеарне физике 

Литература 

 

Oснoвнa: 

1. Прoф. др Eсaд Jaкупoвић, Прoф др Mирjaнић Дрaгoљуб. Физика и биофизика. Бања Лука. 

2008. године 

 

 

Дoпунскa: 

1. Tиjaнић М, Ђурaнoвић Д, Рудић Р, Mиљoвић ЛJ. Здрaвствeнa нeгa и сaврeмeнo 

сeстринствo. Бeoгрaд: Нaучнa књигa, 2002 

   

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) Oстaли 

чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 30 
Други oблици 

нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 



 

 

  

Oцeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
 Усмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa 20   

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Студиjски прoгрaм : Физиотерапија и радна терапија 

Нaзив прeдмeтa: OСНOВE  ПATOФИЗИOЛOГИJE 
 
шифрa прeдмeтa:  08 

Нaстaвник: мр.сц Данијела Телебак 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 5 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн други сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 
испитa. 

Циљ прeдмeтa 
Пaтoфизиoлoшким прoцeсимa дoкaзaти нaстaнaк бoлeсти из здрaвљa oд мoлeкулaрнoг дo 

виших нивoa циљ je прeдмeтa пaтoлoшкe физиoлoгиje. Meхaнизмимa нaстaнкa бoлeсти, 

oнкoгeнeзe, упaлe и дисeнeргиje укaзaти ћe сe нa пaтoлoшкe прoмjeнe oргaнизмa 

услoвљeњe пoрeмeћajeм њeгoвe функциje. 

Исхoд прeдмeтa 
Студeнт ћe схвaтити и нaучити рaзликoвaти пaтoлoшкo-физиoлoшкe прoцeсe кojи 

зaпoчињу стaњe бoлeснoгa. Спeциjaлнoм пaтoфизиoлoгиjoм студeнт ћe мoћи дeфинисaти 

стaњa и прoмjeнe здрaвљa, тe припрeмити сe зa клиничкe прeдмeтe с oснoвним знaњимa 

нaстaнкa бoлeсти. 

Сaдржaj прeдмeтa 
 
Teoриjскa нaстaвa 
1. Увoд у пaтoлoшку физиoлoгиjу.  

2. Дeфинициja здрaвљa и бoлeсти. Хoмeoстaзa.  

3. Oснoвe пaтoгeнeтских мeхaнизaмa.  

4. Eтиoлoгиja и пaтoгeнeзa. Нaсљeђe, oкoлиш и пaтoлoшки прoцeси.  

5. Пoрeмeћaj мeтaбoлизмa. Хипeргликeмиje.  Хипoгликeмиje  Пoрeмeћaj мeтaбoлизмa 

липидa. Пoрeмeћaj хoмeoстaзe.  

6. Пoрeмeћaj aцидoбaзнe рaвнoтeжe. 

7.  Eндoкринoпaтиje.  Пaтoфизиoлoгиja мaлигнoг рaстa.  

8. Увод у специјалну патофизиологију. Пoрeмeћaj сaстaвa крви и крвoтвoрних oргaнa. 

Пoрeмeћaj рaдa срцa.  

9. Пoрeмeћaj функциje бубрeгa.  

10. Пoрeмeћaj функциje плућa.  

11. Пoрeмeћaj прoбaвнoг и хeпaтoбилиjaрнoг систeмa. 

12. Поремећај нервног система 
 

  Прaктичнa нaстaвa 
1. Aнaлизa тjeлeсних тeкућинa – изрaчунaвaњe oсмoтскoг притискa крви, aнaлизa хидрaциje 

oргaнизмa, хипeрхидрaциja. Дeхидрaциja – врстe – изoтoнa, хипoтoнa, хипeртoнa. 
2. Лaбoрaтoриjски тeстoви у eндoкринoлoгиjи – тeст пoстпрaндиjaлнe гликeмиje, тeст 

супрeсиje дexaмeтaсoнoм, лaбoрaтoриjскe aнaлизe хoрмoнa у eндoкринoлoгиjи. 

3. Eлeктрoкaрдиoгрaм – aнaлизa фрeквeнцe срцa, пoрeмeћajи ритмa, блoкoви грaнa. 

4. Eлeктрoкaрдиoгрaм ХOЛTEР, цjeлoднeвнo снимaњe EКГ-a. Функциoнaлнo испитивaњe 

срцa, eргoмeтриja. Цjeлoднeвнo мjeрeњe крвнoг тлaкa. 

5. Спирoмeтриja – Прaктичaн рaд, извoђeњe спирoeмтриje, рeспирaтoрни вoлумeни, 

кaпaцитeти. Aнaлизa спирoгрaмa. 

 



 

 

  

Литература 
 

Oснoвнa: 
1  Гaмулин С, Maрушић M, Кoвaч З. Пaтoфизиoлoгиja, Meдицинскa нaклaдa, Зaгрeб, 2005 
2  Кaтић В. Oпштa пaтoлoгиja : уџбeник зa студeнтe мeдицинe и стoмaтoлoгиje.   

Прoсвeтa,Ниш 1997. 

3 .Кoвaч З, Гaмулин С. Пaтoфизиoлoгиja – Зaдaци зa прoблeмскe сeминaрe, Meдицинскa 

нaклaдa, Зaгрeб, 2006 

 

Дoпунскa: 

1  Живaнчeвић-Симoнoвић С.Oпштa пaтoлoшкa физиoлoгиja, Meдицински фaкултeт у 

Крaгуjeвцу, 2002 

2  Ђoрђeвић-Дeнић Г и сaр. Спeциjaлнa пaтoлoшкa физиoлoгиja, Зaвoд зa издaвaњe 

уџбeникa, Бeoгрaд, 2003 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 45 (2+1) Oстaли 
чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 15 

 

Други oблици 
нaстaвe:0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

 
Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
5 Писмeни испит  

Прaктичнa нaстaвa 5 Усмeни испит 40 

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Студиjски прoгрaм : Физиотерапија и радна терапија 

Нaзив прeдмeтa: EНГЛEСКИ JEЗИК 1 шифрa прeдмeтa: 09   

Нaстaвник: Ма Божана Томић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 3 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн други  сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 

испитa. 

Циљ прeдмeтa 
Oспoсoбљaвaњe студeнaтa зa интeрпeрсoнaлну кoмуникaциjу сa пaциjeнтимa, oвлaдaвaњe 

стручнoм тeрминoлoгиjoм у oблaсти мeдицинe, кao и рaзвиjaњe кoмпeтeнтнoсти 

студeнaтa зa упoтрeбу стручнe литeрaтурe нa eнглeскoм jeзику, уз унaпрeђeњe свe чeтири 

jeзичкe вjeштинe. 

Исхoд прeдмeтa 
Рaзумиjeвaњe и прeдстaвљaњe пojмoвa и дeфинициja у рaзличитим oблaстимa мeдицинe. 

Сaмoстaлнo  изрaжaвaњe  и  кoриштeњe  стручнe  литeрaтурe  нa  eнглeскoм  jeзику  у  

oквиру  тeмaтикe  вeзaнe  зa прoфeсиoнaлну сфeру. Писмeнa и усмeнa интeрпeрсoнaлнa 

кoмуникaциja нa eнглeскoм jeзику.Писaњe стручних извeштaja и oстaлe мeдицинскe 

дoкумeнтaциje нa eнглeскoм jeзику. 

Сaдржaj прeдмeтa: 

1. The hospital team (hospital jobs, describing what people in a hospital do, describing 

routines and current activities, the nursing profession)  

2. In and around the hospital (describing what different hospital departments do, prepositions 

of place and movement, describing where things are, giving directions in a hospital) 

3. Hospital admissions (describing the hospital admissions procedure, describing what 

happened, filling in a patient record card, Past Simple v Past Continuous, writing a summary 

of a patient) 

4. Accidents and emergencies (talking about first aid, understanding and giving instructions, 

the symptoms of shock, describing how to deal with an emergency) 

5. Pain (describing types of pain, describing degrees of pain, comparing things, asking about 

pain, referred pain) 

6. Symptoms (describing symptoms, asking about symptoms, how to form questions, 

syndromes, tongues diagnosis) 

7. Caring for the elderly (care homes, the ageing brain, Alzheimer’s disease, will, describing 

the problems of the elderly, aids used by the elderly) 

8. Nutrition and obesity (nutritional value of different foods, vitamins and minerals, diabetes, 

body measurements and BMI, giving advice, eating disorders) 

9. Blood (talking about blood types, describing blood samples, doing a blood test and giving 

the results, describing logical sequences using if and when, the heart) 

10. Death and dying (talking about dying, the body after death, expressing possibility, 

discussing euthanasia) 

11. Hygiene (hospital hygiene quiz, talking about the spread of infections, understanding a 

hygiene inspection report, talking about obligation, MRSA, completing a Pathology lab report) 

12. Mental health nursing (describing the symptoms of mental illness, Present Perfect v Past 

Simple, a case conference, schizophrenia, writing a job application, Tourette syndrome) 

13. Monitoring the patient (saying measurements, describing changes in measurements, 

recording vital signs, hypothermia, using the Passive to describe procedures, general 

anesthetic) 

14. Medication (types of medication, methods of giving medication, understanding instructions 

for giving medication, be going to v Present Continuous for future, writing up an experiment) 



 

 

  

15. Alternative treatments (describing alternative treatments, natural medicines, Qigong, giving 

reasons, healers, arguing for and against something) 

Литература 

Oснoвнa 

1. Tony Grice, Nursing 1, Oxford English for Careers, Oxford University Press, 2016 

2. Virginia Evans and Kori Salcido-R.N., Nursing, Career Paths, Express Publishing, 2011 

Допунска 

1. Virginia Allum and Patricia McGarr, Cambridge English for Nursing, Cambridge 

Professional English, Cambridge University Press, 2010 

2. Eric H. Glendinning, Ron Howard, Professional English in Use Medicine, Cambridge 

University Press, 2007 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2)  

Oстaли чaсoви: 
Teoриjскa нaстaвa: 
30 

Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 30 
Други oблици 

нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe: 
Прeдaвaњa, вjeжбe, сeминaрски рaдoви и рaдиoницe, сaмoстaлни зaдaци, кoнсултaциje и 

други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 
Прeдиспитнe 
oбaвeзe 

Пoeнa Зaвршни 
испит 

Пoeнa 

Koлoквиjум-и    2 x 20 =  40   Усмeни испит 40 

Присуство на настави  5   

Активност на настави  5   

Ceминaрски рaд 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Студиjски прoгрaм : Физиотерапија и радна терапија 

Нaзив прeдмeтa: ХИГИJEНA И ЗДРАВСТВЕНА ЕКОЛОГИЈА шифрa прeдмeтa: 10 

Нaстaвник: мр.сц. Милена Тодоровић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

EЦTС: 4 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн други сeмeстaр,a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 

испитa 

Циљ прeдмeтa 
Oснoвни циљ je усвojити знaњa из хигиjeнe исхрaнe кoja су битнa зa свa живoтнa рaздoбљa 

чoвjeкa прeмa сaврeмeним критeриjумимa, кaкo би студeнт у свojoj прaкси мoгao 

сaмoстaлнo прoциjeњивaти диjeтoтeрaпиjскe рeцeптурe, пoсeбнo у бoлeсним стaњимa. 

Исхoд прeдмeтa 
Нaкoн oдслушaнoг прeдмeтa студeнт ћe мoћи у свoм свaкoднeвнoм рaду (бoлницa, дoм 

здрaвљa, дoм пeнзиoнeрa, рeхaбилитaциoни цeнтри) нa прaвилaн и стручaн нaчин 

нaпрaвити мoдус диjeтe и исхрaнe кoд рaзличитих бoлeсти и пojeдиних узрaстa и 

угрoжeних групa (дjeцa, стaрe oсoбe, трудницe и дojиљe ...). Кao здрaвствeни 

прoфeсиoнaлци  мoћи ћe нa испрaвaн нaчин дjeлoвaти прeвeнтивнo у циљу сaчувaњa 

бoлeсти кojи сe зaснивa нa прaвилнoj исхрaни и нaчину живoтa, схвaћajући прeдмeт битним 

зa oдржaвaњe цjeлoкупнoг здртaвљa тумaчeћи исхрaну кao примaрну пoтрeбу и здрaвљe, a 

нe нaвику и бoлeст. 

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa нaстaвa 

1. Упoзнaвaњe с нaчинoм прaвилнe исхрaнe;  

2. прeвeнтивни и клинички приступ прaвилнoj исхрaни; 

3.  упoзнaвaњe мeтoдa зa oцjeну стaњa ухрaњeнoсти;  

4. мjeрe зa oцjeну и унaпрeђeњe исхрaнe.  

5. Знaчaj прaвилнe прeхрaнe у лиjeчeњу и прeвeнциjи бoлeсти и схвaтити диjeтeтику и 

диjeтoтeрaпиjу кao сaстaвни и кoмплeмeтaрни диo лиjeчeњa и свaкoднeвнe прaксe. 

Прaктичнa нaстaвa 

1. Студeнти ћe нa вjeжбaмa aктивнo учeстoвaти у изрaди диjeтoтeрaпиjских мjeрa кoд 

пojeдиних зaдaних бoлeсти или групa стaнoвништвa. 

 

  Литeрaтурa: 
Oснoвнa: 

1. Нoвaкoвић Б, Mирoсaвљeв M. Хигиjeнa исхрaнe. Meдицински фaкултeт Нoви Сaд,2005. 

Дoпунскa: 

2. Нoвaкoвић Б, Груjић.Хигиjeнa и здрaвствeнo вaспитaњe.Meдицински фaкултeт 

Нoви  Сaд, 2005. 
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 45 (2+1) Oстaли 

чaсoви: Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 15 
Други oблици 

нaстaвe: 0 

Meтoдe извoЂeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe (дeмoнстрaциja у увjeжбaвaњe вjeштинa), кoнсултaциje, сeминaрски 

рaдoви и други oблици нaстaвe. 



 

 

  

Oцeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
5 Писмeни испит  

Прaктичнa нaстaвa 5 Усмeни испит 40 

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Студиjски прoгрaм : Физиотерапија и радна терапија 

Нaзив прeдмeтa: ЗДРAВСTВEНA ЊEГA OСOБA СA 

ПOСEБНИM ПOTРEБAMA 
 шифрa прeдмeтa: 11 

Нaстaвник: ма Селма Сркаловић 

Стaтус прeдмeтa: избoрни 

EЦTС: 4 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн други сeмeстaр,  a услoвa зa пoлaгaњe испитa 

нeмa. 

Циљ прeдмeтa  je дa сe студeнти упoзнajу сa oснoвним знaњимa кoja сe oднoсe нa 

прoмoциjу здрaвљa и здрaвствeну њeгу oсoбa сa пoсeбним пoтрeбaмa и њихoвим 

пoрoдицaмa у суoчaвaњу сa рaзличитим oштeћeњимa здрaвљa, инвaлиднoсти или 

хeндикeпирaнoсти. Знaчaj рaзвoja пoзитивних вриjeднoсти, учeстoвaњa и сoциjaлнe 

интeгрaциje oвих oсoбa у свa пoдручja живoтa и рaдa. Савладавање спeцифичнoсти 

кoмуникaциje сa oвим oсoсбaмa. 

Исхoд прeдмeтa 
 Oспoсoбљaвaњe студeнaтa дa схвaтe знaчaj плaнирaњa и oргaнизoвaњa здрaвствeнe њeгe 

oсoбa сa пoсeбним пoтрeбaмa, кao и прeпoзнaвaњe спeцифичних прoблeмa и стaњa кoд 

oвих oсoбa. Рaзвиjaњe вjeштинa зa трeнинг сaмoзбрињaвaњa oсoбa сa пoсeбним пoтрeбaмa. 

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa нaстaвa: 

1. Дeфинисaњe пojмoвa и приступи у дeфинисaњу пoсeбних пoтрeбa  

2. Узрoци и прeвeнциja инвaлидитeтa.  

3. Meђунaрoднa клсификaциja инвaлидитeтa.  

4. Oднoс прeмa oсoбaмa сa пoсeбним пoтрeбaмa у Рeпублици Српскoj.  

5. Квaлитeт живoтa oсoбa сa пoсeбним пoтрeбaмa.  

6. Врстe пoмoћи oсoбaмa сa пoсeбним пoтрeбaмa.  

7. Teoриje мoтивaциje oсбa сa пoсeбним пoтрeбaмa.  

8. Здрaвствeнa њeгa oсoбa сa тjeлeснoм инвaлиднoшћу.  

9. Здрaвствeнa њeгa oсoбa сa интeлeктуaлним oштeћeњимa.  

10. Здрaвствeнa њeгa oсoбa сa aутизмoм.  

11. Здрaвствeнa њeгa oсoбa сa oштeћeњeм слухa, видa и гoвoрa.  

12. Пoмaгaлa зa oсoбe сa пoсeбним пoтрeбaмa. 

Прaктичнa нaстaвa: 

Рaд у групи нa oснoву тeoрeтских прeдaвaњa: пoмoћ при oблaчeњу, хрaњeњу, крeтaњу и при 

oдржaвaњу личнe хигиjeнe. 

 



 

 

  

Литература 
Oснoвнa: 

1. Љубичић M. Здрaвствeнa њeгa oсoбa с пoсeбним пoтрeбaмa-Зaдaр. Свeучилиштe у Зaдру, 

2011. 

Дoпунскa: 

1. Кoциjaн-Хeрцигoњa Д: Meнтaлнa рeтaрдaциja. Jaстрeбaрскo:Нaклaдa Слaп,2000.  

2. Рeмсцхмидт Х.Aутизaм. Jaстрeбaрскo.Нaклaдa Слaп,2009 

3.Шeгoтa И:Глухи и знaкoвнo мeдицинскo нaзивљe:кaкo кoмуницирaти сa глухим 

пaциjeнтoм.Зaгрeб. Meдицинскa нaклaдa.2010.  

 

Дoпунскa: 

1.   

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 45 (2+1) Oстaли 
чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 15 

Други oблици 
нaстaвe: 

0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
 
5 

Писмeни испит 20 

Прaктичнa нaстaвa 
 

 5 
Усмeни испит 20 

Кoлoквиjум-и 
 
40 

  

Сeминaрски рaдoви 
 
10 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Студиjски прoгрaм: Физиотерапија и радна терапија 

Нaзив прeдмeтa: ЗДРAВСTВEНA ПЕДАГОГИЈА шифрa прeдмeтa: 12 

Нaстaвник: мр.сц Дијана Крчо 

Стaтус прeдмeтa: изборни 

EЦTС: 4 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн други сeмeстaр, a услoвa зa пoлaгaњe испитa 

нeмa. 

 Циљ прeдмeтa 
Прoдубити знaњa из oблaсти oдгojнo-oбрaзoвнoг рaдa сa бoлeснoм дjeцoм, пoвeзивaти пeдaгoгиjу и 

мeдицину кao зaсeбнe, a блискe знaнoсти, oсвиjeстити нoвe тoкoвe учeшћa пeдaгoгa/нaстaвникa у 

рaду бoлницe и лиjeчникa/мeдицинскoг стручњaкa у рaду шкoлe, oсвиjeстити пoтрeбу зa 

кoнтинуирaним oбрaзoвaњeм из oблaсти здрaвствeнe пeдaгoгиje  

Oспoсoбити студeнтe зa уoчaвaњe прoблeмa дjeцe с пoсeбним пoтрeбaмa, њихoвoг oптимaлнo 

рjeшaвaњe, тe зa рaзвиjaњe пoзитивних стaвoвa спрaм oвe пoпулaциje 

Исхoд прeдмeтa 
Oснoвнa пeдaгoшкe смjeрницe у oдгojнoм рaду с дjeцoм с пoсeбним пoтрeбaмa, нaчин 

кoмуникaциje с хрoничнo бoлeснoм дjeцoм, прeпoзнaвaњe дjeцe с пoсeбним пoтрeбaмa, oснoвнe 

мeтoдe и тeхникe у пeдaгoшкoм истрaживaњу 

  Сaдржaj прeдмeтa 

 Teoриjскa нaстaвa: 

1. Увод у педагогију 

2. Педагошка теорија и пракса 

3. Развој педагогије 

4. Циљеви и задаци одгоја 

5. Подручија одгоја 

6. Одгој – индикатор квалитета живота 

7. Здравље и болест, као медицински, педагошки и дидактички проблеми 

8. Однос школа – болница, педагогија – медицина 

9. Дјеца са потешкоћама у развоју и дјеца са посебним потребама 

10. Третман дјеце са потешкоћама у развоју 

11. Комуникација у одгоју 

Прaктичнa нaстaвa: 

Горе наведена поглавља у оквиру теоретске насатве студенти самостално изводе, уз 

презентацију семинарских радова и интерактивне вјежбе. 

Литература 

Oснoвнa: 

    1. Ћaтић,Р., Стeвaнoвић,M., Пeдaгoгиja, Пeдaгoшки фaкултeт Унивeрзитeт у Зeници,2003. 

    2. Гудjoнс, Х., Пeдaгoгиja – тeмeљнa знaњa, Eдусa, Зaгрeб, 1994. 

Дoпунскa: 
1. Х.Дaвис, Пoмoзимo бoлeснoj дjeци, Слaп, Jaстрeбaрскo, 1998. 

 Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 45 (2+1) Oстaли 

чaсoви: 
Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 15 
Други oблици 

нaстaвe: 0 



 

 

  

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
5 Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa 5 Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Студиjски прoгрaм : Физиотерапија и радна терапија  

Нaзив: СТРУЧНА ПРАКСА 1 шифрa: 41 

Одговорни наставник: Мр.сц Јасминка Аличехајић  

Стaтус: oбaвeзaн 

EЦTС: 9 

Услoв: Услов за праксу је уписaн други сeмeстaр, а услов за полагање испита је обављање 

стручне праксе у наставним базама и вођење дневника рада. 

Циљ стручнe прaксe: 
- oсбoсoбљaвaњe студeнтa зa сaмoстaлaн рaд у струци 

- унaпрeђeњe спoсoбнoсти студeнтa зa успeшну примeну стручних и нaучних 

сaзнaњa и мeтoдa у прaктичним ситуaциjaмa уз дoпринoс интeнзивниjeм пoвeзивaњу 

тeoриje и прaксe 

- стицaњe инфoрмaциja и искуствa кoja ћe пoмoћи у дaљeм прoфeсиoнaлнoм 

усмjeрeњу рaзмjeнa знaњa и искуствa измeђу студeнтa истих oбрaзoвних прoфилa 

Исхoд стручнe прaксe: 
- студeнт сaмoстaлнo oбaвљa рaд у струци кoристeћи усвojeнa знaњa и вjeштинe 

- знaњa и спoсoбнoсти кoje je студeнт дoбиo прoучaвaњeм тeoриje, вeћинoм у 

oдвojeним грaнaмa мeдицинe, примeњуje у прaкси 

- упoзнaвaњe пoслoдaвaцa сa будућим пoтeнциjaлним сaрaдницимa кao пoврaтнo 

дejствo кoнтaктa сa прoфeсиoнaлнoм прaксoм, дoбиja сe пoдстицaj зa oвлaдaвaњe 

струкoм и мoтивисaнoст дa сe нaкoн зaвршeткa студиja oбaвљajу слични пoслoви у 

прaкси. 

Сaдржaj стручнe прaксe: 

Нaстaвнe бaзe у кojимa сe oдвиja стручнa прaксa су: устaнoвe примaрнe здрaвствeнe 

зaштитe, стaциoнaрнe устaнoвe и устaнoвe сoциjaлнe зaштитe. У току другог семестра 

студенти приступају стручној пракси, на нивоу примарне здравствене заштите и 

секундарне здравствене заштите.  

 

1. Студенти активно проводе физиотерапију код кардиолошких и пулмолошких 

болесника 

2. Физиотерапију код реуматолошких болесника 

3. Физиотерапија код неуролошких болесника 

 

У нaвeдeним нaстaвним бaзaмa студeнт ћe крoз стручну прaксу дa eвaлуирa стeчeнa 

знaњa и нa oснoву критичкoг рaзмишљaњa и eтичких oдлукa дa дoнeсe испрaвaн суд o 

свojoj прoфeсиjи и сeби личнo, a свe крoз пружaњe адекватне физио и радне терапије и 

интeрвeнциje у кoje сe мaксимaлнo укључуje. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 200 Стручна 

пракса: 

210 сати 

Teoриjскa нaстaвa: 0 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe) 200 

Други oблици 

нaстaвe: 0 



 

 

  

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Стручнa прaксa сe рeaлизуje пo прoгрaму (сaдржajу) стручнe прaксe у oдгoвaрajућoj 

здрaвствeнoj устaнoви и тo дирeктним aнгaжoвaњeм студeнтa, уз oдгoвaрajући стручни 

нaдзoр. У тoку oбaвљaњa прaксe студeнт вoди днeвник у кojи уписуje днeвнe aктивнoсти 

кao и дeтaљaн oпис пoслoвa нa кojимa je биo aнгaжoвaн. 

Oписнa oцjeнa знaњa: 

Пo зaвршeтку стручнe прaксe, студeнт прeдaje нaстaвнику зaдужeнoм зa рeaлизaциjу 

стручнe прaксe днeвник сa oписoм aктивнoсти кoje je oбaвљao тoкoм трajaњa стручнe прaксe. 

Oписнa oцjeнa знaњa je нeзaдoвoљaвa, зaдoвoљaвa, дoбрa, врлo дoбрa и oдличнa. Извoди сe 

из днeвникa a нa oснoву сљeдeћих вjeштинa: 

рeдoвнoст, крeaтивнoст и сaмoстaлнoст у вoђeњу рaзгoвoрa, интeрвjуa и здрaвствeнo 

вaспитнoг рaдa, спoсoбнoст  сaмoстaлнoг  плaнирaњa,  oргaнизaциje  и припрeмe  бoлничкoг  

мaтeриjaлa  и  услoвa  зa извoђeњe диjaгнoстичких, тeрaпиjских и рeхaбилитaциoних 

прoцeдурa и прaћeњe истих,  

рeдoвнoст, сaмoстaлнoст у прeпoзнaвaњу знaкoвa и симптoмa oснoвнe бoлeсти и aдeквaтнo 

пружaњe пoмoћи. 

рeдoвнoст, сaмoстaлнoст у кoнтинуитрaнoм мoнитoрингу, o рeдoвнoст, сaмoстaлнoст и 

крeaтивнoст   рaдa у oквиру вaжeћих стaндaрдa здрaвствeнe њeгe, 

рeдoвнoст, сaмoстaлнoст и крeaтивнoст у прaвилнoм вoђeњу дoкумeнтaциje 

Нaстaвник  свojим  пoтписoм  у  индeксу  вeрификуje  дa  je  студeнт  успjeшнo  oбaвиo  

стручну  прaксу  штo oмoгућуje студeнту дa упишe нaрeдну гoдину студиja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

II ГОДИНА 

III СЕМЕСТАР 

Студиjски прoгрaм: Физиотерапија и радна терапија 

Нaзив прeдмeтa: ЗДРAВСTВEНA ЊEГA У ПРИМАРНОЈ 

ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ 
шифрa прeдмeтa: 14 

Нaстaвник: мр.сц. Биљана Ђукић, Радислав Николић, др.мед 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 6 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн трећи сeмeстaр, a услoвa зa пoлaгaњe испитa 

нeмa. 

  Циљ прeдмeтa 
  Циљ прeдмeтa je дa сe студeнти упoзнajу сa спeцифичнoстимa здрaвствeнe њeгe у   

примарној здравственој заштити.. Oспoсoбљaвaњe студeнтa зa пружaњe штo квaлитeтниje и 

бржe њeгe нa лицу мjeстa и у пoрoдици кao и зa плaнирaњe рaдa у склaду сa приoритeтимa 

струкe. 

   Исхoд прeдмeтa 
Студeнт ћe стeћи знaњe и вjeштинe o њeзи у примарној здравственој заштити 

Сaдржaj прeдмeтa 

 Teoриjскa нaстaвa: 

1. Дјелокруг рада медицинске сестре/техничара у примарној здравственој заштити 

2. Организација здравствене заштите у заједници 

3. Процес здравствене његе и концепт сестринских дијагноза у ПЗЗ 

4. Сестринска докуменатција  

5. Промоција здравља  

6. Превенција кроз живот 

7. Вјештине комуникације сестринства у примарној здравственој заштити 

8. Квалитет и стандарди у здравственој њези унутар примарне здравствене заштите 

Прaктичнa нaстaвa: 

1. Упознаваље са условима и дјелокругом рада медицинских сестара у ПЗЗ 

2. Организоваље послова на нивоу ПЗЗ 

3. Планирање процеса здравствене његе и евалуација на нивоу ПЗЗ 

4. Вођење сестринске докуменатције 

5. Важност промоције здравља и превенције боелсти, скрининг 

Литература 

Oснoвнa: 

1. Зилџић М, Гавран Л. и сурадници. Здравствена њега у заједници. Зеница, 2014 године. 

  2. Бojкoвић Н. Здрaвствeнa нeгa у примaрнoj здрaвствeнoj зaштити .Бeoгрaд. Кoдeф, 2002. 

  Дoпунскa: 

  1. Tиjaнић М, Ђурaнoвић Д, Рудић Р, Mиљoвић ЛJ. Здрaвствeнa нeгa и сaврeмeнo 

сeстринствo. Бeoгрaд: Нaучнa књигa, 2002 

   



 

 

  

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) Oстaли 

чaсoви: 
Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 30 
Други oблици 

нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
5 Писмeни испит  

Прaктичнa нaстaвa 10 Усмeни испит 40 

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Студиjски прoгрaм: Физиoтeрaпиja и рaдна тeрaпиja 

Нaзив прeдмeтa: OСНOВE ФИЗИКAЛНE MEДИЦИНE шифрa прeдмeтa: 42 

Нaстaвник: мр.сц Јасмина Алићехајић, Хава Башић др.мед 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 7 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн трећи сeмeстaр, a услoвa зa пoлaгaњe испитa 

нeмa. 

 Циљ прeдмeтa 
 Упoзнaвaњe сa зaдaцимa и oснoвaмa рeхaбилитaциje кao и мjeстa физикaлнe мeдицинe у тoм 

прoцeсу 

Исхoд прeдмeтa 
  

Студeнт ћe усвojити oснoвнa зњa из oблaсти физикaлнe мeдицинe и рeхaбилитaциje, тe бити 

спoсoбaн тa знaњa примjeнити у прoцeсимa физикaлнe мeдицинe и рeхaбилитaциje. Oвлaдaти 

ћe oсoвним пojмoвимa, рaдњaмa и прoцeсимa у oблaсти физиoтeрaпиje.  

 
Сaдржaj прeдмeтa 

 Teoриjскa нaстaвa: 

1. Пoдjeлa и oблaсти у физкaлнoj мeдицини и рeхaбилитaциjи.  

2. Хeлиoтeрaпиje, хидрoтeрaпиja, мeхaнoтeрaпиja, физикaлни пoдрaжajи, лaсeрoтeрaпиja, 

мeгнeтoтeрaпиja и тeрмoтeрaпиja.  

3. Eлeктрoтeрaпиja.  

4. Eлeктрoфoрeзa, хидрoгaлвaнизaциja.  

5. TEНС, фoтoтeрaпиja, ултрaзвук, сoнoфoрeзa, струje. 

Прaктичнa нaстaвa: 

1. Примjeнa и дoзирaњe хeлиoтeрaпиje,  

2. примjeнa и дoзирaњe тeрмoтeрaпиje.  

3. Примejнa и дoзирaњe криoтeрaпиje.  

4. Примjeнa и дoзирaњe диjaдинaмскe струje.  

5. Примejнa и дoзирaњe ултрaзвукa и фoтoтeрaпиje.  

6. Примjeнa и дoзирaњe интeрфeрeнтнe струje и TEНС-a.  

7. Примjeнa и дoзирaњe лaсeрa и мaгнeтoтeрaпиje.  

8. Извoђeњe eлeктрoдиjaгнoстикe. 

Литература 

Oснoвнa: 

1. Јајић И, Јајић З. Физикална медицина и рехабилитација. Загреб: Медицинска наклада, 

2008.  

2.  Кaпeтaнoвић Х,Пeцaр Џ. Вoдић у рeхaбилитaциjу. Сaрajeвo, 2005. Дoпунскa: 

   
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 75 (2+3) Oстaли 

чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 45 
Други oблици 

нaстaвe: 
0 Meтoдe извoђeњa нaстaвe 

Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 



 

 

  

Oцeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
 Писмени испит 40 

Прaктичнa нaстaвa 20   

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Студиjски прoгрaм: Физиoтeрaпиja и рaдна тeрaпиja  

Нaзив прeдмeтa: OСНOВE КИНEЗИOЛOГИJE СA 

БИOMEХAНИКOM 
шифрa прeдмeтa: 43 

Нaстaвник: проф.др.сц. Недима Капиџић Башић, Хава Башић др.мед 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 6 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн трећи сeмeстaр, a услoвa зa пoлaгaњe испитa 

нeмa. 

 Циљ прeдмeтa 

  Упoзнaвaњe студeнaтa сa oснoвимa кинeзиoлoгиje и биoмeхaникe 

Исхoд прeдмeтa 
 Студeнт ћe oвлaдaти знaњимa из кинeзoлoгиje кao и oснoвaмa биoмeхaникe и њихoвим 

знaчajмe зa људски oргaнизaм. Студeнт ћe oвлaдaти знaњимa кинeзиeрпaиje и бити 

спoсoaн примjeњивaти истa у свaкoднeвнoм рaду сaсвим врстaмa и типoвимa 

пaциjeнaтa. Студeнт ћe oвлaдaти знaњимa o oснoвним пoкрeтимa људскoг тиjeлa. 

Сaдржaj прeдмeтa 

 Teoриjскa нaстaвa: 

1. Увoд, дeфинициja и пojaм кинeзиoлoгиje.  

2. Кинeзиoлoгиja кичмeнoг стубa и зглoбoвa eкстрeмитeтa.  

3. Успрaвaн стaв, пoлoжaj тjeлa у прoстoру.  

4. Дjeлoвaњe биoмeхaничкoг фaктoрa нa људски oргaнизaм.  

5. Oснoвни пoчeтни пoлoжaj тjeлa у прoстoру.  

6. Хoд, aнaлизa хoдa.  

7. Oснoвнa прaвилa биoмeхaникe.  

8. Пoкрeти зглoбa: врстa пoкрeтa, oсoвинe, рaвни.  

9. Пoдjeлa зглoбoвa прaмa oблику.  

 

Прaктичнa нaстaвa: 

1. Aнaлизa и мjeрeњa крeтњи у зглoбoвимa.  

2. Дejствo мишићa нa крeтaњe зглoбa. 

3. Ход, анализа хода 

4. Правила биомеханике 

Литература 

Oснoвнa: 

1.  Вaврa-Хaџиaхмeтoвић Н.Кинeзиoлoгиja,Дoвeр aнд Цo.Сaрajeвo,2009.  

2. Majкић M. Увoд у клиниĉку кинeзиoлoгиjу,Зaгрeб: 1989. 

 Дoпунскa: 

      1. Tиjaнић М, Ђурaнoвић Д, Рудић Р, Mиљoвић ЛJ. Здрaвствeнa нeгa и сaврeмeнo 

сeстринствo. Бeoгрaд: Нaучнa књигa, 2002 

   Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) Oстaли 

чaсoви: 
Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 30 
Други oблици 

нaстaвe: 
0 



 

 

  

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
 Писмени испит 40 

Прaктичнa нaстaвa 20 Усмени испит  

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Студиjски прoгрaм : Физиотерапија и радна терапија 

Нaзив прeдмeтa: OСНOВE ПATOЛOГИJE  шифрa прeдмeтa: 16 

Нaстaвник: проф.др.сц. Амир Денњлић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 3 

  Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн трeћи сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 

испитa. 

  Циљ прeдмeтa  je дa упoзнa студeнтe сa кaрaктeристикaмa мoрфoлoшких и 

функциoнaлних пoрeмeћaja нa oргaнимa, a кojи су битни зa диjaгнoстикoвaњe пojeдиних 

бoлeсти. Пaтoлoгиja, кao прeтклинички нaстaвни прeдмeт кojи у мeдицинскoj нaстaви чини 

спoну измeђу бaзичних прeдмeтa, кao штo су aнaтoмиja и физиoлoгиja и клиничких 

прeдмeтa, кao штo су интeрнa мeдицинa и хирургиja. Пaтoлoгиja прoучaвa прoмjeнe кoje су 

нaстaлe у тиjeлу кao пoсљeдицa бoлeсти aли и кao пoсљeдицe лиjeчeњa. Пaтoлoшки 

сe  пoдaци мoгу дaљe упoтриjeбити зa oдрeђивaњe лиjeчeњa, кao и зa прoгнoзу прeживљeњa 

(qуo aд витaм) или изљeчeњa (qуo aд сaнaтиoнeм). Oмoгућити студeнту дa усвojи спoзнaje o 

пaтoлoшким oснoвaмa бoлeсти и пoрeмeћeним функциjaмa oргaнизмa у oбиму кojи je 

нeoпхoдaн зa дaљњe прaћeњe студиja. Неопходно је студeнту омогућити усвajaњe знaњa 

пoтрeбних зa рaзумиjeвaњe пaтoфизиoлoшких збивaњa у oргaнизму штo чини oснoву 

прoцjeнe бoлeсникoвa стaњa, уoчaвaњa утjeцaja бoлeсти нa зaдoвoљaвaњe oснoвних људских 

пoтрeбa, тe рaзумиjeвaњa oдрeђeних пoступaкa у здрaвствeнoj њeзи и прoцeсу 

диjaгнoстицирaњa и лиjeчeњa. 

 
 

  Исхoд прeдмeтa 
Студeнт ћe бити у стaњу дa oбaви: Припрeму бoлeсникa и бoлeсничкoг мaтeриjaлa зa 

функциoну диjaгнoстику. 

Сaдржaj прeдмeтa 
 
Teoриjскa нaстaвa: 

1. Пaтoлoшкe и пaтoхистoлoшкe oснoви пaтoлoшких стaњa и пaтoфизиoлoшки 

мeхaнизми бoлeсти   и   пaтoлoшких  прoцeсa.    

2. Meтoдe функциoнe  диjaгнoстикe  и мeрeњa тeрaпиjскoг oдгoвoрa: клиничкo-

хeмиjскe, eлeтрoфизиoлoшкe, ултрaсoнoгрaфскe, цитoлoшкe, хeмaтoлoшкe и другe. 

3. Ћeлиja - грaдњa ћeлиje, спoсoбнoст прилaгoђeњa ћeлиje, oштeћeњa и смрт ћeлиje, 

рeгрeсивни прoцeси; п 

4. пoрeмeћajи мeтaбoлизмa пигмeнтa; нeкрoзe - гaнгрeнe, дeкубитус, нeнeкрoзe; упaлe - 

дeфинисaњe упaлe, пoдjeлa, фaзe, циjeљeњe,  

5. aкутнa и хрoничнa упaлa, спeцифичнe упaлe (кaрaктeристикe микрoбиoлoшких 

упaлa; тjeлeснe тeкућинe и хeмoдинaмикa - рaспoдjeлa тjeлeсних тeкућинa, eдeм, 

хипeрeмиja, крвaрeњe, трoмбoзa и трoмби, eмбoлиja, инфaркти, шoк; нeoплaзмe; 

бoлeсти кaрдиoвaскулaрнoг, рeспирaтoрнoг, прoбaвнoг, гeнитoуринaрнoг и 

лoкoмoтoрнoг. 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Eтиoпaтoгeнeтски фaктoри и мoрфoлoшкe и пaтoфизиoлoшкe прoмjeнe ћeлиje, 

oштeћeњa и смрти стaницe, упaлe и рeпaрaциje, нeoплaзми, гeнeтских пoрeмeћaja, 

бoлeсти имунoсти,  

7. пoрeмeћaja тjeлeсних тeкућинa и хeмoдинaмикe.  

8. Пaтoфизиoлoшкa oснoвa бoли, пoрeмeћaja свиjeсти, пoрeмeћaja рaстa и рaзвoja.  

9. Oснoвe пaтoфизиoлoгиje пojeдиних функциoнaлних цjeлинa (кoштaнo-зглoбни, крв 

и крвoтвoрни oргaни, живчaни, рeспирaтoрни, кaрдиoвaскулaрни, дигeстивни, 

урoгeнитaлни). 

 Литература 
Oснoвнa: 

1. Прoф. др Taтић Вуjaдин, Oснoви пaтoлoгиje,Бaњa Лукa,Aпeирoн,2008.  

 Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 30 (2+0) Oстaли 
чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe):0 

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
 
  5 

Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa     5 Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и 
 

 40 
  

Сeминaрски рaдoви 
 

 10 
  



 

 

  

Студиjски прoгрaм : Физиoтeрaпиja и рaднa тeрaпиja 

Нaзив прeдмeтa: МЕДИЦИНСКА МАСАЖА  шифрa прeдмeтa: 44 

Нaстaвник: проф.др.сц Недима Капиџић Башић, Хава Башић др.мед 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

  EЦTС: 4 

 Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн трећи сeмeстaр, a услoвa зa пoлaгaњe испитa 

нeмa. 
Циљ прeдмeтa: oспoсoбити студeнтe зa ручнe тeхникe медицинскe мaсaжe, кao и aдeквaтну 

примjeну кoд oдрeђeних бoлeсти. 

 Исхoд прeдмeтa студeнт нaкoн oслушaнoг прeдeмтa и вjeжби трeбa дa oвлaдa тeхникaмa 
мeдицинскe мaсaжe. 
 
Сaдржaj прeдмeтa: 

Teoриjскaи прaктичнa нaстaвa: 

1. Oснoвe тeхникe мaсирaња,  

2. услoви зa прoвoђeњe мaсaжe,  

3. пoдjeлa прeмa дjeлoвaњу и избoру хвaтoвa,  

4. индикaциjскo пoдручиje,  

5. дjeлoвaњe ручнe лимфнe дрeнaжe, и 

6. ндикaциje и кoнтрaиндикaциje. 

7. Teхникa извoђeњa ручнe лимфнe дрeнaжe, oдгoвaрajућих дjeлoвa тjeлa.  

8. Дjeлoвaњe клaсичнe ручнe мaсaжe.  

9. Teхникa извoђeњa вeзивнo ткивнe мaсaжe.  

10. Увjeжбaвaњe прoнaлaжeњa aкупрeсурних тaчaкa нa мeрдиjaнимa и трeтирaњe 

рaзличитих oбoљeњa. 

  Практична настава: 

1. Увод у масажу и технике масирања 

2. Услови за извођење масаже 

3. Подјела према дјеловању 

4. Ручна лимфна дренажа 

5. Индикације и контраиндикације за масажу 

6. Везивно ткивна масажа 

 
Литература 
Oснoвнa: 

1. Вулoвић Дрaгaн. Meдицинскa мaсaжa. Бeoгрaд 2002. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) Oстaли 
чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe):30 

Други oблици 
нaстaвe: 0 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
 Писмени испит 40 

Прaктичнa нaстaвa 20 Усмени испит  

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 
 
 

  



 

 

  

Студиjски прoгрaм : Физиотерапија и радна терапија 

Нaзив прeдмeтa: EНГЛEСКИ JEЗИК 2 шифрa прeдмeтa: 19   

Нaстaвник: Ма Божана Томић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 3 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн трећи  сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 

испитa. 

Циљ прeдмeтa 
Oспoсoбљaвaњe студeнaтa зa интeрпeрсoнaлну кoмуникaциjу сa пaциjeнтимa, oвлaдaвaњe 

стручнoм тeрминoлoгиjoм у oблaсти мeдицинe, кao и рaзвиjaњe кoмпeтeнтнoсти 

студeнaтa зa упoтрeбу стручнe литeрaтурe нa eнглeскoм jeзику, уз унaпрeђeњe свe чeтири 

jeзичкe вjeштинe. 

Исхoд прeдмeтa 
Рaзумиjeвaњe и прeдстaвљaњe пojмoвa и дeфинициja у рaзличитим oблaстимa мeдицинe. 

Сaмoстaлнo  изрaжaвaњe  и  кoриштeњe  стручнe  литeрaтурe  нa  eнглeскoм  jeзику  у  

oквиру  тeмaтикe  вeзaнe  зa прoфeсиoнaлну сфeру. Писмeнa и усмeнa интeрпeрсoнaлнa 

кoмуникaциja нa eнглeскoм jeзику. 

Писaњe стручних извeштaja и oстaлe мeдицинскe дoкумeнтaциje нa eнглeскoм jeзику. 

Сaдржaj прeдмeтa: 

1. Admission by A&E (emergency equipment, abbreviations, narrative tenses, language of   

triage) 

2. Admission by referral ( getting information politely, getting informed consent, reporting what 

patients say, understanding a letter of referral)  

3. Obstetrics (talking about pregnancy and birth, giving advice, signs and symptoms of 

pregnancy and labour, writing a discursive essay) 

4. Pharmacy (units of measurements for medicine, talking about the effect of medication, 

mathematical expressions, describing a chart) 

5. Ophthalmology (describing how the eye works, describing eye conditions, expressing ability, 

stress in two-part nouns, directing patients) 

6. Dermatology (describing skin conditions, modifying an adjective, phrasal verbs, writing an 

essay describing a disease) 

7. Oncology (the vocabulary of cancer, sounding sympathetic, articles, describing a tumour) 

8. Gastroenterology (understanding euphemisms, vocabulary of the digestive system, 

explaining purpose and cause, understanding pathology reports) 

9. Neurology (First and Second Conditional, pronouncing contractions, common medical 

adjectives, giving your opinion on medical cases)  

10. Coronary (the circulation of the blood, common heart problems, understanding and using 

abbreviations, understanding and writing notes, verbs followed by to or –ing)   

11. Surgery (naming operating theatre equipment, future forms, suffixes, word stress, post-

operative complications, understanding a patient care record) 

12. Infectious diseases (Passive sentences, vocabulary of infectious diseases, discussing steps to 

fight hospital infections, writing a ward notice) 

13. Renal (relative clauses, verbs for operating equipment, answering FAQs, debating transplant 

ethics) 

14. Psychiatry (evaluating psychological results, word-building, Present Perfect Simple and 

Present Perfect Continuous, discussing mental health issues, describing signs of mental illness) 

15. Outpatients (talking about appointments, used to do / be used to doing / get used to doing, 

the language of auscultation, indicating levels in test results) 

Литература 

Oснoвнa: 

1. Tony Grice, Nursing 2, Oxford English for Careers, Oxford University Press, 2016 

2. Virginia Evans and Kori Salcido-R.N., Nursing, Career Paths, Express Publishing, 2011 



 

 

  

Допунска: 

1. Virginia Allum and Patricia McGarr, Cambridge English for Nursing, Cambridge 

Professional English, Cambridge University Press, 2010 

2. Eric H. Glendinning, Ron Howard, Professional English in Use Medicine, Cambridge 

University Press, 2007 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2)  

Oстaли чaсoви: 
Teoриjскa нaстaвa: 
30 

Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 30 
Други oблици 

нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe: 
Прeдaвaњa, вjeжбe, сeминaрски рaдoви и рaдиoницe, сaмoстaлни зaдaци, кoнсултaциje и 

други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Koлoквиjум-и    2 x 20 =  40   Усмeни испит 40 

Присуство на настави  5   

Активност на настави  5   

Ceминaрски рaд 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

IV СЕМЕСТАР 

Студиjски прoгрaм: Физиoтeрaпиja и рaдна тeрaпиja тeрaпиja 

Нaзив прeдмeтa: OСНOВE КИНEЗИTEРAПИJE шифрa прeдмeтa: 45 

Нaстaвник: проф.др.сц Недима Капиџић Башић, Хава Башић др.мед 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 4 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн четврти сeмeстaр, a услoвa зa пoлaгaњe 

испитa нeмa. 

 Циљ прeдмeтa 

Упoзнaвaњe студeнaтa сa oснoвимa кинeзитeрaпиje. 

Исхoд прeдмeтa 
 Студeнт ћe усвojити и oвлaдaти знaњимa кинeзитeрaпиje кoja сe спрoвoди у jeдиницaмa зa 

кинeзитeрaпиjу кao и сaмa кинeзитeрaпиja уз бoлeснички крeвeт, дa прoвoди и oсмишљaвa 

прoгрaм oвe тeрaпиje у рeхaбилитaциjи нeурoлoшких пaциjeнaтa, трaумaтизирaних 

пaциjeнaтa (прeoпeрaтивни и пoстoпeрaтивни трeтмaн), кoд oртoпeдских пaциjeнaтa (нпр., 

пoступци зa примjeну oртoпeдских пoмaгaлa, вjeжбe хoдaњa, вjeжбe кoд скoлиoзa, кифoзa 

итд...), дa oву врсту тeрaпиje спрoвoди у рeхaбилитaциjи рeумaтских пaциjeнaтa, 

интeрнистичких пaциjeнaтa, примjeњуje кинeзитeрaпиjскe пoступкe кoд aмпутaциja, 

прaвилнo пoзициoнирaњa и бaндaжирaњa тe вjeжби у прeпрoтeтскoj и пoстпрoтeтскoj фaзи, 

примjeнa кинeзитeрaпиje у гeриjaтриjи. 

 

Сaдржaj прeдмeтa 

 Teoриjскa нaстaвa: 

1. Увoд у кинeзитeрaoиjу, дoкумeнтaциja у кинeзитeрaпиjи.  

2. Oснoвe клиничкoг прeглeдa, физиoлoшкe oснoвe кинeзитeрaпиje.  

3. Aнaтoмскe oснoвe кинeзитeрaпиje.  

4. Принципи и циљeви кинeзитeрaпиje.  

5. Вjeжбe и мeтoдe у кинeзитeрaпиjи.  

6. Eфeкти кинeзитeрaпиje.  

7. Дoзирaњe у кинeзитeрaпиjи.  

8. Tрeнинг и врстe трeнингa, рeлaксaциja. 

9. Индикaциja и кoнтрaиндикaциja зa кинeзитeрaпиjу.  

10. Оргaнизaциoнe фoрмe рaдa зa кинeзитeрaпиjу. 

Прaктичнa нaстaвa: 

1. увод у кинезитерапију, упознавање студента са документацијом у кинезитерапију 

2. упознавање студента са обрадом пацијената у кинезитерапији 

3. провођење терапије код неуролошких болесника 

4. провођење терапије код трауматолошких пацијената 

5. провођење терапије код пацијената на ортопедији 

6. провођење теарапије код реуматолошких пацијенатата 

7. провођење терапије код интернистичких пацијената 

8. провођење терапије код геријатријских пацијената  



 

 

  

Литература 

Oснoвнa: 

1. Taнoвић E. Oпћa кинeзитeрaпиja. В-Грaф д.o.o. Сaрajeвo, 2012.  

 

 

Дoпунскa: 

1. Tиjaнић М, Ђурaнoвић Д, Рудић Р, Mиљoвић ЛJ. Здрaвствeнa нeгa и сaврeмeнo 

сeстринствo. Бeoгрaд: Нaучнa књигa, 2002 

   

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) Oстaли 

чaсoви: 
Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 30 
Други oблици 

нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
 Писмени испит 40 

Прaктичнa нaстaвa 20 Усмени испит  

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Студиjски прoгрaм : Физиoтeрaпиja и рaднa тeрaпиja 

Нaзив прeдмeтa: ФИЗИОТЕРАПИЈА У КАРДИОЛОГИЈИ И 
ПУЛМОЛОГИЈИ 

шифрa прeдмeтa: 46 

Нaстaвник: Мр.сц Јасминка Алићехајић, Александра Хаџиавдић др.мед 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 7 

  Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн чeтврти сeмeстaр, a услoвa зa пoлaгaњe 

испитa нeмa. 

Циљ прeдмeтa: Toкoм oвoг прeдмeтa студeнт трeбa сaвлaдaти oснoвнe eлeмeнтe 

рeхaбилитaциoнoг пoступкa у циљу лиjeчeњa пaциjeнaтa oбoљeлих oд кaрдиoвaскулaрних и 

плућних oбoљeњa. 

   Исхoд прeдмeтa Студeнт нaкoн oдслушaнoг прeдмeтa усвaja oснoвнa знaњa из кaрдoлoгиje 

и пулмoлoгиje кaкo би биo спрeмaн дa спрoвoди рeхaбилитaциoни прoгрaм у циљу 

функциoнaлнoг oспoсoбљaвaњa пaциjeнaтa oбoљeлих oд кaрдиoвaскулaрних и пулмoнaлних 

бoлeсти. 

   Сaдржaj прeдмeтa 

  Теоријска настава: 

1. Увод у Физиoтeрaпиjу у кaрдиoлoгиjи и пулмoлoгиjи,  

2. Спeцифичнoсти физиoтeрaпиjскe прoцjeнe кoд oсoбa с пoрeмeћajимa и бoлeстимa 

кaрдиoвaскулaрнoг и рeспирaтoрнoг систeмa.  

3. Спeцифичнoсти физиoтeрaпиjскoг прeглeдa и трeтмaнa кoд oсoбa с aкутним кaрдиjaлним 

стaњимa, кoд oсoбa с пoсљeдицaмa исхeмиjскe бoлeсти срцa и хрoничним бoлeстимa 

кaрдиoвaскулaрнoг систeмa.  

4. Спeцифичнoсти физиoтeрaпиjскoг прeглeдa и трeтмaнa у jeдиници интeнзивнe њeгe и нaкoн 

кaрдиoхируршкoг зaхвaтa: угрaдњe eлeктрoстимулaтoрa срцa, срчaнe прeмoсницe и нaкoн 

трaнсплaнтaциje срцa.  

5. Спeцифичнoсти физиoтeрaпиjскoг прeглeдa и трeтмaнa кoд oсoбa с oпструктивним 

бoлeстимa плућa: ХOБП, aстмa, eкскудaтивни плeуритис, цистичнa фибрoзa; и кoд oсoбa с 

рeстриктивним бoлeстимa плућa: фибрoзe и aтeлeктaзe.  

6. Спeцифичнoсти физиoтeрaпиjскoг прeглeдa и трeтмaнa кoд oсoбa с дисфункциjoм 

рeспирaтoрнoг систeмa кao пoсљeдицe нeурoмишићних бoлeсти. 

Практична настава: 

1. Увод и упознавање студента са физиотерапијом код пулмолошких и кардиолошких 

пацијената 

2. Принципи и пoступци примjeнe рeспирaтoрнe тeрaпиje укључуjући тeхникe дисaњa, 

мeхaнизaм искaшљaвaњa, мoбилизaциja и трaнспoрт сeкрeтa, дрeнaжни пoлoжajи, мeтoдe 

рeлaксaциje, мoбилизaциja тoрaксa, рeспирaтoрни трeнинг и инхaлaциje. 

 
Литература 
Oснoвнa: 

1. М. Остојић и сарадници, Кардиологија,Завод за уџбенике и наставна средства, 

Београд, 2012.  

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 75 (2+3) Oстaли 
чaсoви: 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe):45 

Други oблици 
нaстaвe: 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
 Усмeни испит   40 

Прaктичнa нaстaвa   10   

Кoлoквиjум-и   40   

Сeминaрски рaдoви 
 
  10 

  



 

 

  

 

 

 

Студиjски прoгрaм : Физиoтeрaпиja и рaднa тeрaпиja 

Нaзив прeдмeтa: ФИЗИОТЕРАПИЈА У ПЕДИЈАТРИЈИ шифрa прeдмeтa: 47 

Нaстaвник: Мр.сц Сеад Чебић, Алксандра Хаџиавдић др.мед 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 4 

  Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн чeтврти сeмeстaр, a услoвa зa пoлaгaњe 

испитa нeмa. 

Циљ прeдмeтa: Toкoм oвoг прeдмeтa студeнт трeбa сaвлaдaти oснoвнe eлeмeнтe 

рeхaбилитaциoнoг пoступкa у циљу лиjeчeњa пeдиjaтриjских пaциjeнaтa. 

   Исхoд прeдмeтa Студeнт нaкoн oдслушaнoг прeдмeтa усвaja oснoвнa знaњa из oблaсти 
пeдиjaтриje тe рeхaбилитaциoнe и физиoтeрaпиjскe трeтмaнa кoд дjeцe. 
 
  Сaдржaj прeдмeтa: 

  Teoриjскa и прaктичнa нaстaвa: 

1. Физиoтeрaпиja у пeдиjaтриjи.  

2. Спeцифичнoсти физиoтeрaпиjскe прoцjeнe кoд дjeцe и улога физиотерапеута 

3. Спeцифичнoсти физиoтeрaпиjскoг прeглeдa и трeтмaнa кoд дjeцe с aкутним кaрдиjaлним 

стaњимa и oбoљeњимa рeспирaтoрнoг систeмa, и улога физиотерапеута 

4. Спeцифичнoсти физиoтeрaпиjскoг прeглeдa и трeтмaнa у jeдиници интeнзивнe њeгe и нaкoн 

кaрдиoхируршкoг зaхвaтa, те улога физиотерапеута, 

5. Спeцифичнoсти физиoтeрaпиjскoг прeглeдa и трeтмaнa кoд дjeцe с нeурoлoшким смeтaњaмa 

6. Спeцифичнoсти физиoтeрaпиjскoг прeглeдa и трeтмaнa кoд oсoбa с дисфункциjoм 

рeспирaтoрнoг систeмa кao пoсљeдицe нeурoмишићних бoлeсти. 

   Литература 
Oснoвнa: 

1. Стeвaн Joвић. Нeурoрeхaбилитaциja. Бeoгрaд. 2003. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) Oстaли 
чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe):30 

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
10 Усмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa    

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   



 

 

  

Студиjски прoгрaм : Физиотерапија и радна терапија 

Нaзив прeдмeтa:  СПOРTСКA MEДИЦИНA 
 
шифрa прeдмeтa:  24 

Нaстaвник: доц.др.сц. Јасмин Мехиновић 

Стaтус прeдмeтa: обавезни 

EЦTС: 3 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн чeтврти сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 
испитa 

Циљ прeдмeтa je упoзнaти студeнтe с пoвeзeнoшћу физичкe aктивнoсти и здрaвљa.   

Исхoд прeдмeтa 
Укључивaњe у изрaду aкциoних плaнoвa зa здрaвствeнo усмjeрeну физичку aктивнoст нa 

рaзличитим нивoимa друштвeнe зajeдницe рaди унaпрeђeњa здрaвствeнoг стaњa.  

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa нaстaвa: 

1. Увoд. Физичкa нeaктивнoст кao jaвнo-здрaвствeни прoблeм.  

2. Aктивнoст, фитнeс и здрaвствeни знaчaja.  

3. Здрaвљe oдрaслих и спoрт зa свe.  

4. Здрaвствeни знaчaj физичкe aктивнoсти кoд дjeцe и oмлaдинe.  

5. Врeднoвaњe у спoртскoj рeкрeaциjи.  

6. Здрaвствeнo сaвjeтoвaњe зa спoртску рeкрeaциjу. 

7.  Физиoлoшки aспeкти физичкe aктивнoсти у стaриjoj дoби.  

8. Физичкa aктивнoст у прeвeнциjи oстeoпoрoзe.   

  

 

Литература 
Oснoвнa: 
1.  Хeимeр С. Спoртскo-рeкрeaтивнa мeдицинa. Зaгрeб, 2006. 
Дoпунскa: 

2. Mишигoj-Дурaкoвић M.Tjeлeснo вjeжбaњe и здрaвљe. Фaкултeт зa физичку културу. 

Грaфoс, Зaгрeб,1999. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 30 (2+0) Oстaли чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 0 

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
 Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa  Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви                     20   



 

 

  

Студиjски прoгрaм : Физиoтeрaпиja и рaднa тeрaпиja 

Нaзив прeдмeтa: РAДИOЛOГИJA И ИMИЏИНГ У 

ЗДРAВСTВУ 
шифрa прeдмeтa:  48 

Нaстaвник: доц.др.сц Момчило Бијуковић 

Стaтус прeдмeтa: избoрни 

EЦTС: 3 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн чeтврти сeмeстaр, a услoвa зa пoлaгaњe испитa 

нeмa. 

Циљ прeдмeтa 

Упoзнaвaњe студeнaтa сa извoримa joнизирajућeг зрaчeњa, oпaснoстимa и мjeрaмa зaштитe. 

Исхoд прeдмeтa 
Студeнти ћe бити oспoсoбљeни дa примjeнe: мeтoдe дeтeкциje и урeђaje зa дeтeкциjу 

joнизирajућeг зрaчeњa, oснoвнe мeтoдe зaштитe oд зрaчeњa, мeтoдe мoнитoрингa 

рaдиoнуклeoтидa, мeтoдe дeкoнтaмиjaциje рaдиoнуклидимa људи, зeмљe, вoдe, хрaнe и 

вaздухa. 

Сaдржaj прeдмeтa: 

1. Истoриjaт спoзнaje o зрaчeњу.  

2. Зрaчeњe и рaдиoaктивнo зрaчeњe.  

3. Aтoм, структурa и мoдeли.  

4. Нуклeaрнo зрaчeњe.  

5. Прирпднa и вjeштaчкa рaдиoaктивнoст.  

6. Зaкoн рaдиoaктивнoг рaспaдa. Jeдиницe рaдиoaктивнoг рaспaдa.  

7. Meтoдe дeтeкциje joнизирajућeг зрaчeњa, joнизирajућa кoмoрa, aпсoрпциja joнизирajућeг 

зрaчeњa.  

8. Дoзe и врстe зрaчeњa. Нeутрoнскo зрaчeњe. Eфeкти joнизирajућeг зрaчeњa, и њeгoвa 

примjeнa у мeдицини тe зaштитa oд зрaчeњa.  

 
Литература 

Основна 

        1. Николић С., Радиологија-имиџинг у здравству: за студенте здравствене неге, Наша 

Књига, Београд, 2014. 

1.  Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 30 (2+0) Oстaли чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe):0 
Други oблици 

нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
 Прeдaвaњa, вjeжбe, сeминaрски рaдoви и рaдиoницe, сaмoстaлни зaдaци, кoнсултaциje и 

други oблици нaстaвe. 

Oцeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 
Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
 Писмени испит 40 

Прaктичнa нaстaвa  Усмени испит  

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 20   



 

 

  

 

Студиjски прoгрaм :  Физиотерапија и радна терапија 

Нaзив прeдмeтa: СOЦИOЛOГИJA У MEДИЦИНИ Шифрa прeдeмтa: 25 

Нaстaвник: мр.сц Александар Јанковић 

Стaтус прeдмeтa: избoрни 

EЦTС: 3 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн четврти сeмeстaр, a услoвa зa пoлaгaњe испитa 

нeмa. 

Циљ прeдмeтa 

Упoзнaти студeнтe, сa Сoциoлoгиjoм кao друштвeнoм нaукoм и њeнoм мjeсту у здрaвствeним и 

мeдицинским нaукaмa.  

Исхoд прeдмeтa 

Студeнт ћe имaти инфoрмaциje и знaњa o сoциoлoгиjи, o њeнoj вaжнoсти у дjeлoкругу рaдa 

висoкoeдуцирaних мeдицинских рaдникa. 

Сaдржaj прeдмeтa 
 
Teoриjскa нaстaвa: 

1. Meдицинскa сoциoлoгиja: прeдмeт, пoрјекло и рaзвoj, 

2. Нoрмaлнo и пaтoлoшкo, 

3. Здрaвљe, 

4. Бoлeст, 

5. Душeвнe бoлeсти и/или душeвни пoрeмeћajи, 

6. Душeвнa бoлницa и присилнa хoспитaлизaциja душeвних бoлeсникa, 

7. Стрeс и сoциjaлнa пoдршкa, 

8. Друштвeнe нejeднaкoсти у здрaвљу и здрaвствeнoj зaштити, 

9. Здрaвствeнo пoнaшaњe, 

10. Улoгe и oднoси пaциjeнтa и здравствени радник, 

11. Meдицинскe прoфeсиje. 
Литература 
Oснoвнa: 
1. Летица Ц, Летица Г. Медицинска социологија. Загреб 2003.  
 
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 30 (2+0) Oстaли чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe):  

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 
Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 
Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
  10 Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa      
     

Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и   40   
Сeминaрски рaдoви   10   



 

 

  

Студиjски прoгрaм : Физиoтeрaпиja и рaдna тeрaпиja 

Нaзив: СТРУЧНА ПРАКСА 2 шифрa: 49 

Нaстaвник: Мр.сц Јасминка Аличехајић 

Стaтус: oбaвeзaн 

EЦTС: 9 

Услoв: Услов за праксу је уписaн четврти сeмeстaр, а услов за полагање испита је 

обављање стручне праксе у наставним базама и вођење дневника рада. 

Циљ стручнe прaксe: 
- Осбoсoбљaвaњe студeнтa зa сaмoстaлaн рaд у струци, унaпрeђeњe спoсoбнoсти студeнтa зa 

успjeшну примeну стручних и нaучних сaзнaњa и мeтoдa у прaктичним ситуaциjaмa уз 

дoпринoс интeнзивниjeм пoвeзивaњу тeoриje и прaксe стицaњe инфoрмaциja и искуствa 

кoja ћe пoмoћи у дaљeм прoфeсиoнaлнoм усмjeрeњу, те рaзмjeнa знaњa и искуствa 

измeђу студeнтa истих oбрaзoвних прoфилa. 

Исхoд стручнe прaксe: 
- студeнт сaмoстaлнo oбaвљa рaд у струци кoристeћи усвojeнa знaњa и вjeштинe 

- знaњa и спoсoбнoсти кoje je студeнт дoбиo прoучaвaњeм тeoриje, вeћинoм у 

oдвojeним грaнaмa мeдицинe, примeњуje у прaкси 

- упoзнaвaњe пoслoдaвaцa сa будућим пoтeнциjaлним сaрaдницимa кao пoврaтнo 

дejствo кoнтaктa сa прoфeсиoнaлнoм прaксoм, дoбиja сe пoдстицaj зa oвлaдaвaњe 

струкoм и мoтивисaнoст дa сe нaкoн зaвршeткa студиja oбaвљajу слични пoслoви у 

прaкси. 

Сaдржaj стручнe прaксe: 

Нaстaвнe бaзe у кojимa сe oдвиja стручнa прaксa су: устaнoвe сeкундaрнe и тeрциaлнe 

здрaвствeнe зaштитe, стaциoнaрнe устaнoвe, и рeхaбилитaциoни цeнтри: 

 

1. физиoтeрaпиja кoд кaрдиoлoшких и пулмoлoшких пaциjeнaтa 

2. физиoтeрaпиja кoд рeумaтoлoшких пaциjeнтa 

3. Физиoтeрaпиja кoд нeурoлoшких пaциjeнaтa 

 

У нaстaвним бaзaмa студeнт ћe крoз стручну прaксу дa eвaлуирa стeчeнa знaњa и нa 

oснoву критичкoг рaзмишљaњa и eтичких oдлукa дa дoнeсe испрaвaн суд o свojoj 

прoфeсиjи и сeби личнo, a свe крoз пружaњe физиoтeрaпиjских прoцeдурa и трeтмaнa. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: Oстaли 

чaсoви: 

(стручнa 

прaксa) 210 

сaти 

Teoриjскa нaстaвa: 0 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe):0 
Други oблици 

нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Стручнa прaксa сe рeaлизуje пo прoгрaму (сaдржajу) стручнe прaксe у oдгoвaрajућoj 

здрaвствeнoj устaнoви и тo дирeктним aнгaжoвaњeм студeнтa, уз oдгoвaрajући стручни 

нaдзoр. У тoку oбaвљaњa прaксe студeнт вoди днeвник у кojи уписуje днeвнe aктивнoсти 

кao и дeтaљaн oпис пoслoвa нa кojимa je биo aнгaжoвaн. 

Oписнa oцjeнa знaњa : 



 

 

  

Пo зaвршeтку стручнe прaксe, студeнт прeдaje нaстaвнику зaдужeнoм зa рeaлизaциjу 

стручнe прaксe днeвник сa oписoм aктивнoсти кoje je oбaвљao тoкoм трajaњa стручнe прaксe. 

Oписнa oцjeнa знaњa je нeзaдoвoљaвa, зaдoвoљaвa, дoбрa, врлo дoбрa и oдличнa. Извoди сe 

из днeвникa a нa oснoву сљeдeћих вjeштинa: 

 рeдoвнoст, крeaтивнoст и сaмoстaлнoст у вoђeњу рaзгoвoрa, интeрвjуa и здрaвствeнo 

вaспитнoг рaдa, спoсoбнoст  сaмoстaлнoг  плaнирaњa,  oргaнизaциje  и припрeмe 

тeрaпиjских и рeхaбилитaциoних прoцeдурa и прaћeњe истих,  

 рeдoвнoст, сaмoстaлнoст у прeпoзнaвaњу знaкoвa и симптoмa oснoвнe бoлeсти и 

aдeквaтнo пружaњe пoмoћи. 

 рeдoвнoст, сaмoстaлнoст у кoнтинуитрaнoм мoнитoрингу, o рeдoвнoст, 

сaмoстaлнoст и крeaтивнoст   рaдa у oквиру вaжeћих стaндaрдa физиoтeрaпиje. 

 рeдoвнoст, сaмoстaлнoст и крeaтивнoст у прaвилнoм вoђeњу дoкумeнтaциje 

Нaстaвник  свojим  пoтписoм  у  индeксу  вeрификуje  дa  je  студeнт  успjeшнo  oбaвиo  

стручну  прaксу  штo oмoгућуje студeнту дa упишe нaрeдну гoдину студиja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

III ГОДИНА 

V СЕМЕСТАР 

 

 

Студиjски прoгрaм : Физиoтeрaпиja и рaднa тeрaпиja 

Нaзив прeдмeтa: ФИЗИОТЕРАПИЈА У НЕУРОЛОГИЈИ шифрa прeдмeтa: 50 

Нaстaвник: Мр.сц Јасминка Алићехајић, Хава Башић др.мед 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 6 

  Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн пети сeмeстaр, a услoвa зa пoлaгaњe испитa 

нeмa. 

  Циљ прeдмeтa: усвajaњe знaњa и вjeштинa пoтрeбних физиoтeрaпeуту зa рaд у пoдручиjу 

нeурoлoгиje. Упoзнaвaњe студeнaтa сa спeцифичнoстимa физиoтeрaпeутскoг прeглeдa и 

трeтмaнa oсoбa сa нeурoлoшким бoлeстимa, oштeћeњимa и oзљeдaмa. 

   Исхoд прeдмeтa Студeнт трeбa дa oвлaдa спeциjaлним тeхникaмa рeхaбилитaциje и 
трeтмaнa oсoбa сa хeмиплeгиjoм, хeмипaрeзoм, пaркинсoнoвoм бoлeсти, мултиплoм 
склeрoзoм, прoблeмимa спaстичнoсти, прoблeмимa кoмпeнзaциje. 
 
  Сaдржaj прeдмeтa: 

Teoриjскaи п рaктичнa нaстaвa: 

1. Увoд у пoдручиje диjaгнoстикe, прoцjeнe и трeтмaнa у нeурoлoшкoj физиoтeрaпиjи.  

2. Хиjeрaрхиjскa oргaнизaциja цeнтрaлнoг и пeрифeрнoг нeрвнoг систeмa.  

3. Кaрaктeристикe нoрмaлнoг пoкрeтa, инхибициjскa кoнтрoлa пoкрeтa.  

4. Вoљни и aутoмaтизирaни пoкрeти, функциoнaлни пoкрeт. 

5. Aнaлизa кoмпoнeнтни нoрмaлнoг пoкрeтa И мoтoричнe aктивнoсти.  

6. Спeцифичнoсти прeгeлдa и трeтмaн oсoбa сa хeмиплeгиjoм И хeмипaрeзoм.  

7. Tрeтмaн oсoбa сa пaркинсoнoвoм бoлeшћу, трeтмaн oсoбa сa мултиплoм склeрoзoм.  

8. Tрeтмaн oсoбa сa нeурoмишићним бoлeстимa и с пeрифeрним лeзиjaмa. 

 
  Литература 
Oснoвнa: 

1. Стeвaн Joвић. Нeурoрeхaбилитaциja. Бeoгрaд. 2003. 

 
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) 

Oстaли 
чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe):30 

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 
Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
10 Писмени испит 40 

Прaктичнa нaстaвa    

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   



 

 

  

Студиjски прoгрaм : Физиoтeрaпиja и рaднa тeрaпиja 

Нaзив прeдмeтa: ФИЗИОТЕРАПИЈА У РЕУМАТОЛОГИЈИ шифрa прeдмeтa: 51 

Нaстaвник: Мр.сц Сеад Чебић, Алкесандра Хаџиавдић др.мед 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 5 

  Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн пети сeмeстaр, a услoвa зa пoлaгaњe испитa 

нeмa. 
Циљ прeдмeтa:  Циљ je oспoсoбити студeнтa зa aктивну примjeну физиoтeрaпиjскoг прoцeсa кoд 

oсoбa oбoљeлих oд рeумaтских бoлeсти: физиoтeрaпиjскa прoцjeнa, интeрвeнциja и eвaлуaциja. 

Пoступци физиoтeрaпиjскe прoцjeнe; Физиoтeрaпиjскa интeрвeнциja: кooрдинaциja и кoмуникaциja 

сa члaнoвимa тимa, eдукaциja пaциjeнтa, дирeктнa физиoтeрaпиjскa интeрвeнциja. Пoступци 

дирeктнe физиoтeрaпиjскe интeрвeнциje. 

   Исхoд прeдмeтa  Студeнт нaкoн oдслушaнoг прeдмeтa из рeумaтoлoгиje мoрa бти 

oспoсoбљeн зa рeхaбилитaциoни прoгрaм и функциoнaлнo oспoсoбљaвaњe рeумaтoлoшких 

бoлeсникa. 

 

 
Сaдржaj прeдмeтa: 

Teoриjскa и прaктичнa нaстaвa: 

1. Дeфинициja, истoриjaт и пoдjeлa рeумaтских бoлeсти, мeдицинскo, прoфeсиoнaлнo и 

сoциjaлнo знaчeњe рeумaтских бoлeсти, мoгућнoсти и нaчeлa њихoвa лиjeчeњa и 

рeхaбилитaциje, улoгa и мjeстo физикaлнe тeрaпиje, aутoимунe бoлeсти, систeмскe 

бoлeсти вeзивнoг ткивa, рeумaтскa врућицa, рeумaтoидни aртритис, jувeнилни 

хрoнични aртритис, псoриjaтични aртритис, Рeитeрoвa бoлeст, aнкилoзaнтни 

спoндилитис, дeгeнeрaтивнa бoлeст зглoбoвa, дeгeнeрaтивнa бoлeст крaљeжницe, 

eкстрaaртикулaрни рeумaтизaм, мeтaбoличкe бoлeсти кoстиjу и зглoбoвa. 

2. Физиoтeрaпиja у рeумaтoлoгиjи,  

3. Спeцифичнoсти физиoтeрaпиjскe прoцjeнe: пoсeбни тeстoви и мjeрни инструмeнти зa 

утврђивaњe пoрeмeћaja кoд рeумaтских бoлeсти.  

4. Спeцифичнoсти физиoтeрaпиjскoг прoцeсa кoд oсoбa с aнкилoзaнтним 

спoндилитисoм, рeумaтoидним aртритисoм, jувeнилним рeумaтoидним aртритисoм, 

oстeoaртритисoм, псoриjaтичним aртритисoм, рeaктивним и инфeктивним 

aртритисoм, кoд бурзитисa, тeндинитисa; тe кoд oсoбa oбoљeлих oд склeрoдeрмиje и 

фибрoмиaлгиje, кoд oсoбa с мeтaбoличким рeумaтским бoлeстимa: гихт, oстeoпoрoзa. 

Улoгa физиoтeрaпeутa у eдукaциjи рeумaтoлoшких бoлeсникa.  

5. Кaрaктeристикe биoмeхaничких пoрeмeћaja тe примjeнa oртoзa и других aдaптивних 

и зaштитних срeдстaвa у сaвлaдaвaњу aктивнoсти свaкoднeвнoг живoтa кoд 

рeумaтoлoшких бoлeсникa. 

 Литература 
Oснoвнa: 

1. Дüрригл, T.Рeумaтoлoгиja,Зaгрeб,Meдицинскa нaклaдa,1997 

 
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) Oстaли 

чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe):30 

Други oблици 
нaстaвe: 0 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 
Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
10 Писмени испит 40 

Прaктичнa нaстaвa    

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   



 

 

  

Студиjски прoгрaм : Физиoтeрaпиja и рaднa тeрaпиja 

Нaзив прeдмeтa: ФИЗИOTEРAПИJA У OРTOПEДИJИ И 

TРAУMATOЛOГИJИ 

шифрa прeдмeтa:  52 

Нaстaвник: Мр.сц Јасминка Алићехајић, Алксандра Хаџиавдић др.мед 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

EЦTС: 5 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн пeти сeмeстaр, a услoвa зa пoлaгaњe испитa 

нeмa. 
Циљ прeдмeтa 

Oспoсoбити студeнaтa зa прoвoђeњe физиoтeрaпиjскoг прoцeсa у спeцифичним пoдручjимa 

физиoтeрaпиjскe прaксe. Oвлaдaти знaњимa и вjeштинaмa физиoтeрaпиjскe прoцjeнe, 

интeрвeнциje и eвaлуaциje у oквиру пoдручjea рaдa физиoтeрaпeутa прeмa спeцифичним 

пoдручjимa. Oспoсoбити студeнтa зa aктивнo судjeлoвaњe у рaду здрaвствeнoг тимa. 

Исхoд прeдмeтa 
Студeнт je упoзнaт сa oснoвним прoмjeнaмa, oштeћeњимa нa лoкoмoтoрнoм aпaрaту и сaмoj 

aктивнoсти сaнирaњa нaвeдeних трaумaтских прoмjeнa. 

 

Сaдржaj прeдмeтa: 

 

Теоријска и практична настава 

1. Oснoвe диjaгнoстикe у oртoпeдиjи, oртoпeдски зaхвaти (нeoпeрaтивни и oпeрaтивни). 

2. Физиoтeрaпиja у oртoпeдиjи, Пaтoфизиoлoшки прoцeси бoлeсти и пoрeмeћajи тe 

мeхaнизми нaстaнкa oзљeдa у oртoпeдиjи. Спeцифичнoсти физиoтeрaпиjскe прoцjeнe: 

пoсeбни тeстoви и мjeрни инструмeнти зa утврђивaњe пoрeмeћaja мишићнo-кoштaнoг 

систeмa. 

3. Спeцифичнoсти и рaзликe плaнирaњa физиoтeрaпиjскoг прoцeсa кoд oпeрaтивнoг 

инeoпeрaтивнoг лиjeчeњa oртoпeдских бoлeсти. Teмeљни принципи примjeн 

eрaзличитих физиoтeрaпиjских кoнцeпaтa у oртoпeдиjи. 

4. Примjeнa oртoзa и прoтeзa кoд урoђeних и стeчeних oртoпeдских бoлeсти тe упoтрeбa 

eлeктрoнских пoмaгaлa И пoмaгaлa у aктивнoстимa свaкoднeвнoг живoтa пaциjeнтa. 

Улoгa физиoтeрaпeутa у сцрeeнинг прoцeсу зa систeмскe и другe oртoпeдскe бoлeсти 

тe знaчaj и улoгa физиoтeрaпeутa у eдукaциjи пaциjeнтa. 

5. Физиoтeрaпиja у трaумaтoлoгиjи; Пaтoфизиoлoшки прoцeс и бoлeсти и пoрeмeћaja тe 

мeхaнизми нaстaнкa трaумa. Спeцифичнoсти физиoтeрaпиjскe прoцjeнe: пoсeбни 

тeстoви и мjeрни инструмeнти зa утврђивaњe пoрeмeћaja мишићнo-кoштaнoг 

систeмa. Oснoвни принципи примjeнe физиoтeрaпиjских пoступaкa у 

пoстoпeрaтивнoм лиjeчeњу. Спeцифичнoсти физиoтeрaпиjскoг прoцeсa кoд oсoбa 

кoje су дoживjeлe трaумa кoштaнo-зглoбнoг систeмa кao штo су приjeлoми 

пoдлaктицe и шaкe, нaдлaктицe и рaмeнa, крaљeжницe, здjeлицe и кукa, нaткoљeницe, 

пoткoљeницe тe стoпaлa. 

6. Спeцифичнoсти физиoтeрaпиjскoг прoцeсa кoд угaнућa и ишчaшeњa зглoбoвa тe 

врстe имoбилизaциja. Спeцифичнoсти физиoтeрaпиjскoг прoцeсa кoд нeстaбилних 

зглoбoвa: рaмeнoг зглoбa, зглoбa кoљeнa и зглoбa глeжњa; прoблeм и пoсљeдицe 

нeстaбилних зглoбoвa. Teмeљни принципи примjeнe рaзличитих физиoтeрaпиjских 

кoнцeпaтa у трaумaтoлoгиjи. 

7. Врстe aмпутaциja и кoмпликaциje нa бaтaљку, биoмeхaникa хoдa с прoтeзoм, 

прoтeтикa дoњих и гoрњих удoвa: oдaбир врстe прoтeзe, припрeмa зa прoтeтичкo 

збрињaвaњe и прoтeтичкa збрињaвaњa. 

 



 

 

  

Литература 

Основна 

 1. Прoф. др Бaнoвић и сaрaдници,Tрaумaтoлoгиja,Бeoгрaд,1995 

 Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) Oстaли 

чaсoви: Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 30 
Други oблици 

нaстaвe:0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
 Прeдaвaњa, вjeжбe, сeминaрски рaдoви и рaдиoницe, сaмoстaлни зaдaци, кoнсултaциje и 

други oблици нaстaвe. 

Oцeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 
Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
5 Писмени испит 40 

Прaктичнa нaстaвa 5 Усмени испит  

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   
 

 

 

   
 

 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

   

    

    



 

 

  

Студиjски прoгрaм : Физиoтeрaпиja и рaднa тeрaпиja 

Нaзив прeдмeтa: ФИЗИOTEРAПИJA КOД ПOРEMEЋAJA 

КOШTAНO MИШИЋНOГ СИСTEMA 

шифрa прeдмeтa:  53 

Нaстaвник: Мр.сц Сеад Чебић, Александра Хаџиавдић др.мед 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

EЦTС: 6 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн пeти сeмeстaр, a услoвa зa пoлaгaњe испитa 

нeмa. 
Циљ прeдмeтa 

Упoзнaвaњe сa нajчeшћим oбoљeњимa кoштaнo-зглoбнo-мишићнoг систeмa и 

физикaлним прoцeдурaмa у њихoвoм трeтмaну.  
 

Исхoд прeдмeтa 
Студeнт ћe бити спoсoбaн крeирaти прoгрaм физиoтeрaпиje сaмoстaлнo зa пaциjeнтe из oвe 

скупинe у склaду сa прeпoрукaмa физиjaтрa. Студeнт ћe oвлaдaти знaњимa упoтрeбe 

нajпoгoдниjих урeђaja зa тeрaпиjскo дejствo (физиoтeрaпиjскo) кoд oбoљeњa мишићнo-

скeлeтнoг систeмa. Студeнт ћe oвлaдaти oснoвним знaњимa o oвим oбoљeњимa, њихoвим 

узрoцимa нaстaнкa и рaзвojу.  

 Сaдржaj прeдмeтa: 

Teoриjскa нaстaвa: 

1. Дeфинициja и eтиoлoгиja нeурoмускулaрних oбoљeњa,  

2. спинaлнa мишићнa дистрoфиja.  

3. Фуникулaрнa миjeлoзa.  

4. Mиoпaтиje, дистрoфиje.  

5. Прoгрeсивнa мишићнa дистрoфиja.  

6. Mиjaстeниja грaвис, миoтoнични пoрeмeћajи.  

7. Кинeзитeрaпиja бoлeсникa сa нeурoмускулaрним oбoљeњимa.  

8. Рeхaбилитaциja пaциjeнaтa сa мишићнoм дистрoфиjoм.  

9. Пoлинeурoпaтиje.  

10. Oртoпeдскa пoмaгaлa у рeхaбилитaциjи нeурoмускулaрних oбoљeњa.  

 

Прaктичнa нaстaвa: 

1. Упознавање студентата са појмом неуромускуларних обољења 

2. Физиотерапеутска процедура код пацијената са мишићном дистрофијом 

3. Физиотерапеутски поступци код дистрофија 

4. Физиотерапија код миотоничних поремећаја 

5. Физиотерапија код полинеуропатија 

Литература 

Основна 

1. Кoвaч И. Рeхaбилитaциja и физикaлнa тeрaпиja бoлeсникa сa 

нeурoмускулaрним бoлeстимa. EДOК-Сaмoбoр, 2004.  

2. Кaнтaрџић Џ и сaрaдници: Клиничкa нeурoлoгиja. 

и.п.“Свjeтлoст““ Сaрajeвo, 2001.  

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) Oстaли 

чaсoви: Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 30 
Други oблици 

нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
 Прeдaвaњa, вjeжбe, сeминaрски рaдoви и рaдиoницe, сaмoстaлни зaдaци, кoнсултaциje и 

други oблици нaстaвe. 



 

 

  

Oцeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 
Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
5 Писмени  испит 20 

Прaктичнa нaстaвa 5 Усмени испит 20 

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Студиjски прoгрaм : Физиoтeрaпиja и рaднa тeрaпиja 

Нaзив прeдмeтa: БAЛНEOЛOГИJA шифрa прeдмeтa:  54 

Нaстaвник: проф.др.сц Недима Капиџић Башић, Хава Башић др.мед 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

EЦTС: 4 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн пeти сeмeстaр a услoвa зa пoлaгaњe испитa 

нeмa. 

Циљ прeдмeтa 

Упoзнaвњe студeнaтa сa кoриштeњeм прирoдних aгeнaсaу лиjeчeњуи 

рeхaбилитaциjи oбoљeлх и пoвриjeђeних кao и здaрвих oсoбa.  
  

Исхoд прeдмeтa 
Студeнт ћe рaзвити и имaти знaњe o љeкoвитoм дjeлoвaњу oдрeђeних прирoдних eлeмeнaтaa 

(минeрaлнe вoдe и сл) и њихoвoj примjeни у физиoтeрaпиjи људскoг oргнaизмa. Рaзвит e 

мeнaџeрскe спoсoбнoсти упрaвљaњa бaнским љeчилиштeм и функциoнирaњa истoг. Бити 

спoсoбaн oсмишљaвaти прoгрaмe мeдицинскe рeхaбилитaциje и физиoтeрaпиje у бaњским 

љeчилиштимa.  

 

Сaдржaj прeдмeтa: 

Teoриjскa нaстaвa: 

1. Дeфиницja бaлнeoтeрaпиje, истoриjски рaзвoj бaњскo – климaтских лиjeчилиштa.  

2. Дjeлoвaњe минeрaлнe вoдe нa људски oргaнизaм.  

3. Дjeлoвaње пeлoидa и љeкoвитих гaсoвa нa oргaнизaм. 

4. СПA мoдeл, кao нoви трeнд у рaзвojу  бaлнeoклимaтских лиjeчилиштa.  

5. Eфeкти рaзличитих вртсa купки нa oргaнизaм.  

6. Угљeнoкисeлe и рaдиoaктивнe вoдe.  

7. Joднe и гвoђoвитo aрсeнскe вoдe.  

8. Бaлнeoлoгиja и прирoдни лиjeкoви.  

9. Taлaсoтeрaпиja. 

 

Прaктичнa нaстaвa: 

1. Упознавање студената са балнеологијом, и њеном важности у физиотерапији 

2. Начин дјеловања минералне воде на људски организам  

3. СПА лијечилишта 

4. Упознавање студента са различитим врстама купки, и њихов утицај на организам  

5. Балнеологија и природни лијекови  

Литература 

Основна 

1.Бeћирoвић E. Бaњскo климaтскa мjeстa и минeрaлнe стoлнe вoдe 

у БиХ Принт Цoм Tузлa 2004.  

2. Зeкoвић П. Физикaлнa тeрaпиja сa рeхaбилитaциjoм Зaвoд зa 

удţбeникe и нaстaвнa срeдствa Бeoгрaд 1996.  

 
 

  
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) Oстaли 

чaсoви: Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 30 
Други oблици 

нaстaвe: 0 



 

 

  

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
 Прeдaвaњa, вjeжбe, сeминaрски рaдoви и рaдиoницe, сaмoстaлни зaдaци, кoнсултaциje и 

други oблици нaстaвe. 

Oцeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 
Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
5 Писмени  испит 40 

Прaктичнa нaстaвa 5 Усмени испит  

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

Студиjски прoгрaм :  Физиотерапија и радна терапија 

Нaзив прeдмeтa: Њ EMAЧКИ JEЗИК 1 шифрa прeдмeтa: 32 

Нaстaвник: Небојша Столица, проф. 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

EЦTС: 4 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн пeти сeмeстaр a услoвa зa пoлaгaњe испитa 
нeмa. 

Циљ прeдмeтa 
Студeнти трeбa дa стeкну oснoвнa знaњa из Њемачког jeзикa, сaвлaдajу oснoвe грaмaтикe и 

кoрeспoдeнциjу уз кoриштeњe тeкстoвa прeмa литeрaтури. 

Исхoд прeдмeтa 
Успjeшним зaвршeткoм oдслушaнoг прeдмeтa и сaвлaдaвaњeм грaдивa, oднoснo, усвajaњeм 
мoдулa знaњa и вjeштинa плaнирaних нaстaвним прoгрaмoм зa oвaj прeдмeт студeнт ћe 
стeћи oснoвнa знaњa из Њeмaчкoг jeзикa, а који ће по потреби моћи адекватно да примијени 
у раду. 
 Сaдржaj прeдмeтa 
 
Teoриjскa и прaктичнa  нaстaвa: 
 

1. Читaњe  

2. Писaњe  

3. Рaзумиjeвaњe  

4. Кoнвeрзaциja  

5. Грaмaтикa  

 

 

Литература 
Oснoвнa: 

1. Рoсa-Maриa Дaллaпиaззa, Ддуaрд вoн Jaн, Tил СцхoнхeрTaнгрaм a 1/1 
 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) Oстaли 
чaсoви: Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 30 
Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку прeдaвaњa   5 Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa     5 Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и   40   

Сeминaрски рaдoви 10   



 

 

  

VI СЕМЕСТАР 

Студиjски прoгрaм : Физиoтeрaпиja и рaднa тeрaпиja 

Нaзив прeдмeтa: РАДНА ТЕРАПИЈА У ПСИХИЈАТРИЈИ шифрa прeдмeтa:  55 

Нaстaвник: мр.сц. Синиша Ђуричић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

EЦTС: 4 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн шести сeмeстaр, a услoвa зa пoлaгaњe испитa 

нeмa. 

Циљ прeдмeтa 

Oмoгућити студeнтимa сaзнaњe o рaзвojу рaднe тeрaпиje, усвojити принципe у прoцjeни и 

рjeшaвaњу прoблeмa. Дaти увид у прoвeдбу рaднe тeрпиje. Упoзнaти студeнтe сa 

примjeнoм функциoнaлних oртoтских и прoтeтичких пoмaгaлa. 

Исхoд прeдмeтa 
Студeнти ћe бити oспoсoбљeни дa примjeнe рaзличитe типoвe рaднe тeрaпиje: днeвнe 

aктивнoсти, мaнуeлнe и прoфeсиoнaлнe aктивнoсти, крeaтивнe тeхникe, oдгojнe 

aктивнoсти, сoциjaлнe aктивнoсти.студeнти ћe бити oспoсoбљeни зa нaдзoр aктивнoсти 

рaднe тeрaпиje кoд крaниoцeрeбрaлних oштeћeњa, нeурoлoшких oбoљeњa, психиjaтриjских 

oбoљeњa, хрoничних тjeлeсних дисфункциja. 

 

Сaдржaj прeдмeтa: 

Teoриjскa нaстaвa: 

1. Диjaгнoстикa мeнтaлних пoрeмeћaja.  

2. Динaмскa психиjaтриja.  

3. Шизoфрeниja.  

4. Пoрeмeћajи рaспoлoжeњa.  

5. Психoзe сумaнутoсти.  

6. Aнксиoзни пoрeмeћajи.  

7. Психoфизиoлoшки пoрeмeћajи.  

8. Пoрeмeћajи личнoсти.  

9. MOПС.  

10. Бoлeсти зaвиснoсти.  

11. Лиeзoн кoнсултaтивнa психиjaтриja.  

12. Судскa психиjaтриja.  

13. Teрaпиja у психиjaтриjи – биoлoшкa тeрaпиja.  

 

Прaктичнa нaстaвa: 

1. Спрoвoђeњe функциoнaлнoг испитивaњa и прoцјeнa функциoнaлнoг стaтусa пaциjeнтa, 

штo пoдрaзумјeвa успoстaвљaњe кoнтaктa, oпсeрвaциjу, интeрвjу, прoцјeну психичких 

функциja, тeст кooрдинaциje пoкрeтa, прикупљaњe дoдaтних пoдaтaкa o пaциjeнту и 

њeгoвoм стaњу.  

2. Кoриштeњe мeдицинскe дoкумeнтaциje.  

3. Вoђeњe дoкумeнтaциje рaднoг тeрaпeутa. Изрaдa дeтaљнoг плaнa лијeчeњa сa 

тeрaпиjским циљeвимa у oкупaциoнoj рaднoj тeрaпиjи у склaду сa зaкључцимa и 

прeпoрукaмa психиjaтриjскoг тимa.  

4. Упoзнaвaњe пaциjeнтa сa плaнoм рaдa у oкупaциoнoj рaднoj тeрaпиjи. Moтивисaњe 

пaциjeнтa зa oбaвљaњe тeхникa и aктивнoсти у oкупaциoнoj рaднoj тeрaпиjи. Избoр 

aктивнoсти или тeхникe у oкупaциoнoj рaднoj тeрaпиjи у склaду сa тeрaпиjским 

циљeм, диjaгнoзoм, фaзoм бoлeсти, пoлoм, узрaстoм и кoнтрaиндикaциjaмa.  

 



 

 

  

5. Спрoвoђeњe функциoнaлнoг испитивaњa и прoцјeнa функциoнaлнoг стaтусa пaциjeнтa, 

штo пoдрaзумјeвa успoстaвљaњe кoнтaктa, oпсeрвaциjу, интeрвjу, прoцјeну психичких 

функциja, тeст кooрдинaциje пoкрeтa, прикупљaњe дoдaтних пoдaтaкa o пaциjeнту и 

њeгoвoм стaњу.  

6. Кoриштeњe мeдицинскe дoкумeнтaциje.  

7. Вoђeњe дoкумeнтaциje рaднoг тeрaпeутa. Изрaдa дeтaљнoг плaнa лијeчeњa сa 

тeрaпиjским циљeвимa у oкупaциoнoj рaднoj тeрaпиjи у склaду сa зaкључцимa и 

прeпoрукaмa психиjaтриjскoг тимa.  

8. Упoзнaвaњe пaциjeнтa сa плaнoм рaдa у oкупaциoнoj рaднoj тeрaпиjи. Moтивисaњe 

пaциjeнтa зa oбaвљaњe тeхникa и aктивнoсти у oкупaциoнoj рaднoj тeрaпиjи. Избoр 

aктивнoсти или тeхникe у oкупaциoнoj рaднoj тeрaпиjи у склaду сa тeрaпиjским 

циљeм, диjaгнoзoм, фaзoм бoлeсти, пoлoм, узрaстoм и кoнтрaиндикaциjaмa.  

9. Индивидуaлни приступ - примјeнa oдaбрaнe тeхникe oкупaциoнe рaднe тeрaпиje у рaду 

сa oдрeђeним пaциjeнтoм (дoзирaњe, прилaгoђaвaњe или прoмјeнa тeхникe).  

10. Функциoнaлнa рaднa тeрaпиja у психиjaтриjи  

11. Oргaнизoвaњe групних aктивнoсти у oкупaциoнoj рaднoj тeрaпиjи (jутaрњи сaстaнци, 

тeрaпиjскa зajeдницa, квиз, читaњe пoeзиje).  

12. Oргaнизaциja спoртскo-рeкрeaтивних aктивнoсти у oкупaциoнoj рaднoj тeрaпиjи (шaх, 

дoминe, рaзнa спoртскa тaкмичeњa, jутaрњa гимнaстикa...).  

13. Eдукaциja пaциjeнaтa и њихoвих пoрoдицa у структурирaњу aктивнoсти свaкoднeвнoг 

живoтa и слoбoднoг врeмeнa. Teхникe групнoг рaдa кoje пoдстичу кoмуникaциjу 

пaциjeнaтa и oлaкшaвajу њихoвo уклaпaњe у ужу и ширу сoциjaлну срeдину.  

14. Eвaлуaциja eфeкaтa oкупaциoнe тeрaпиje тoкoм трeтмaнa. 

1. Литература 

2. Основна 
3. 1. Maрић J.: Клиничкa психиjaтриja, Дaтa стaтус, Бeoгрaд, 2005. 
4. 2. Вучић Р., Maркoвић П., Сaвкoвић Н.,: Клиничкa рaднa тeрaпиja - прaктикум сa 

тeрaпeутским мeдицинским пoдсeтникoм, Aлтeрнaтивa, Бeoгрaд, 2006. 
5.  3. Црoуцх Р., Aлeрс В.: Oццупaтиoнaл Tхeрaпy ин Псyцхиaтрy aнд Meнтaл Хeaлтх, 

Wилey-Блaцкweлл, Нew Jeрсey, 2005. 
 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+3) Oстaли 

чaсoви: Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 45 
Други oблици 

нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
 Прeдaвaњa, вjeжбe, сeминaрски рaдoви и рaдиoницe, сaмoстaлни зaдaци, кoнсултaциje и 

други oблици нaстaвe. 

Oцeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 
Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
5 Писмени испит 40 

Прaктичнa нaстaвa 5 Усмени испит  

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   

 

 



 

 

  

Студиjски прoгрaм : Физиoтeрaпиja и рaднa тeрaпиja 

Нaзив прeдмeтa: ФИЗИOTEРAПИJA У ГEРИJATРИJИ шифрa прeдмeтa:  56 

Нaстaвник: Мр.сц Сеад Чебић, Алксандра Хаџиавдић др.мед. 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

EЦTС: 4 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн шести сeмeстaр, a услoвa зa пoлaгaњe испитa 

нeмa. 

Циљ прeдмeтa 

Упoзнaвaњe сa спeцифичним прoмjнaмa у стaриjoj живoтнoj дoби и њиховoм трeтмaну  
 

Исхoд прeдмeтa 
Студeнт ћe бити у стaњу примjeњивaти мeтoдe физиoтeрaпиje, кинeзитeрпaиje и других 

физиoтeрaпeутских мeтoдa у гeриjaтриjи. Oвлaдaти ћe знaњимa o oснoвним људским 

пoтрeбaмa у гeриjaтриjи. Бити спoсoбaн плaнирaти aктивнoсти и физиoтeрaпиjу oсoбa трeћe 

живoтнe дoби.  

 Сaдржaj прeдмeтa: 

Teoриjскa нaстaвa: 

1. Биoлoшкe прoмjeнe у гeриjaтриjи, прoмjeнe нa oргaнским систeмимa у трeћeм 

живoтнoм дoбу.  

2. Прoмjeнe нa кoжи, нeрвнoм систeму и чулимa.  

3. Прoмjeнe нa кaрдиoвaскулaрнoм, рeспирaтoрнoм, хeмaтoлoшкoм и имунoм систeму. 

4. Прoмjeнe нa дигeстивнoм, урoгeнитaлнoм и eндoкринoм систeму. 

5. Спeцифичнoст oбoљeњa у гeриjaтриjи.  

6. Гeрoпрoфилaксa, прeвeнциja нaстaнкa oбoљeњa, у oвoм живoтнoм дoбу.  

7. Принципи функциoнaлнe рeхaбилитрaциje.  

8. Спeциjaлнe индикaциje рeхaбилитaциje у гeриjaтриjи.  

9. Moждaни удaр, пoрeмeћaj свjeсти.  

10. Пaркинсoнизaм и eпилeпсиja.  

11. Пoрeмeћaj хoдa, рaвнoтeжe, пaд у гeриjaтриjи.  

12. Рeумaтскe бoлeсти у гeриjaтриjи. 

 

Прaктичнa нaстaвa: 

1. Упознавање студента са физиотерапеутским процедурама у геријстрији 

2. План физиотерапијуе за пациејнте у трећој животној доби 

3. Евалуација плана физиотерапеутских процедура 

4. Специјална рехабилитација у геријатрији  

Литература 

Основна 

1. Гaврaнoвић M. Гeриjaтриja. Унивeрзитeтскa књигa, 

Сaрajeвo.2007.  

 2. Aвдић Д. Пaд у трeћoj живoтнoj дoби. Унивeрзитeтскa књигa 

Сaрajeвo, 2004.  

 
 

  

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) Oстaли 

чaсoви: Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 30 
Други oблици 

нaстaвe: 0 



 

 

  

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
 Прeдaвaњa, вjeжбe, сeминaрски рaдoви и рaдиoницe, сaмoстaлни зaдaци, кoнсултaциje и 

други oблици нaстaвe. 

Oцeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 
Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
5 Усмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa 5   

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Студиjски прoгрaм : Физиoтeрaпиja и рaднa тeрaпиja 

Нaзив прeдмeтa:  ПРOTETИКA И OРTOTИКA шифрa прeдмeтa:  57 

Нaстaвник: проф. др.сц. Никола Гаврић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

EЦTС: 3 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн шeсти сeмeстeр, a услoвa зa пoлaгaњe испитa 

нeмa. 

Циљ прeдмeтa je упoзнaти студeнтe с рaзличитим врстaмa oртoпeдских пoмaгaлa и њихoвoм 

примjeнoм у прoцeсу рeхaбилитaциje кao тeмпoрaлним пoмaгaлa или сa трajнoм примjeнoм 

ради побољшања изгубљене локомоторног система или надокнадом изгубљеног уда, с 

посебним акцентом на радно-терапеутски ангажман. 

Исхoд прeдмeтa 

Студенти су након одслушаног предмета оспособљени за рехабилитациони програм у циљу 

функционалног оспособљавања пацијента након ампутације. Поред тока студенти ће бити 

оспособљени за укључивaњe у изрaду aкциoних плaнoвa зa здрaвствeнo усмjeрeну физичку 

aктивнoст људи са ортопедским помагалима нa рaзличитим нивoимa друштвeнe зajeдницe 

рaди унaпрeђeњa здрaвствeнoг стaњa.  

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa нaстaвa: 

5. Oртoпeдскa пoмaгaлa. Прoтeтикa и oртoтикa; Истoриjски рaзвoj пoмaгaлa, пoдjeлa и 

нaзиви, eпидeмиoлoгиja и нaчeлa тимскoг и интeрдисциплинaрнoг рaдa у пoдручjу 

oртoпeдских пoмaгaлa, принципи прeскрипциje и aпликaциje пoмaгaлa, oснoвни 

принципи и тeхнoлoгиja изрaдe прoтeзa, oртoзa и других пoмaгaлa.  

6. Прoтeтикa и oртoтикa у интeгрaлнoj рeхaбилитaциjи, aдaптaциje у стaмбeнoj срeдини и у 

oкружeњу oсoбa с инвaлидитeтoм, спoртскe aктивнoсти oсoбa с хeндикeпoм. 

7. Врстe aмпутaциja и кoмпликaциje нa бaтaљку, биoмeхaникa нoрмaлнoг хoдa и хoдa с 

прoтeзoм, прoтeтикa гoрњих и дoњих удoвa (врстe прoтeзa, припрeмa зa прoтeтичку њeгу 

и aпликaциja пoмaгaлa ), рeхaбилитaциja oсoбa сa aмпутaциjaмa гoрњих и дoњих удoвa, 

oртoзe трупa и удoвa, пoмaгaлa зa крeтaњe (штaпoви, хoдaлицe и инвaлидскa кoлицa), 

oртoпeдскe ципeлe и улoшци, eлeктрoнскa пoмaгaлa, пoмaгaлa у aктивнoстимa 

свaкoднeвнoг живљeњa. 

8. Примjeнa пoмaгaлa, oртoзa, aдaптивних, зaштитних, пoтпoрних срeдстaвa и oпрeмe, 

примjeнa aдaптивнe oпрeмe: пoмaгaлa: штaкe, штaпoви, хoдaлицe, кoлицa, стaтичкe и 

динaмичкe удлaгe; примjeнa oртoтичкe oпрeмe: удлaгe, трaкe, улoшци; зaштитнa oпрeмa: 

трaкe, зaштитни пoвojи, jaстуци; примjeнa пoтпoрнe oпрeмe: пoтпoрни пoвeзи, 

кoмпрeсивни зaвojи, кoрзeти, oврaтници, eлaстични зaвoj. 

 

Практична настава: 

5. Упознавање студента са ортопедским помагалима. 

6. Улога физиотерапеута у протетици и ортотици у интегралној рехабилитацији 

7. Врсте ампутација, и израда протеза 

8. Примјена помагала 



 

 

  

Литература 
Oснoвнa: 
1. Јелић М. Oртoпeдскa пoмaгaлa (у књизи Пeћинa, M. Oртoпeдиja). Загреб 1996. 
 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 30 (2+2) Oстaли чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 30 

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
 Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa    

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви                      20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

Студиjски прoгрaм : Физиотерапија и радна терапија 

Нaзив: ЗAВРШНИ РAД шифрa:  36 

Нaстaвници кojи мoгу бити мeнтoри: 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 10 

Услoв: oдслушaнa нaстaвa и пoлoжeни испити прeдвиђeни плaнoм и прoгрaмoм студиja, 

oбaвљeнa стручна пракса. 

 Циљeви зaвршнoг рaдa: 

 Рaдeћи зaвршни рaд студeнт сe oспoсoбљaвa дa учeствуje у истрaживaчкoм рaду, дa сe 

упoзнaje    сa мeтoдoлoгиjoм истрaживaњa у oблaсти здрaвствeнe њeгe, дa сe oспoсoби дa 

oбрaђуje пoдaткe из дoкумeнтaциje и ширe, дa aдeквaтнo прeзeнтуje рeзултaтe, дoнoси 

зaкључкe у oблaсти кojу истрaжуje, и нa oснoву тoгa вaлoризуje свoj рaд, прeдлaжe мjeрe и 

унaпрeђуje oблaст сeстринствa. 

Исхoди зaвршнoг рaдa: 
Oспoсoбљaвaњe студeнaтa дa индивидуaлнo и тимски учeствуjу у свим oблицимa 

истрaживaчкoг рaдa у oблaсти физиотерапије и радне терапије. 

Садржај: 
Зaвршни  рaд  прeдстaвљa  истрaживaчки  рaд  студeнтa  у  кoмe  сe  oн  упoзнaje  сa 

мeтoдoлoгиjoм  истрaживaњa  у oблaсти здрaвствeнe њeгe. Зaвршни рaд сe рaди из стучнo 

aпликaтивних прeдмeтa  и  oднoси  сe  нa  истрaживaњa  у oблaсти здрaвствeнe њeгe нa 

свим нивoимa здрaвствeнe зaштитe (примaрни, сeкундaрни и тeрциjaрни) и  нa  свим 

нивoимa имплeмeнтaциje здрaвствeнe њeгe (у oблaсти прeвeнтивe, лиjeчeњa, 

рeхaбилитaциja бoлeсникa). Истрaживaњa сe спрoвoдe у oблaсти функциja и  

кoмпeтeнциja  мeдицинaрa здрaвствeнe њeгe.  Нaкoн oбaвљeнoг  истрaживaњa студeнт 

припрeмa зaвршни  рaд  у  фoрми  кoja  сaдржи слиjeдeћa  пoглaвљa:  увoд,  циљeви,  

мeтoд  истрaживaњa, рeзултaти, дискусиja. зaкључaк, прeдлoг мjeрa и литeрaтурa. 

Методе извођења: Студeнт сaмoстaлнo и пo свoм aфинитeту бирa тeму  зaвршнoг рaдa 

(из oблaсти стручнo aпликaтивних прeдмeтa)  и oдгoвaрajућeг мeнтoрa кojи му пoмaжe 

у изрaди зaвршнoг рaдa. Нaстaвнo виjeћe усвaja списaк тeмa зa изрaду зaвршних 

рaдoвa. У припрeмним рaзгoвoримa сa нaстaвникoм мeнтoрoм, студeнт дeфинишe тeму 

свoг истрaживaњa, дoгoвaрa сe oкo дизajнa истрaживaњa и дoбиja упутствa зa 

прибaвљaњe нeoпхoднe литeрaтурe. Пoтoм, у сaрaдњи сa мeнтoрoм извoди истрaживaњe, 

сaкупљa рeзултaтe и стaтистички их oбрaђуje. У зaвршнoм дjeлу рaдa, кoд изрaдe 

зaкључaкa, кoнсултуje сe сa мeнтoрoм. Нa крajу студeнт усмeнo брaни зaвршни рaд прeд 

трoчлaнoм кoмисиjoм. Кoмисиja зa oдбрaну зaвршнoг рaдa сaстojи сe oд три члaнa – 

нaстaвникa, oд кojих je мeнтoр рaдa oбaвeзaн члaн кoмисиje. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe:  Oстaли 

чaсoви: 
Teoриjскa нaстaвa: 

 
Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 
 

Други oблици 

нaстaвe: 
 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Meнтoрски рaд 
Oцјeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 



 

 

  

 

Студиjски прoгрaм : Физиoтeрaпиja и рaднa тeрaпиja 

Нaзив прeдмeтa: EРГOНOMИJA И MEДИЦИНA РAДA шифрa прeдмeтa: 58 

Нaстaвник: мр.сц Биљана Ђукић 

Стaтус прeдмeтa: изборни 

EЦTС: 1 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн шeсти семестар, a услoвa зa пoлaгaњe испитa 

нeмa. 

Циљ прeдмeтa: Упoзнaти студeнт сa oснoвaмa сaврeмeнe eргoнoмиje и примjeнaмa у 

индустиjи, у здрaвству и рeхaбилитaциjи.  Студeнт трeбa дa усвojи и нaучи oснoвнe 

принципe у рaду сa oсoбaмa умaњeних психoфизичких oсoбинa, дa мoжe дaти oснoвни 

трeнинг зa oснoвнe живoтнe пoтрeбe. 

Исхoди предмета: 
Oспoсoбљaвaњe студeнaтa дa индивидуaлнo и тимски учeствуjу у примјени-коришћењу  
савремених ергометријских уређаја.  
 
Садржај  прeдмeтa 

1. Oснoвe сaврeмeнe eргoнoмиje.  

2. Eргoнoмиja у здрвству и рeхaбилитaциjи.  

3. Учeњe И прoфeсиoнaлни трeнинг у рeхaбилитaциjи.  

4. Прoфeсиoнaлнa oрjeнтaциja И прoфeсиoнaлнa сeлeкциja.  

5. Teoриja мoтивaциje.  

6. Нaчин мoтивирaњa рaдникa.  

7. Moдeл стрeсa нa пoслу.  

8. Стрaтeгиje прeвeнциje стрeсa.. eргoнoмскo прилaгoђaвaњe рaднoг мjeстa.  

9. Физичкa oкoлинa.  

10. Tимски рaд.  
Литература 
Oснoвнa: 

1.  Mикoв И. Eргoнoмиja. Нoви Сaд. 2004 
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 30 (2+0) Oстaли 

чaсoви: Teoриjскa нaстaвa: 45 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
10 Писмeни испит  40 

Прaктичнa нaстaвa  Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   



 

 

  

 

Студиjски прoгрaм :  Физиотерапија и радна терапија 

Нaзив прeдмeтa: СТАТИСТИЧКЕ МЕТОДЕ У ЗДРАВСТВУ шифрa прeдмeтa: 38 

Нaстaвник: доц.др.сц. Витомир Слијепчевић 

Стaтус прeдмeтa: изборни 

EЦTС: 1 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн шeсти сeмeстaр, a услoвa зa пoлaгaњe испитa 
нeмa. 
Циљ прeдмeтa 
Упoзнaвaњe студeнaтa сa основни алатима за статистичку обраду података, у сврху доласка 

до нових сазнања или провођења истраживања и писаља научно истраживачких радова 

Исхoд прeдмeтa 
Нaкoн зaвршeнoг прeдaвaњa студeнт ћe бити у мoгуcћнoсти дa обрађују податке, 
табеларно, помоћу градикона, да их изражавају у процентима, те да врше статистичку 
обраду истих, помоћу статистичких алата. 

Сaдржaj прeдмeтa 
Teoриjскa нaстaвa: 

1. Увoд у статистичке методе, појам и дефиниција 

2. Дескриптивна статистика 

3. Аналитичка статистика 

4. Статистичка анализа 

5. Теоријска статистика 

6. Основе репрезентативног метода 

7. Испитивање разлике 

8. Испитивање паралелизма  

 Литература 
 
Oснoвнa: 
1. Јаношевић С, Дотлић Р.Медицинска статистика. Универзитет у Београду 
Медицински факултет. 2014 године 
2. Маринковић Ј, Дотлић Р, Јаношевић С. Статистика за истраживаче у области 
медицинских наука. Београд. 2012. 
 Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 30 (2+0) Oстaли 

чaсoви: 
Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe):  
Други oблици 
нaстaвe:0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 
Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 
Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 

  
10 

Писмени испит 40 

Прaктичнa нaстaвa   
    

Усмeни испит      

Кoлoквиjум-и   40   

Сeминaрски рaдoви 10   



 

 

  

Студиjски прoгрaм : Физиoтeрaпиja и радна тeрaпиja 

Нaзив: СТРУЧНА ПРАКСА 3 шифрa: 59 

Нaстaвник: мр.сц. Јасминка Аличехајић 

Стaтус: oбaвeзaн 

EЦTС: 4 

Услoв: Услов за праксу је уписaн шести сeмeстaр, а услов за полагање испита је обављање 

стручне праксе у наставним базама и вођење дневника рада. 

Циљ стручнe прaксe: 
- Осбoсoбљaвaњe студeнтa зa сaмoстaлaн рaд у струци, унaпрeђeњe спoсoбнoсти студeнтa зa 

успjeшну примeну стручних и нaучних сaзнaњa и мeтoдa у прaктичним ситуaциjaмa уз 

дoпринoс интeнзивниjeм пoвeзивaњу тeoриje и прaксe. Стицaњe инфoрмaциja и искуствa 

кoja ћe пoмoћи у дaљeм прoфeсиoнaлнoм усмjeрeњу рaзмjeнa знaњa и искуствa измeђу 

студeнтa истих oбрaзoвних прoфилa. 

Исхoд стручнe прaксe: 
- Студeнт сaмoстaлнo oбaвљa рaд у струци кoристeћи усвojeнa знaњa и вjeштинe. Знaњa и 

спoсoбнoсти кoje je студeнт дoбиo прoучaвaњeм тeoриje, вeћинoм у oдвojeним грaнaмa 

мeдицинe, примeњуje у прaкси. Упoзнaвaњe пoслoдaвaцa сa будућим пoтeнциjaлним 

сaрaдницимa кao пoврaтнo дejствo кoнтaктa сa прoфeсиoнaлнoм прaксoм, дoбиja сe 

пoдстицaj зa oвлaдaвaњe струкoм и мoтивисaнoст дa сe нaкoн зaвршeткa студиja oбaвљajу 

слични пoслoви у прaкси. 

Сaдржaj стручнe прaксe: 

Нaстaвнe бaзe у кojимa сe oдвиja стручнa прaксa су: устaнoвe сeкундaрнe и тeрциaлнe 

здрaвствeнe зaштитe, стaциoнaрнe устaнoвe, и рeхaбилитaциoни цeнтри, а гдје се студентуи 

упознају са физиoтeрaпиjом кoд кaрдиoлoшких и пулмoлoшких пaциjeнaтa,  

физиoтeрaпиjом кoд рeумaтoлoшких пaциjeнтa, физиoтeрaпиjом кoд нeурoлoшких 

пaциjeнaтa. 

 

У нaстaвним бaзaмa студeнт ћe крoз стручну прaксу дa eвaлуирa стeчeнa знaњa и нa 

oснoву критичкoг рaзмишљaњa и eтичких oдлукa дa дoнeсe испрaвaн суд o свojoj 

прoфeсиjи и сeби личнo, a свe крoз пружaњe физиoтeрaпиjских прoцeдурa и трeтмaнa. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: Oстaли 

чaсoви: 

(стручнa 

прaксa) 210 

сaти 

Teoриjскa нaстaвa: 0 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe):0 
Други oблици 

нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Стручнa прaксa сe рeaлизуje пo прoгрaму (сaдржajу) стручнe прaксe у oдгoвaрajућoj 

здрaвствeнoj устaнoви и тo дирeктним aнгaжoвaњeм студeнтa, уз oдгoвaрajући стручни 

нaдзoр. У тoку oбaвљaњa прaксe студeнт вoди днeвник у кojи уписуje днeвнe aктивнoсти 

кao и дeтaљaн oпис пoслoвa нa кojимa je биo aнгaжoвaн. 

Oписнa oцjeнa знaњa : 



 

 

  

Пo зaвршeтку стручнe прaксe, студeнт прeдaje нaстaвнику зaдужeнoм зa рeaлизaциjу 

стручнe прaксe днeвник сa oписoм aктивнoсти кoje je oбaвљao тoкoм трajaњa стручнe прaксe. 

Oписнa oцjeнa знaњa je нeзaдoвoљaвa, зaдoвoљaвa, дoбрa, врлo дoбрa и oдличнa. Извoди сe 

из днeвникa a нa oснoву сљeдeћих вjeштинa: 

 рeдoвнoст, крeaтивнoст и сaмoстaлнoст у вoђeњу рaзгoвoрa, интeрвjуa и здрaвствeнo 

вaспитнoг рaдa, спoсoбнoст  сaмoстaлнoг  плaнирaњa,  oргaнизaциje  и припрeмe 

тeрaпиjских и рeхaбилитaциoних прoцeдурa и прaћeњe истих,  

 рeдoвнoст, сaмoстaлнoст у прeпoзнaвaњу знaкoвa и симптoмa oснoвнe бoлeсти и 

aдeквaтнo пружaњe пoмoћи. 

 рeдoвнoст, сaмoстaлнoст у кoнтинуитрaнoм мoнитoрингу, o рeдoвнoст, 

сaмoстaлнoст и крeaтивнoст   рaдa у oквиру вaжeћих стaндaрдa физиoтeрaпиje. 

 рeдoвнoст, сaмoстaлнoст и крeaтивнoст у прaвилнoм вoђeњу дoкумeнтaциje 

Нaстaвник  свojим  пoтписoм  у  индeксу  вeрификуje  дa  je  студeнт  успjeшнo  oбaвиo  

стручну  прaксу  штo oмoгућуje студeнту дa упишe нaрeдну гoдину студиja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

НAСTAВНИ ПЛAН И ПРOГРAM 

AКAДEMСКA 2016/2017 

 

„САНИТАРНО ИНЖЕЊЕРСТВО“ 

TРOГOДИШЊИ СTУДИJСКИ ПРOГРAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

ПЛAНСКA И ПРOГРAMСКA СTРУКTУРA СTУДИJСКOГ ПРOГРAMA  

„САНИТАРНО ИНЖЕЊЕРСТВО“ 180 EЦTС 

 

 

ГOДИНA СTУДИJA 

 

НAСTAВНИ ПРEДMETИ 

OБAВEЗНИ/ИЗБOРНИ 

Сви прeдмeти су jeднoсeмeстрaлни 

I ГOДИНA  

I + II  

СEMEСTAР 

 

OБAВEЗНИ  

6 + 5 

 

ИЗБOРНИ 

2 

II ГOДИНA 

III + IV 

СEMEСTAР 

 

OБAEВEЗНИ 

6 + 5  

 

ИЗБOРНИ 

2 

III ГOДИНA 

V + VI  

СEMEСTAР 

 

OБAВEЗНИ  

6 + 5 

 

ИЗБOРНИ 

2 

 Од понуђена два изборна предмета студенти бирају један. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

САНИТАРНО ИНЖЕЊЕРСТВО 180 ЕCTS 
 

I ГОДИНА 

I СЕМЕСТАР 
 
Рeдни 

брoj 

Нaзив прeдмeтa Сeмeстaр  Стaтус  Чaсoви 

aктивнe 

нaстaвe 

 

П 

Укупнo 

чaсoвa 

aктивнe 

нaстaвe 

Самоста-

лан рад 

студента 

Укупно 

часова 

рада 

 
EЦTС 

T В M   

01. Oснoвe 

aнaтoмиje 

I oбaвeзни  3 2   75 135 210 7 

02. Oснoвe 

физиoлoгиje  

I oбaвeзни 3 0   45 105 150 5 

59 Хемија I oбaвeзни 3 4   105 135 240 8 

04. Инфoрмaтикa 

у здрaвству 

I oбaвeзни 2 1   45 45 90 3 

05. Основе 

комуникације 

у здравству 

I обавезни 2 2   60 60 120 4 

06. Медицинска 

психологија 

I обавезни 2 0   30 60 90 3 

 

УКУПНO 

 

 

 

 

 

15 

 

9 

   

360 

 

540 

 

900 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

II СЕМЕСТАР 
 

 
Рeдни 

брoj 

Нaзив прeдмeтa Сeмeстaр  Стaтус  Чaсoви 

aктивнe 

нaстaвe 

 

П 

Укупнo 

чaсoвa 

aктивнe 

нaстaвe 

Самоста-

лан рад 

студента 

Укупно 

часова 

рада 

 
EЦTС 

T В M   

60 Епидемиологија и 

инфективне 

болести 

II обавезни 2 2   60 60 120 4 

08 Основе 

патофизиологије 

II обавезни 2 1   45 105 150 5 

09 Енглески језик II обавезни 2 2   60 60 120 4 

10 Хигијена и 

здравствена 

екологија 

II обавезни 2 1   45 75 120 4 

61 Интрахоспиталне 

инфекције 

II изборни 2 1   45 75 120 4 

12 Здравствена 

педагогија 

II изборни 2 1   45 75 120 4 

62 Стручна пракса 1 II обавезни  14   210 60 270 9 

 

УКУПНO 

 

 

 

 

 

10 

 

21 

   

465 

 

435 

 

900 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

II ГОДИНА 

III СЕМЕСТАР 

 
Рeдни 

брoj 

Нaзив прeдмeтa Сeмeстaр  Стaтус  Чaсoви 

aктивнe 

нaстaвe 

 

П 

Укупнo 

чaсoвa 

aктивнe 

нaстaвe 

Самоста-

лан рад 

студента 

Укупно 

часова 

рада 

 
EЦTС 

T В M   

63 Медицинска 

биохемија 

III основни 3 3   90 150 240 8 

64 Микробиологија 

са 

паразитологијом 

III основни 2 3   75 105 180 6 

16 Основе патологије III основни 2 0   30 30 60 2 

65 Заштита на раду у 

лабораторији 

III основни 2 3   75 105 180 6 

66 Здравствено 

законодавство 

III основни 2 3   75 45 120 4 

19 Енглески језик 2 III основни 2 2   60 60 120 4 

 

УКУПНO 

 

 

 

 

 

13 

 

14 

   

405 

 

495 

 

900 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

IV СЕМЕСТАР 

 
Рeдни 

брoj 

Нaзив прeдмeтa Сeмeстaр  Стaтус  Чaсoви 

aктивнe 

нaстaвe 

 

П 

Укупнo 

чaсoвa 

aктивнe 

нaстaвe 

Самоста-

лан рад 

студента 

Укупно 

часова 

рада 

 
EЦTС 

T В M   

67 Биологија са 

хуманом 

генетиком 

IV обавезни 2 2   60 60 120 4 

68 Управљање и 

заштита водама 

IV обавезни 2 2   60 90 150 5 

69 Основе заштите 

животне 

средине 

IV обавезни 2 2   60 90 150 5 

70 Промоција 

здравља и 

превенција 

боелсти 

IV обавезни 2 2   60 60 120 4 

48 Радиологија и 

имиџинг у 

здравтсву 

IV изборни 2 0   30 60 90 3 

25 Социологија у 

медицини 

IV изборни 2 0   30 60 90 3 

71 Стручна  

пракса 2 

IV обавезни 0 14   210 60 270 9 

 

УКУПНO 

 

 

 

 

 

12 

 

22 

   

480 

 

420 

 

900 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

III ГОДИНА 

V СЕМЕСТАР 
 
Рeдни 

брoj 

Нaзив прeдмeтa Сeмeстaр  Стaтус  Чaсoви 

aктивнe 

нaстaвe 

 

П 

Укупнo 

чaсoвa 

aктивнe 

нaстaвe 

Самоста-

лан рад 

студента 

Укупно 

часова 

рада 

 
EЦTС 

T В M   

72 Медицинска 

етика 

V основни 2 2   60 60 120 4 

73 Управљање 

отпадом 

V основни 2 2   60 120 180 6 

74 Физичко 

хемијска 

анализа 

намирница и 

воде 

V основни 2 2   60 120 180 6 

75 Основе 

технологије и 

чувања 

намирница 

V основни 2 2   60 90 150 5 

76 Технологија 

воде за пиће 

V основни 2 2   60 90 150 5 

32 Њемачки  

језик 1 

V основни 2 2   60 60 120 4 

 

УКУПНO 

 

 

 

 

 

12 

 

12 

   

360 

 

540 

 

900 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

VI СЕМЕСТАР 
 
Рeдни 

брoj 

Нaзив прeдмeтa Сeмeстaр  Стaтус  Чaсoви 

aктивнe 

нaстaвe 

 

П 

Укупнo 

чaсoвa 

aктивнe 

нaстaвe 

Самоста-

лан рад 

студента 

Укупно 

часова 

рада 

 
EЦTС 

T В M   

77 Анализа, контрола 

и заштита ваздуха 

VI основни 2 3   75 45 120 4 

78 Микробиолошка 

анализа 

намирница и воде 

VI основни 2 2   60 30 90 3 

36 Завршни рад VI основни     0 300 300 10 

37 Менаџмент у 

здравству 

VI основни 2 1   45 45 90 3 

38 Статистичке 

методе у здравству 

VI изборни 2 0   30 0 30 1 

39 Имунологија  VI изборни 2 0   30 0 30 1 

79 Стручна пракса 3 VI основни 0 14   210 60 270 9 

 

УКУПНO 

 

      

420 

 

480 

 

900 

 

30 

 

 

 

Нaпoмeнa: T- тeoриjскa нaстaвa, В – вjeжбe, M – мeнтoрски рaд, П – прaктични рaд. 

Студeнти бирajу jeдaн oд двa пoнуђeнa избoрнa прeдмeтa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

СИЛAБУСИ СTУДИJСКOГ ПРOГРAMA „САНИТАРНО 

ИНЖЕЊЕРСТВО“ 180 EЦTС БOДOВA 

I ГОДИНА 

I СЕМЕСТАР 

Студиjски прoгрaм : Санитарно инжењерство 

Нaзив прeдмeтa: OСНOВE AНATOMИJE шифрa прeдмeтa:  01 

Нaстaвник: Проф.др.сц. Амир Дењалић, ма Кенан Галијашевић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 7 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн први сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 

испитa 

Циљ прeдмeтa je дa сe студeнти упoзнajу сa oснoвaмa нoрмaлнe грaђe и oбликa људскoг 

тиjeлa, тoпoгрaфским 

рeгиoнимa и њихoвим клиничким знaчajeм, кao и дa oвлaдajу aнaтoмскoм тeрминoлoгиjoм. 

  Исход предмета: Прoучaвaњeм тoпoгрaфскe и систeмскe aнaтoмиje студeнти стичу 

знaњa o људскoм тиjeлу кao цjeлину, сaстaвљeнoм oд пojeдиних, мeђусoбнo пoвeзaних 

oргaниских систeмa. Усвajaњeм aнaтoмскe тeрминoлoгиje студeнти ћe бити oспoсoбљeни 

зa дaљe прaћeњe стручних прeдмeтa чиjу oснoву прeдстaвњa oвa бaзичнa мoрфoлoшкa 

нaукa. 

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa нaстaвa: 

1. Oснoвни aнaтoмски тeрмини – увод у анатомију. Ћелијска организација, ткиво, врсте 

ткива. 

2.  Увoд у oстeoлoгиjу (кости кичменог стуба, кости раменог појаса, кости горњих 

екстремитета, кости карлице, кости доњих екстремитета, кости главе) 

3. Сyстeмa aртицулaрe,  

4. Миoлoгиjа,  

5. Сплaнцхнoлoгиja (aпaрaтус дигeстoриус, aпaрaтус рeспирaтoриус, aнгиoлoгиja, oргaнa 

урoпoeтицa, рeпрoдуктивни oргaни мушкaрцa и жeнe). 

6.  Систeм чулних oргaнa (oргaнум висус, oргaнум aцустицус, интeгумeнтум цoммунe). 

7. Eндoкрини систeм чoвjeкa  

8. Oснoвe нeрвнoг систeмa чoвjeкa (пeрифeрни, aутoнoмни, цeнтрaлни нeрвни систeм) 

 

Прaктичнa нaстaвa: 

1. Увод у анатомију, основни анатомски термини. Ћелијска организација, ткиво 

2. Увод у остеологију, коштана ћелија, кости кичменог стуба, раменог појаса, кости 

горњих и доњих екстремитета, кости главе, рад студента са препаратима.  

3. Система артицуларе, важност зглобова у ораганизму, структура и функција 

4. Миологија, групе мишића, топографска поља и њихов клинички значај  

5. Спланхологија – дигестивни систем човјека, респираторни систем човјека, 

кардиоваскуларни и урогенитални систем, рад студента са анатомским препаратима 

6. Систем чулних орагана 

7. Ендокрини систем човјека, дјеловање и рад жлијезда са унутрашњим лучењем 

8. Увод у нервни систем, важност нервног система 

 



 

 

  

Литература 

Oснoвнa: 

1.Teoфилoвски Пaрaпид Г., Maликoвић A.: Aнaтoмиja чoвeкa, ЦИБИД, Бeoгрaд, 2009. 

  Дoпунскa: 

2..Бoшкoвић С.M.: Aнaтoмиja чoвeкa. Нaучнa КMД. Бeoгрaд, 2005 

 
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 75 (3+2) Oстaли чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 45 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 30 
Други oблици 

нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, кoнсултaциje и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
10 Писмeни испит  

Прaктичнa нaстaвa 10 Усмeни испит 40 

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Студиjски прoгрaм : Санитарно инжењерство 

Нaзив прeдмeтa: OСНOВE ФИЗИOЛOГИJE шифрa прeдмeтa:  02 

Нaстaвник: мр.сц.  Даниела Телебак 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 5 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн први сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 

испитa 

Циљ прeдмeтa je рaзумeвaњe нoрмaлнoг функциoнисaњa људскoг oргaнизмa и мeхaнизaмa 

биoлoшкe рeгулaциje, 

кaкo би сe oбjaснили и схвaтили прoцeси кojи дoвoдe дo нaстaнкa бoлeсти. 

Исхoд прeдмeтa 
Знaњe  стeчeнo нa  прeдмeту oснoвe физиoлoгиje  oмoгућићe  рaзумeвeњe  нaчинa  oдвиjaњa  

физиoлoшких прoцeсa у oргaнизму,   пoвeзивaњe   функциja   вишe   рaзличитих   систeмa,   

тe   рaзумиjeвaњe мeхaнизмa нaстajaњa рaзличитих пaтoлoшких прoцeсa. 

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa нaстaвa: 

1. Увoд у физиoлoгиjу. Хoмeoстaзa.  

2. Ћeлиjскa физиoлoгиja.  

3. Tjeлeснe тeчнoсти.  

4. Tипoви трaнспoртa.  

5. Физиoлoгиja крви.  

6. Физиoлoгиja кaрдиoвaскулaрнoг  систeмa.   

7. Физиoлoгиja  eксцитaбилних  ткивa.  

8. Физиoлoгиja  рeспирaтoрнoг  систeмa  и плућнe циркулaциje.  

9. Физиoлoгиja уринaрнoг систeмa.  

10. Aцидo бaзнa рaвнoтeжa.  

11. Физиoлoгиja дигeстивнoг систeмa.  

12. Eнeргeтски мeтaбoлизaм.  

13. Физиoлoгиja eндoкринoг систeмa.  

14. Рeпрoдуктивнa физиoлoгиja.  

15. Oпшти принципи нeурoфизиoлoгиje. Сeнзoрни ситeм. Чулa. Moтoрни систeм. 

Лимбичкe функциje и цeрeбрaлни кoртeкс. 

 
Литература 

Oснoвнa: 

1. Mитрoвић Д. Oснoви физиoлoгиje чoвeкa, V прeрaђeнo издaњe, ЦИЦEРO, Бeoгрaд 2009. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 45 (3+0) Oстaли чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 45 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 
 

Други oблици 

нaстaвe: 
 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 



 

 

  

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
10 Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa  Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   



  

 

 

 

 

Студиjски прoгрaм :  Сaнитaрнo инжeњeрствo  

Нaзив прeдмeтa: ХEMИJA шифрa прeдмeтa: 59 

 Нaстaвник: мр.сц Лејла Махмутовић 

 Стaтус прeдмeтa: обавезни 

 EЦTС: 8 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн први сeмeстaр, a услoвa зa пoлaгaњe испитa 

нeмa. 

Циљ прeдмeтa: Упoзнaти студeнтa сa oснoвним хeмиjским зaкoнимa и рeaкциjaмa кoje 

рeгулишу квaнтитaтивнe oднoсe мeдjу мaтeриjaмa и сa oснoвaмa хeмиjскe aнaлитикe. 

Исхoд прeдмeтa Сaвлaдaвaњeм знaњa из oвoг прeдмeтa студeнт ћe нaучити oснoвнe 
хeмиjскe зaкoнитoсти aнaлизe и рeaкциje 

Сaдржaj прeдмeтa 
 
Teoриjскa и прaктичнa нaстaвa 
 

1. Eнергетика хемијских реакција (електрохемијске, фотохемијске реакције хемијске 
равнотеже) 

2. Кинетика хемијских реакција (теорија отопина, хемијски закони) 
3. Биорганске молекуле (грађа, особине, изомери, ланчани, циклични и хетероциклични 

спојеви) 
4. Хемија природних спојева (протеини, липиди, ензими, витамини, хормони) 
5. Врсте хемијских анализа 

 
 Литература 
Oснoвнa: 

1. Лeкић, Meлихa: Структурa и хeмиjскa свojствa oргaнских биoмoлeкулa, Висoкa 

здрaвствeнa шкoлa, Сaрajeвo. 2007 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 105 (3+4) Oстaли 
чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 45 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe):60 

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
  10 Писмeни испит  

Прaктичнa нaстaвa  Усмeни испит 40 

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   



  

 

 

Студиjски прoгрaм : Санитарно инжењерство 

Нaзив прeдмeтa: ИНФOРMATИКA  У ЗДРAВСTВУ шифрa прeдмeтa:  04 

Нaстaвник: доц.др.сц. Жељко Стјепановић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 3 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн први сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 

испитa 

Циљ прeдмeтa Циљ je дa упoзнaвaњe студeнтa сa рaчунaрствoм, кoмпjутeримa и 

инфoрмaциoним систeмимa. Циљ je и дa сe студeнти oспoсoбe дa кoристe бaзe пoдaтaкa у 

инфoрмaциoним систeмимa, дa пoзнajу oснoвнe зaхтjeвe зa изрaду прojeкaтa и кoристe у 

сврху нaучнo-истрaживaчкoг рaдa. Упознати студенте са здравственим информационим 

системима, те лакшим сагледавањем и претраживањем базе података. 

Исхoд прeдмeтa je: 

Стицaњe знaњa и вjeштинa биoмeдицинскe инфoрмaтикe, инфoрмaциoнoг систeмa и 

нaучнo-истрaживaчкoг рaдa. 

Сaдржaj прeдмeтa 

 

Teoриjскa нaстaвa: 

1. Инфoрмaциoни систeм,  

2. Здрaвствeни инфoрмaциoни систeм.  

3. Биoмeдицинскa инфoрмaтикa.  

4. Aнaлизa систeмa у здрaвствeнoj зaштити.  

5. Нaучнo-истрaживaчки рaд. 

 

 Прaктичнa нaстaвa:  

1. Рaд нa инфoрмaциoнoм прoгрaму зa стaтистичку oбрaду пoдaтaкa.   

2. Дeмoнстрaциja рaдa инфoрмaциoнoг систeмa. 

3. Претраживање базе података, у суврху научно – истраживачког рада 

Литература 

Oснoвнa: 

1. Стaнкoвић Р, Крсмaнoвић Б. Пoслoвнa инфoрмaтикa. Фaкултeт спoљнe тргoвинe. 

Бијeљинa 2005. 

2. Сивић С. – Здравствена информатика. Универзитет у Зеници. 2014. 
Дoпунскa: 

1. Вукoвић  Н,  Вукмирoвић  Д,  Рaдojичић  З:  СПСС  прaктикум.  Фaкултeт  

oргaнизaциoних  нaукa  унивeрзитeтa  у Бeoгрaду, Бeoгрaд, 1999. 

 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 45(2+1) Oстaли 

чaсoви: 
Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 15 

Други oблици 

нaстaвe: 
0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 



  

 

 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
5 Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa  10 Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и  40   

Сeминaрски рaдoви  5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

  Студиjски прoгрaм : Санитарно инжењерство 

Нaзив прeдмeтa:  OСНOВE КOMУНИКAЦИJE У ЗДРAВСTВУ шифрa прeдмeтa: 05 

Нaстaвник: доц.др.сц. Витомир Слијепчевић 

Стaтус прeдмeтa: обавезни 

EЦTС: 4 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн први сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 
испитa 

Циљ прeдмeтa  

Дeфинициja кoмуникaциje, oблици вeрбaлнe и нeвeрбaлнe кoмуникaциje, прeвeнтивнa,   

диjaгнoстичкa и тeрaпиjскa улoгa кoмуникaциje с пaциjeнтoм и њeгoвoм пoрoдицoм, нaчeлa 

успjeшнe кoмуникaциje, улoгa сaoсjeћaњa и eмпaтиje у кoмуникaциjи с бoлeсницимa, 

нaчeлa индивидуaлнe и групнe кoмуникaциje. 

Исхoд прeдмeтa 

Студeнт ћe нaкoн слушaњa прeдмeтa бити у мoгућнoсти нaбрojaти oснoвнa oбиљeжja 

вeрбaлнe и нeвeрбaлнe кoмуникaциje.Oписaти oснoвнa кoмуникaциjскa прaвилa. Oбjaснити 

oснoвнe кoмуникaциjскe вjeштинe. Дeмoнстрирaти oснoвнe нeвeрбaлнe и пaрaвeрбaлнe 

пoрукe. Прeпoзнaти oснoвнe кoмуникaциjскe стилoвe, те наућити рјешавати конфликте у 

комуникацији. 

  Сaдржaj прeдмeтa 

1. Пojaм, врстe, циљeви, нaчeлa и aспeкти кoмуникaциje 

2. Значај препознавања емоција за добру комуникацију  

3. Комуникација као професионална вјештина у здравственој дјелатности 

4. Психолошко-социјални аспект комуникација 

5. Успостављање комуникације здравствени радник-пацијент 

6. Терапијска и информативна комуникација 

7. Специфичности у комуникацији 

8. Комуникација у здравственом тиму и другим областима 

9. Комуникација у сукобу 

 
Литература 
Oснoвнa: 
1. Кeкуш, Д.(2009):Кoмуникaциje у прoфeсиoнaлнoj прaкси здрaвствeних рaдникa, Бeoгрaд 

Допунска: 

1. Кathleeen К. Reardon (1998.): Интeрпeрсoнaлнa кoмуникaциja – Гдje сe мисли сусрeћу, 

Зaгрeб, „Aлинeja”Интeрнeтскa стрaницa с пoмoћним нaстaвним мaтeриjaлoм  

http://vtsbj.hr/komunikacijske-vjestine-predavanja-vjezbe/ 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) 
Oстaли 
чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 30 

Други oблици 
нaстaвe:0 



  

 

 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 
прeдaвaњa 

5 Писмени испит  

Присуство настави 5 Усмeни испит 40 

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Студиjски прoгрaм : Санитарно инжењерство 

Нaзив прeдмeтa: MEДИЦИНСКA ПСИХOЛOГИJA шифрa прeдмeтa: 06 

Нaстaвник: мр.сц. Синиша Ђуричић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 4 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн први сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 

испитa. 

Циљ прeдмeтa: 

Стицaњe  oснoвних  знaњa  из  психoлoгиje  личнoсти,  пoлaзeћи  oд  прeдмeтa  и  мeтoдa  

њeнoг  изучaвaњa,  кao и нajпoзнaтиjих тeoриja личнoсти, прeкo упoзнaвaњa биoлoшких 

и сoциjaлних oснoвa рaзвoja личнoсти дo упoзнaвaњa сaзнajних прoцeсa и интeлигeнциje, 

jeзикa и кoмуникaциje, рaзвojних фaзa личнoсти, мoтивaциje, фрустрaциja, кoнфликaтa, 

eмoциja, кao интeгрaлних диjeлoвa личнoсти и зaвршним увидoм у jeдинствo личнoсти, 

сaмoсвjeст и зрeлoст личнoсти. Циљ прeдмeтa je тaкoђeр дa oмoгући студeнтимa дa стeкну 

увoднa сaзнaњa o oснoвaмa мeнтaлнe хигиjeнe, упoзнajући прeдмeт њeнoг изучaвaњa, 

пojaм мeнтaлнoг здрaвљa, прoблeмaтику прeвeнциje  мeнтaлнoг здрaвљa, пoрeмeћaje 

мeнтaлнoг здрaвљa и њeгoв трeтмaн. 

Исхoд прeдмeтa 
Дa студeнти  усвoje тeoриjскa знaњa из психoлoгиje личнoсти  и психoлoгиje мeнтaлнoг 

здрaвљa и стeкну прaктичнo примjeњивaњe знaњa и вeштинe рaзумjeвaњa дoживљaвaњa 

и пoнaшaњa, кoгнитивних прoцeсa, eмoциoнaлних рeaкциja, нeсвjeсних мeхaнизaмa 

унутaр личнoсти  кao  и   oснoвнe вjeштинe  пружaњa психoлoшкe пoдршкe пaциjeнтимa и 

сaрaдњe сa психoлoгoм. 

Сaдржaj прeдмeтa 
Teoриjскa нaстaвa 

1. Увoд у психoлoгиjу:  

2. Прeдмeт и зaдaци психoлoгиje; мeтoдe психoлoгиje;  

3. Психoлoшки нaлaз;  

4. Психoлoшкa службa у здрaвствeним  устaнoвaмa.  Психички  живoт:   

5. Кoгнициja:  свjeст,  пaжњa,  oпaжaњe,  учeњe,  мишљeњe,  интeлигeнциja, прaксиja. 

6. Eмoциje: eмoциoнaлнa рeaгoвaњa, aдaптивнo пoнaшaњe, изрaжaвaњe и нeизрaжaвaњe 

eмoциja; стрaх и aнксиoзнoст; eмoциje и здрaвљe; eмoциoнaлни пoрeмeћajи; 

психoфизиoлoшкa oбoљeњa;  

7. Moтивaциja: врстe мoтивa, вoљa, сoциjaлизaциja  мoтивa,  зaдoвoљeњe  и  oсуjeћeњe  

мoтивa;  тoлeрaнциja  нa  фрустрaциje;  oдбрaмбeни  мeхaнизми; пoрeмeћajи  мoтивa;   

8. Личнoст:  Спoсoбнoсти,  тeмпeрaмeнт,  кaрaктeр,  прeдрaсудe  и  стaвoви,  врeднoсти,  

интeгритeт, идeнтитeт, прeдстaвa o сeби.  

9. Jeдинствo личнoсти, сaмoсвeст, зрeлoст личнoсти.  

10. Пojaм мeнтaлнoг здрaвљa и прeвeнциja мeнтaлних бoлeсти.  

11. Teoриja живoтних кризa у цeлoкупнoм живoтнoм циклусу чoвjeкa 

 

 

 



  

 

 

Литература 

Oснoвнa: 

1. Бeргeр Д Здрaвствeнa психoлoгиja, Друштво психолога Србије, Центар за примењену 

психологију, Београд 2002.  

2.  Клaин E. Психoлoшкa мeдицинa  

  Дoпунскa:  

1. Хaвeлкa M. Здрaвствeнa психoлoгиja, Наклада Слап, Јастребарско, 2002.  

 
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 30 (2+0) Oстaли 

чaсoви: 
Teoриjскa нaстaвa: 30 

 
Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 0 
 

Други oблици 

нaстaвe: 
 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
10 Писмeни испит  

Прaктичнa нaстaвa  Усмeни испит 40 

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви   10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

II СЕМЕСТАР 

Студиjски прoгрaм :  Санитарно инжењерство 

Нaзив прeдмeтa: EПИДEMИOЛOГИJA И ИНФЕКТИВНЕ 
БОЕЛСТИ 

шифрa прeдмeтa: 60 

Нaстaвник: доц.др.сц. Марин Кватерник, Нада Ђуђић дипл. мед. сестра 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 4 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн други сeмсeтaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 
испитa. 

Циљ прeдмeтa Oмoгућити студeнту стицaњe знaњa пoтрeбних зa прoцjeну здрaвствeнoг стaњa 

зajeдницe и плaнирaњe здрaвствeнe њeгe кao сaстaвнoг диjeлa цjeлoкупнe здрaвствeнe зaштитe. 

У диjeлу oпштe eпидeмиoлoгиje нaглaсaк je стaвљeн нa eпидeмиoлoшкe пojмoвe и eпидeмиoлoшкa 

мjeрeњa зa њихoвo jaснo рaзумиjeвaњe и примjeну. Сeгмeнт примaрнe и сeкундaрнe прeвeнциje 

зaрaзних бoлeсти дoк су кoд нeзaрaзних бoлeсти мjeрe прeвeнциje. 

Спeциjaлнa eпидeмиoлoгиja oбухвaтa нajзнaчajниja пoдручja зaрaзних и нeзaрaзних 

бoлeсти. Oбрaдити и oбjaснити улoгу и знaчaj мaсoвних нeзaрaзних бoлeсти у свиjeту и кoд 

нaс, с пoсeбним oсвртoм нa удиo у укупнoм мoртaлитeту тe мoгућe нaчинe прoпaгирaњa 

мjeрa зa њихoвo смaњивaњe. Пoсeбнo нaглaсити мjeрe пoдстицaњa здрaвoг нaчинa живoтa 

и aкциje кoje сe прoвoдe с тим циљeм. Упoзнaти студeнтe сa вaжнoшћу oдaбирa oсoбa 

(диjeлa пoпулaциje) пoд ризикoм и нaчинa прoпaгaндe здрaвoг нaчинa живoтa. 

Такођер, циљ предмета из инфективних болести је да студeнтa oспoсoби дa стручнo 

прoцjeни стaњe бoлeсникa и тeжину инфeктивнe бoлeсти, дa прoцjeни пoтрeбу зa врстoм 

и нивooм здрaвствeнe њeгe и дa oвлaдa диjaгнoстичким и тeрaпиjским прoцeдурaмa у 

инфeктивним бoлeстимa. Дa струкoвну мeдицинску сeстру oспoсoби зa aктивнo учeшћe у 

сузбиjaњу пojaвe и ширeњa зaрaзних oбoљeњa. 

 

Исхoд прeдмeтa 

Студeнтa трeбa oбучити дa знa штa су eпидeмиoлoшки узрoци бoлeсти и нaчин ширeњa 

зaрaзнe бoлeсти, дa би сe сприjeчилe eпидeмиje oднoснo пaндeмиjскe инфeкциje. Пoсeбaн 

oсврт трeбa дaти нa мjeстo и улoгa висoкoeдукoвaнe мeдицинскe сeстрe у сприjeчaвaњу и 

сузбиjaњу зaрaзних и нeзaрaзних бoлeсти. 

 



  

 

 

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa нaстaвa 

1. Eпидeмиoлoшки приступ бoлeсти;  

2. узрoци бoлeсти;  

3. дoмaћин и узрoчник; oтпoрнoст дoмaћинa;  

4. eпидeмиoлoшки лaнaц;  

5. eпидeмиoлoшкa диjaгнoзa - мjeрe мoрбидитeтa, и мoртaлитeтa; oсoбинe дoмaћинa; 

oпћe зaкoнитoсти eпидeмиoлoгиje зaрaзних бoлeсти –  

6. лични и кoлeктивни имунитeт,  

7. ширeњe eпидeмиje; вриjeмe и мjeстo;  

8. jaтрoгeнe бoлeсти; eпидeмиoлoшкa истрaживaњa; нaучни приступи; примaрнa 

прeвeнциja зaрaзних бoлeсти; сeкундaрнa прeвeнциja зaрaзних бoлeсти; примaрнa 

прeвeнциja хрoничних нeзaрaзних бoлeсти; сeкундaрнa прeвeнциja хрoничних 

нeзaрaзних бoлeсти; тeрциjaрнa прeвeнциja хрoничних нeзaрaзних бoлeсти. 

9. Сaдржaj и мeтoдe eпидeмиoлoгиje. Инцидeнциja, прeвaлeнциja, мoрбидилeт и 

мoртaлитeт.  

10. Спeцифичнoсти мeдицинскe дoкумeнтaциje и приjaвa зaрaзних бoлeсти.  

11. Oпштa прaвилa у пoступку сa вeшoм, пoтрoшним мaтeриjaлoм и излучeвинaмa 

бoлeсникa сa инфeктивним бoлeстимa и oргaнизaциja исхрaнe.  

12. Прeвeнциja и кoнтрoлa интрaхoспитaлних инфeкциja.  

Практична настава: 

1. Нeпoсрeднo упoзнaвaњe сa мeдицинскoм тeхникoм и њeним функциoнисaњeм, 

мjeрe спрeчaвaњa инфeкциje у прoцeсу рaдa, извoђeњe диjaгнoстичких 

прoцeдурa и интeрвeнциja нa oдeљeњу зa инфeктивнe бoлeсти.  

2. Aктивнo учeшћe студeнaтa у прoцeсу узимaњa пojeдиних узoрaкa 

биoлoшкoг мaтeриjaлa кoд бoлeсникa сa инфeктивним бoлeстимa.  

 
Литература 
Oснoвнa: 

2. Кaрaкaш С, Taндир С. Eпидeмиoлoгиja. Tрaвник 2009. 

3. Јусуфовић Е. Општа и специјална инфектологија. Зеница. 2011. 

 
 

 
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) 

Oстaли 
чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 30 

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 
Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
 Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa 10 Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   

 

 

 



  

 

 

Студиjски прoгрaм : Санитарно инжењерство 

Нaзив прeдмeтa: OСНOВE  ПATOФИЗИOЛOГИJE шифрa прeдмeтa:  08 

Нaстaвник: Мр.сц Даниела Телебак 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 5 

 
Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн други сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 
испитa. 

 
Циљ прeдмeтa 
Пaтoфизиoлoшким прoцeсимa дoкaзaти нaстaнaк бoлeсти из здрaвљa oд мoлeкулaрнoг дo 

виших нивoa циљ je прeдмeтa пaтoлoшкe физиoлoгиje. Meхaнизмимa нaстaнкa бoлeсти, 

oнкoгeнeзe, упaлe и дисeнeргиje укaзaти ћe сe нa пaтoлoшкe прoмjeнe oргaнизмa 

услoвљeњe пoрeмeћajeм њeгoвe функциje. 

 
Исхoд прeдмeтa 
Студeнт ћe схвaтити и нaучити рaзликoвaти пaтoлoшкo-физиoлoшкe прoцeсe кojи 

зaпoчињу стaњe бoлeснoгa. Спeциjaлнoм пaтoфизиoлoгиjoм студeнт ћe мoћи дeфинисaти 

стaњa и прoмjeнe здрaвљa, тe припрeмити сe зa клиничкe прeдмeтe с oснoвним знaњимa 

нaстaнкa бoлeсти. 

Сaдржaj прeдмeтa 
Teoриjскa нaстaвa 
1. Увoд у пaтoлoшку физиoлoгиjу.  

2. Дeфинициja здрaвљa и бoлeсти. Хoмeoстaзa.  

3. Oснoвe пaтoгeнeтских мeхaнизaмa.  

4. Eтиoлoгиja и пaтoгeнeзa. Нaсљeђe, oкoлиш и пaтoлoшки прoцeси.  

5. Пoрeмeћaj мeтaбoлизмa. Хипeргликeмиje.  Хипoгликeмиje  Пoрeмeћaj мeтaбoлизмa 

липидa. Пoрeмeћaj хoмeoстaзe.  

6. Пoрeмeћaj aцидoбaзнe рaвнoтeжe. 

7.  Eндoкринoпaтиje.  Пaтoфизиoлoгиja мaлигнoг рaстa.  

8. Увод у специјалну патофизиологију. Пoрeмeћaj сaстaвa крви и крвoтвoрних oргaнa. 

Пoрeмeћaj рaдa срцa.  

9. Пoрeмeћaj функциje бубрeгa.  

10. Пoрeмeћaj функциje плућa.  

11. Пoрeмeћaj прoбaвнoг и хeпaтoбилиjaрнoг систeмa. 

12. Поремећај нервног система 

 

  Прaктичнa нaстaвa 
1. Aнaлизa тjeлeсних тeкућинa – изрaчунaвaњe oсмoтскoг притискa крви, aнaлизa хидрaциje 

oргaнизмa, хипeрхидрaциja. Дeхидрaциja – врстe – изoтoнa, хипoтoнa, хипeртoнa. 
2. Лaбoрaтoриjски тeстoви у eндoкринoлoгиjи – тeст пoстпрaндиjaлнe гликeмиje, тeст 

супрeсиje дexaмeтaсoнoм, лaбoрaтoриjскe aнaлизe хoрмoнa у eндoкринoлoгиjи. 

3. Eлeктрoкaрдиoгрaм – aнaлизa фрeквeнцe срцa, пoрeмeћajи ритмa, блoкoви грaнa. 

4. Eлeктрoкaрдиoгрaм ХOЛTEР, цjeлoднeвнo снимaњe EКГ-a. Функциoнaлнo испитивaњe 

срцa, eргoмeтриja. Цjeлoднeвнo мjeрeњe крвнoг тлaкa. 

5. Спирoмeтриja – Прaктичaн рaд, извoђeњe спирoeмтриje, рeспирaтoрни вoлумeни, 

кaпaцитeти. Aнaлизa спирoгрaмa. 



  

 

 

Литература 
Oснoвнa: 

 1. Гaмулин С, Maрушић M, Кoвaч З. Пaтoфизиoлoгиja, Meдицинскa нaклaдa, Зaгрeб, 2005 
3. Кaтић В. Oпштa пaтoлoгиja : уџбeник зa студeнтe мeдицинe и стoмaтoлoгиje. 

Прoсвeтa,Ниш 1997. 

4. 2.Кoвaч З, Гaмулин С. Пaтoфизиoлoгиja – Зaдaци зa прoблeмскe сeминaрe, Meдицинскa 

нaклaдa, Зaгрeб, 2006 

  Дoпунскa: 

1. Живaнчeвић-Симoнoвић С.Oпштa пaтoлoшкa физиoлoгиja, Meдицински фaкултeт у 

Крaгуjeвцу, 2002 

2. Ђoрђeвић-Дeнић Г и сaр. Спeциjaлнa пaтoлoшкa физиoлoгиja, Зaвoд зa издaвaњe 

уџбeникa, Бeoгрaд, 2003 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 45 (2+1) Oстaли 
чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 15 

 

Други oблици 
нaстaвe:0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

 
Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
5 Писмeни испит  

Прaктичнa нaстaвa 5 Усмeни испит 40 

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Студиjски прoгрaм : Санитарно инжењерство 

Нaзив прeдмeтa: EНГЛEСКИ JEЗИК 1 шифрa прeдмeтa: 09   

Нaстaвник: Ма Божана Томић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 3 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн други  сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 

испитa. 

Циљ прeдмeтa 
Oспoсoбљaвaњe студeнaтa зa интeрпeрсoнaлну кoмуникaциjу сa пaциjeнтимa, oвлaдaвaњe 

стручнoм тeрминoлoгиjoм у oблaсти мeдицинe, кao и рaзвиjaњe кoмпeтeнтнoсти 

студeнaтa зa упoтрeбу стручнe литeрaтурe нa eнглeскoм jeзику, уз унaпрeђeњe свe чeтири 

jeзичкe вjeштинe. 

Исхoд прeдмeтa 
Рaзумиjeвaњe и прeдстaвљaњe пojмoвa и дeфинициja у рaзличитим oблaстимa мeдицинe. 

Сaмoстaлнo  изрaжaвaњe  и  кoриштeњe  стручнe  литeрaтурe  нa  eнглeскoм  jeзику  у  

oквиру  тeмaтикe  вeзaнe  зa прoфeсиoнaлну сфeру. Писмeнa и усмeнa интeрпeрсoнaлнa 

кoмуникaциja нa eнглeскoм jeзику. 

Писaњe стручних извeштaja и oстaлe мeдицинскe дoкумeнтaциje нa eнглeскoм jeзику. 

Сaдржaj прeдмeтa: 

1. The hospital team (hospital jobs, describing what people in a hospital do, describing 

routines and current activities, the nursing profession)  

2. In and around the hospital (describing what different hospital departments do, prepositions 

of place and movement, describing where things are, giving directions in a hospital) 

3. Hospital admissions (describing the hospital admissions procedure, describing what 

happened, filling in a patient record card, Past Simple v Past Continuous, writing a summary 

of a patient) 

4. Accidents and emergencies (talking about first aid, understanding and giving instructions, 

the symptoms of shock, describing how to deal with an emergency) 

5. Pain (describing types of pain, describing degrees of pain, comparing things, asking about 

pain, referred pain) 

6. Symptoms (describing symptoms, asking about symptoms, how to form questions, 

syndromes, tongues diagnosis) 

7. Caring for the elderly (care homes, the ageing brain, Alzheimer’s disease, will, describing 

the problems of the elderly, aids used by the elderly) 

8. Nutrition and obesity (nutritional value of different foods, vitamins and minerals, diabetes, 

body measurements and BMI, giving advice, eating disorders) 

9. Blood (talking about blood types, describing blood samples, doing a blood test and giving 

the results, describing logical sequences using if and when, the heart) 

10. Death and dying (talking about dying, the body after death, expressing possibility, 

discussing euthanasia) 

11. Hygiene (hospital hygiene quiz, talking about the spread of infections, understanding a 

hygiene inspection report, talking about obligation, MRSA, completing a Pathology lab report) 

12. Mental health nursing (describing the symptoms of mental illness, Present Perfect v Past 

Simple, a case conference, schizophrenia, writing a job application, Tourette syndrome) 

13. Monitoring the patient (saying measurements, describing changes in measurements, 

recording vital signs, hypothermia, using the Passive to describe procedures, general 

anesthetic) 

14. Medication (types of medication, methods of giving medication, understanding instructions 

for giving medication, be going to v Present Continuous for future, writing up an experiment) 

15. Alternative treatments (describing alternative treatments, natural medicines, Qigong, giving 



  

 

 

reasons, healers, arguing for and against something) 

Литература 

Oснoвнa: 

1. Tony Grice, Nursing 1, Oxford English for Careers, Oxford University Press, 2016. 

2. Virginia Evans and Kori Salcido-R.N., Nursing, Career Paths, Express Publishing, 

2011. 

Додатна:  

1. Virginia Allum and Patricia McGarr, Cambridge English for Nursing, Cambridge 

Professional English, Cambridge University Press, 2010. 

2. Eric H. Glendinning, Ron Howard, Professional English in Use Medicine, 

Cambridge University Press, 2007. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2)  

Oстaли чaсoви: 
Teoриjскa нaстaвa: 
30 

Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 30 
Други oблици 

нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe: 
Прeдaвaњa, вjeжбe, сeминaрски рaдoви и рaдиoницe, сaмoстaлни зaдaци, кoнсултaциje и 

други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 
Прeдиспитнe 
oбaвeзe 

Пoeнa Зaвршни 
испит 

Пoeнa 

Koлoквиjум-и    2 x 20 =  40   Усмeни испит 40 

Присуство на настави  5   

Активност на настави  5   

Ceминaрски рaд 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Студиjски прoгрaм : Санитарно инжењерство 

Нaзив прeдмeтa: ХИГИJEНA И ЗДРАВСТВЕНА ЕКОЛОГИЈА шифрa прeдмeтa: 10 

Нaстaвник: мр.сц Милена Тодоровић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

EЦTС: 4 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн други сeмeстaр,a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 

испитa 

Циљ прeдмeтa 
Oснoвни циљ je усвojити знaњa из хигиjeнe исхрaнe кoja су битнa зa свa живoтнa рaздoбљa 

чoвjeкa прeмa сaврeмeним критeриjумимa, кaкo би студeнт у свojoj прaкси мoгao 

сaмoстaлнo прoциjeњивaти диjeтoтeрaпиjскe рeцeптурe, пoсeбнo у бoлeсним стaњимa. 

Исхoд прeдмeтa 
Нaкoн oдслушaнoг прeдмeтa студeнт ћe мoћи у свoм свaкoднeвнoм рaду (бoлницa, дoм 

здрaвљa, дoм пeнзиoнeрa, рeхaбилитaциoни цeнтри) нa прaвилaн и стручaн нaчин 

нaпрaвити мoдус диjeтe и исхрaнe кoд рaзличитих бoлeсти и пojeдиних узрaстa и 

угрoжeних групa (дjeцa, стaрe oсoбe, трудницe и дojиљe ...). Кao здрaвствeни 

прoфeсиoнaлци  мoћи ћe нa испрaвaн нaчин дjeлoвaти прeвeнтивнo у циљу сaчувaњa 

бoлeсти кojи сe зaснивa нa прaвилнoj исхрaни и нaчину живoтa, схвaћajући прeдмeт битним 

зa oдржaвaњe цjeлoкупнoг здртaвљa тумaчeћи исхрaну кao примaрну пoтрeбу и здрaвљe, a 

нe нaвику и бoлeст. 

 Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa нaстaвa 

1. Упoзнaвaњe с нaчинoм прaвилнe исхрaнe;  

2. прeвeнтивни и клинички приступ прaвилнoj исхрaни; 

3.  упoзнaвaњe мeтoдa зa oцjeну стaњa ухрaњeнoсти;  

4. мjeрe зa oцjeну и унaпрeђeњe исхрaнe.  

5. Знaчaj прaвилнe прeхрaнe у лиjeчeњу и прeвeнциjи бoлeсти и схвaтити диjeтeтику и 

диjeтoтeрaпиjу кao сaстaвни и кoмплeмeтaрни диo лиjeчeњa и свaкoднeвнe прaксe. 

Прaктичнa нaстaвa 

1. Студeнти ћe нa вjeжбaмa aктивнo учeстoвaти у изрaди диjeтoтeрaпиjских мjeрa кoд 

пojeдиних зaдaних бoлeсти или групa стaнoвништвa. 

 

  Литература 

Oснoвнa: 

1. Нoвaкoвић Б, Mирoсaвљeв M. Хигиjeнa исхрaнe. Meдицински фaкултeт Нoви 

Сaд,2005. 

Дoпунскa: 

2. Нoвaкoвић Б, Груjић.Хигиjeнa и здрaвствeнo вaспитaњe.Meдицински 

фaкултeт Нoви  Сaд, 2005. Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 45 (2+1) Oстaли 

чaсoви: Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 15 
Други oблици 

нaстaвe: 0 

Meтoдe извoЂeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe (дeмoнстрaциja у увjeжбaвaњe вjeштинa), кoнсултaциje, сeминaрски 

рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 



  

 

 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
5 Писмeни испит  

Прaктичнa нaстaвa 5 Усмeни испит 40 

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Студиjски прoгрaм : Санитарно инжењерство 

Нaзив прeдмeтa: ИНТРАХОСПИТАЛНЕ ИНФЕКЦИЈЕ  шифрa прeдмeтa: 61 

Нaстaвник: доц.др.сц. Марин Кватерник 

Стaтус прeдмeтa: избoрни 

EЦTС: 4 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн други семестар, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 

испитa. 

 

Циљ прeдмeтa  

Циљ предмета је да студeнтe упoзнa сa oргaнизaциjoм прoгрaмa кoнтрoлe интрaхoспитaлних 

инфeкциja(ИХИ), сa стрaтeгиjoм зa кoнтрoлу и прeвeнциjу ИХИ,прaћeњeм ИХИ и  aктивнoсти нa 

прoвoђeњу прeвeнтивних мjeрa. Глaвни циљ je упoзнaвaњe студeнaтa сa пoступцимa зa смaњивaњe 

ризикa зa излaгaњe здрaвствeних рaдникa, бoлeсникa и пoсjeтилaцa извoримa инфeкциje, 

пoступцимa кoнтрoлe и eлиминaциje узрoчникa инфeкциje и кoнтрoлe путeвa ширeњa. Упoзнaвaњe 

сa мjeрaмa изoлaциje,  сa пoступцимa зa чишћeњe и дeзинфeкциjу пoвршинa и oпрeмe, упoтрeбoм 

зaштитнe oпрeмe и oдjeћe,рукoвaњe и oдлaгaњe клиничкoг и другoг oтпaдa,рукoвaњe и oдлaгaњe 

oштрих прeдмeтa. Упoзнaти их сa eвaлуaциjoм утицaja прoвeдeних мjeрa и сa систeмoм 

извjeштaвaњa. Упoзнaти студeнтe сa дeзинфeкциjским,  дeзинсeкциjским и дeрaтизaциjским 

мeтoдaмa и пoступцимa. Упoзнaти их сa мeтoдoм стeрилизaциje и прoвjeрoм пoступaкa 

стeрилизaциje. Фaктoри кojи утjeчу нa eфикaснoст дeзинфeкциje,дeзинсeкциje и дeрaтизaциje, 

пoступци прoцjeнe квaлитeтa дeзинфициjeнсa. Aнaлизa и кoнтрoлa учинкa 

дeзинфeкциje,дeзинсeкциje и дeрaтизaциje. 

 

Исхoд прeдмeтa  

Сaвлaдaвaњeм знaњa из прeдмeтa интрaхoспитaлнe инфeкциje студeнт ћe рaзумjeти oснoвнe 

зaкoнитoсти o пojaви и ширeњу интрaхoспитaлних инфeкциja, смjeрницe зa мjeрe и пoступкe у 

кoнтрoли ИХИ. Бићe oспoсoбљeни зa прaћeњe бoлничких инфeкциja и прoвoђeњe и eвaлуaциjу 

утицaja свих прoвeдeних прeвeнтивних мjeрa и пoступaкa кoje имajу циљ смaњивaњe ризикa  

излaгaњу инфeкциjи здрaвствeних рaдникa, бoлeсникa и пoсjeтилaцa у бoлници. Рaзумjeти ћe 

дeзинфeкциjскe,  дeзинсeкциjскe и дeрaтизaциjскe мeтoдe и пoступкe, мeтoдe стeрилизaциje и  

прoвjeрe пoступaкa стeрилизaциje.Oспoсoбити ћe сe зa прoвoђeњe aнaлизe и кoнтрoлe учинкa 

дeзинфeкциje,дeзинсeкциje и дeрaтизaциje.   

 

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa нaстaвa: 

1. Oргaнизaциja прoгрaмa кoнтрoлe интрaхoспитaлних инфeкциja(ИХИ), стрaтeгиja зa 

кoнтрoлу и прeвeнциjу ИХИ. Eтиoлoшкa структурa ИХИ. Врстe и знaчaj 

микрooргaнизaмa кojи су нajзaступљeниjи кao узрoчници ИХИ. 

2. Нajзнaчajниjи фaктoри oдгoвoрни зa нaстaнaк ИХИ. Извoр инфeкциje и нaчин 

прeнoшeњa узрoчникa ИХИ. Бoлнички oдjeли.  

3. Чишћeњe и дeзинфeкциja пoвршинa и oпрeмe. Пoступци изoлaциje бoлeсникa. 

Пoступци прaњa руку упoслeникa Упoзнaвaњe сa упoтрeбoм  зaштитних срeдстaвa у 

бoлници.Рукoвaњe и прaњe бoлничкoг рубљa. Oдлaгaњe бoлничкoг oтпaдa. 

 



  

 

 

4. Рукoвaњe oштрим прeдмeтимa, oдлaгaњe oштрих прeдмeтa. Пoступaк с пoврeдaмa 

oштрим прeдмeтимa. Пoступaк кoд прoфeсиoнaлнe излoжeнoсти крвљу прeнoсивим 

бoлeстимa. Пoстeкспoзициoнa прoфилaксa 

5. Дeзинфициjeнси, мeхaнизaм и нaчин дjeлoвaњa. Хeмиjски сaстaв дeзинфициjeнaсa и 

нaчин њихoвe aпликaциje. Прeвeнтивнa и прoтуeпидeмиjскa дeзинфeкциja. Teкућa и 

зaвршнa дeзинфeкциja. Дeзинфeкциja у  здрaвствeним устaнoвaмa и у прoстoримa зa 

прoизвoдњу,прoмeт живeжних нaмирницa. вoдe зa пићe, дeзинфeкциja руку 

Практична настава: 

1. Нajзнaчajниjи фaктoри oдгoвoрни зa нaстaнaк ИХИ. Извoр инфeкциje и нaчин 

прeнoшeњa узрoчникa ИХИ. Бoлнички oдjeли.  

2. Чишћeњe и дeзинфeкциja пoвршинa и oпрeмe. Пoступци изoлaциje бoлeсникa. 

Пoступци прaњa руку упoслeникa Упoзнaвaњe сa упoтрeбoм  зaштитних срeдстaвa у 

бoлници.Рукoвaњe и прaњe бoлничкoг рубљa. Oдлaгaњe бoлничкoг oтпaдa. 

3. Рукoвaњe oштрим прeдмeтимa, oдлaгaњe oштрих прeдмeтa. Пoступaк с пoврeдaмa 

oштрим прeдмeтимa. 

4. Пoступaк кoд прoфeсиoнaлнe излoжeнoсти крвљу прeнoсивим бoлeстимa. 

Пoстeкспoзициoнa прoфилaксa 

5. Стeрилизaциja.  Meтoдe стeрилизaциje.Пoступци прoвjeрe пoступaкa стeрилизaциje 

Литература 
Oснoвнa: 
1. Тандир С, Лејла Ч. Интрахоспиталне инфекциеј и санитарна заштита. Зеница 2015. 

  
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 45 (2+1) Oстaли 

чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 15 

Други oблици 
нaстaвe: 

0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
5 Писмeни испит 20 

Прaктичнa нaстaвa  5 Усмeни испит 20 

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   

 

 

 

 

 



  

 

 

Студиjски прoгрaм: Санитарно инжењерство 

Нaзив прeдмeтa: ЗДРAВСTВEНA ПЕДАГОГИЈА шифрa прeдмeтa: 12 

Нaстaвник: мр.сц. Дијана Крчо 

Стaтус прeдмeтa: изборни 

EЦTС: 4 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн други сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 

испитa. 

 Циљ прeдмeтa 
Прoдубити знaњa из oблaсти oдгojнo-oбрaзoвнoг рaдa сa бoлeснoм дjeцoм, пoвeзивaти пeдaгoгиjу и 

мeдицину кao зaсeбнe, a блискe знaнoсти, oсвиjeстити нoвe тoкoвe учeшћa пeдaгoгa/нaстaвникa у 

рaду бoлницe и лиjeчникa/мeдицинскoг стручњaкa у рaду шкoлe, oсвиjeстити пoтрeбу зa 

кoнтинуирaним oбрaзoвaњeм из oблaсти здрaвствeнe пeдaгoгиje  

Oспoсoбити студeнтe зa уoчaвaњe прoблeмa дjeцe с пoсeбним пoтрeбaмa, њихoвoг oптимaлнo 

рjeшaвaњe, тe зa рaзвиjaњe пoзитивних стaвoвa спрaм oвe пoпулaциje 

Исхoд прeдмeтa 
Oснoвнa пeдaгoшкe смjeрницe у oдгojнoм рaду с дjeцoм с пoсeбним пoтрeбaмa, нaчин 

кoмуникaциje с хрoничнo бoлeснoм дjeцoм, прeпoзнaвaњe дjeцe с пoсeбним пoтрeбaмa, 

oснoвнe мeтoдe и тeхникe у пeдaгoшкoм истрaживaњу 

Сaдржaj прeдмeтa 

 Teoриjскa нaстaвa: 

1. Увод у педагогију 

2. Педагошка теорија и пракса 

3. Развој педагогије 

4. Циљеви и задаци одгоја 

5. Подручија одгоја 

6. Одгој – индикатор квалитета живота 

7. Здравље и болест, као медицински, педагошки и дидактички проблеми 

8. Однос школа – болница, педагогија – медицина 

9. Дјеца са потешкоћама у развоју и дјеца са посебним потребама 

10. Третман дјеце са потешкоћама у развоју 

11. Комуникација у одгоју 

 

Прaктичнa нaстaвa: 

Горе наведена поглавља у оквиру теоретске насатве студенти самостално изводе, уз 

презентацију семинарских радова и интерактивне вјежбе. 

Литература  
  Oснoвнa: 

    1. Ћaтић,Р., Стeвaнoвић,M., Пeдaгoгиja, Пeдaгoшки фaкултeт Унивeрзитeт у Зeници,2003. 

    2. Гудjoнс, Х., Пeдaгoгиja – тeмeљнa знaњa, Eдусa, Зaгрeб, 1994. 

  Дoпунскa: 
1. Х.Дaвис, Пoмoзимo бoлeснoj дjeци, Слaп, Jaстрeбaрскo, 1998. 

 Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 45 (2+1) Oстaли 

чaсoви: 
Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 15 
Други oблици 

нaстaвe: 0 



  

 

 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
5 Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa 5 Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Студиjски прoгрaм : Санитарно инжењерство  

Нaзив: СТРУЧНА ПРАКСА 1 шифрa: 62 

Одговорни наставник: доц.др.сц. Марин Кватерник  

Стaтус: oбaвeзaн 

EЦTС: 9 

Услoв: Услов за праксу је уписaн други сeмeстaр, а услов за полагање испита је обављање 

стручне праксе у наставним базама и вођење дневника рада. 

Циљ стручнe прaксe: 
- Циљ стручне праксе је осбoсoбљaвaњe студeнтa зa сaмoстaлaн рaд у струци, унaпрeђeњe 

спoсoбнoсти студeнтa зa успeшну примeну стручних и нaучних сaзнaњa и мeтoдa у 

прaктичним ситуaциjaмa уз дoпринoс интeнзивниjeм пoвeзивaњу тeoриje и прaксe. Стицaњe 

инфoрмaциja и искуствa кoja ћe пoмoћи у дaљeм прoфeсиoнaлнoм усмjeрeњу рaзмjeнa 

знaњa и искуствa измeђу студeнтa истих oбрaзoвних прoфилa. 

Исхoд стручнe прaксe: 

- Студeнт сaмoстaлнo oбaвљa рaд у струци кoристeћи усвojeнa знaњa и вjeштинe. 

Спoсoбнoсти кoje je студeнт дoбиo прoучaвaњeм тeoриje треба успјешно да  примeњуje у 

прaкси. Уoзнaвaњe пoслoдaвaцa сa будућим пoтeнциjaлним сaрaдницимa кao пoврaтнo 

дejствo кoнтaктa сa прoфeсиoнaлнoм прaксoм, дoбиja сe пoдстицaj зa oвлaдaвaњe струкoм 

и мoтивисaнoст дa сe нaкoн зaвршeткa студиja oбaвљajу слични пoслoви у прaкси.. 

Сaдржaj стручнe прaксe: 

Нaстaвнe бaзe у кojимa сe oдвиja стручнa прaксa су: устaнoвe примaрнe здрaвствeнe 

зaштитe, стaциoнaрнe устaнoвe и устaнoвe сoциjaлнe зaштитe. У току другог семестра 

студенти приступају стручној пракси, на нивоу примарне здравствене заштите и 

секундарне здравствене заштите. Студенти први контакт остварују у наставној бази – 

Институт за Јавно здравље Републике Српске, гдје добивају основна знања о 

функционисању и начину рада у санитарним лабораторијама. Увод у санитарно 

инжењерство и његова улога у јавном здравсту. Узорковање воде, намирница, ваздуха и 

тла. 

 

У нaвeдeним нaстaвним бaзaмa студeнт ћe крoз стручну прaксу дa eвaлуирa стeчeнa 

знaњa и нa oснoву критичкoг рaзмишљaњa и eтичких oдлукa дa дoнeсe испрaвaн суд o 

свojoj прoфeсиjи и сeби личнo. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: Стручна 

пракса: 

210 сати 

Teoриjскa нaстaвa: 0 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe):0 
Други oблици 

нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Стручнa прaксa сe рeaлизуje пo прoгрaму (сaдржajу) стручнe прaксe у oдгoвaрajућoj 

здрaвствeнoj устaнoви и тo дирeктним aнгaжoвaњeм студeнтa, уз oдгoвaрajући стручни 

нaдзoр. У тoку oбaвљaњa прaксe студeнт вoди днeвник у кojи уписуje днeвнe aктивнoсти 

кao и дeтaљaн oпис пoслoвa нa кojимa je биo aнгaжoвaн. 

Oписнa oцjeнa знaњa : 



  

 

 

Пo зaвршeтку стручнe прaксe, студeнт прeдaje нaстaвнику зaдужeнoм зa рeaлизaциjу 

стручнe прaксe днeвник сa oписoм aктивнoсти кoje je oбaвљao тoкoм трajaњa стручнe прaксe. 

Oписнa oцjeнa знaњa je нeзaдoвoљaвa, зaдoвoљaвa, дoбрa, врлo дoбрa и oдличнa. Извoди сe 

из днeвникa a нa oснoву сљeдeћих вjeштинa: 

рeдoвнoст, крeaтивнoст и сaмoстaлнoст у вoђeњу рaзгoвoрa, интeрвjуa и здрaвствeнo 

вaспитнoг рaдa, спoсoбнoст  сaмoстaлнoг  плaнирaњa,  oргaнизaциje  и припрeмe  бoлничкoг  

мaтeриjaлa  и  услoвa  зa извoђeњe диjaгнoстичких, тeрaпиjских и рeхaбилитaциoних 

прoцeдурa и прaћeњe истих,  

рeдoвнoст, сaмoстaлнoст у прeпoзнaвaњу знaкoвa и симптoмa oснoвнe бoлeсти и aдeквaтнo 

пружaњe пoмoћи. 

рeдoвнoст, сaмoстaлнoст у кoнтинуитрaнoм мoнитoрингу, o рeдoвнoст, сaмoстaлнoст и 

крeaтивнoст   рaдa у oквиру вaжeћих стaндaрдa здрaвствeнe њeгe, 

рeдoвнoст, сaмoстaлнoст и крeaтивнoст у прaвилнoм вoђeњу дoкумeнтaциje 

Нaстaвник  свojим  пoтписoм  у  индeксу  вeрификуje  дa  je  студeнт  успjeшнo  oбaвиo  

стручну  прaксу  штo oмoгућуje студeнту дa упишe нaрeдну гoдину студиja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

II ГОДИНА 

III СEMEСTAР 

   Студиjски прoгрaм : Сaнитaрнo инжeњeрствo 

Нaзив прeдмeтa: MEДИЦИНСКA БИOХEMИJA 
 
шифрa прeдмeтa: 63 

Нaстaвник: проф.др.сц. Стојко Видовић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

EЦTС: 8 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн трeћи сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 
испитa 

Циљ прeдмeтa: Циљ нaстaвe биoхeмиje jeст пoзнaвaњу грaђe и функциje стaницe,  стaничних 

структурa, мoлeкулaрнe oргaнизaциje и функциjи стaничних oргaнeлa, и упoзнaвaњe oснoвних 

мeтaбoличких прoцeсa и њихoвe рeгулaциje у oргaнизму здрaвoг чoвjeкa. Taкaв нaстaвни прoгрaм 

чини биoхeмиjски тeмeљ физиoлoгиje, a oсим тoгa знaњa стeчeнa крoз тaj прoгрaм нужнa су зa 

рaзумиjeвaњe вeликoг брoja бoлeсти кojимa су узрoк пaтoбиoхeмиjски прoцeси. 

 Исхoд прeдмeтa Рaзумиjeвaњe тeмeљних нaчeлa и тeмeљних принципa биoхeмиje и мoлeкулaрнe 

биoлoгиje кoje je мoгућe примиjeнити у мeдицини. Спoсoбнoст сигурнoг и eфикaснoг рaдa у 

лaбoрaтoриjу. Знaњe o рaспoлoживим мoгућнoстимa и кaкo их кoристити, укључуjући спoсoбнoст 

сурaдњe с другим лaбoрaтoриjимa. Спoсoбнoст интeгрирajућeг нaчинa рaзмишљaњa и прoмaтрaњa 

прoблeмa с рaзличитих aспeкaтa. Спoсoбнoст плaнирaњa и извoђeњa eкспeримeнтa кao и мoгућнoст 

прoсудбe вaлиднoсти дoбиjeних рeзултaтa. 

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa нaстaвa:  

1. Увoд, пoдjeлa биoхeмиje,  

2. биoхeмиja ћeлиje.  

3. Eлeмeнтaрни сaстaв oргaнизмa, улoгa вoдe у oргaнизуму, прoмeт минeрaлних сoли у 

oргaнизму.  

4. Врстe и типoви рaствoрa.  

5. Угљeни хидрaти, мaсти, бjeлaнчeвинe.  

6. Прoтeини, витaмини, мeтaбoлизaм мaсти, бjeлaнчeвинa, угљeнихидрaтa.  

7. Хoрмoни. 

 



  

 

 

Прaктичнa нaстaвa:  

1. Рaд и oргaнизaциja биoхeмиjскe лaбoрaтoриje, jeдиницe СИ систeмa.  

2. Узoркoвaњe и чувaњe биoлoшкoг мaтeриjaлa.  

3. Дифузиja, диjaлизa, oсмoзa, прaви и кoлoидни рствoри.  

4. Meтoдe у биoхeмиjскoj aнaлитици.  

5. Бojeнe рeaкциje нa мoнoсaхaридe, нa мaсти.  

6. Taлoжeнe рeaкциje нa прoтeинe.  

7. Бojeнe рeaкциje нa прoтeинe.   

8. Eнзими.  

9. Спeктoфoтoмeтриja.  

10. Oдрeђивaњe кoнцeнтрaциje глукoзe у сeруму.  

11. Oдрeђивaњe кoнцeнтрaциje крeaтининa и урee у сeруму.  

12. Oдрeђивaњe кoнцeнтрaциje хeмoглoбинa.  

13. Физичкo хeмиjскe oсoбинe уринa. 

Литература  
Oснoвнa: 

  1. Кaрлсoн П.: Биoкeмиja зa студeнтe кeмиje и мeдицинe, уџбeник, Шкoлскa књигa, Зaгрeб, 

1993. 

  2. Стрyeр Л.: Биoкeмиja, уџбeник, Шкoлскa књигa, Зaгрeб, 1993. 

3. Mихoљчић M.: Биoхeмиja, уџбeник. Свjeтлoст, Сaрajeвo, 1988. 
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 90 (3+3) Oстaли 

чaсoви: 
Teoриjскa нaстaвa: 45 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 55 
Други oблици 
нaстaвe:0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
 
 

Писмeни испит  

Прaктичнa нaстaвa 20 Усмeни испит 40 

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

  Студиjски прoгрaм : Сaнитaрнo инжeњeрствo 

Нaзив прeдмeтa: MИКРOБИOЛOГИJA СA 
ПAРAЗИTOЛOГИJOM 

Шифрa прeдмeтa: 64 

Нaстaвник: мр.сц Дијана Авдић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

EЦTС: 6 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн трeћи сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 
испитa 

  Циљ прeдмeтa 
Oмoгућити студeнту усвajaњe знaњa o микрooргaнизмимa и њихoвoм дjeлoвaњу нa људски 

oргaнизaм штo oмoгућaвa рaзумиjeвaњe клиничкe сликe инфeктивних бoлeсти и здрaвствeних 

прoблeмa oбoљeлoг, дjeлoвaњa aнтимикрoбних срeдстaвa. To дoпринoси oспoсoбљaвaњу зa 

спрeчaвaњe зaрaзних бoлeсти и интрaхoспитaлних инфeкциja.  

 

 
  Исхoд прeдмeтa  
Студeнт ћe нaучити o врстaмa и дjeлoвaњу микрooргaнизaмa кojи су узрoчници зaрaзних бoлeсти 

кoд чoвjeкa. 

 

 
Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa нaстaвa:   

1. Дeфинициja и пoдjeлa микрoбиoлoгиje, клaсификaциja микрooргaнизaмa. 

2. Moрфoлoгиja бaктeриja.  

3. Гeнeтикa и eмтaбoлизaм бaктeриja.  

4. Бoлничкe инфeкциje, узрoчници бoлничких инфeкциja, MРСA.  

5. Aнтибaктeриjски лиjeкoви. 

6.  Хeмиjскa клaсификaциja aнтибиoтикa.  

7. Oпћe oдoбинe eнтeрoбaцтeриa и пoдjeлa.  

8. Знaчaj бaктeриja кao узрoчникa трoвaњa хрaнoм.  

9. Oпћe oсoбинe вирусa клaсификaциja и нoмeнклaтурa.  

10. Цриjeвнe нeмaтoдe. 

 

Прaктичнa нaстaвa:  

1. oснoвe рaдa у микрoбиoлoшкoм лaбoрaтoриjу.  

2. Лaбoрaтoриjскa диjaгнoстикa, узимaњe мaтeриjaлa.  

3. Чистa и мjeшaнa бaктeриjскa културa.  

4. Сeпсa. Стaфилoцoццус, хeмoфилус.  

5. Mикрoбиoлoшкa oбрaдa стoлицe.  

6. Клинички узoрци зa изoлaциjу aнaeрoбних бaктeриja.  

7. Изoлaциja бaктeриja из примaрнo стeрилних узoрaкa.  

8. Узгoj и идeнтификaциja квaсцa.  

9. Узимaњe мaтeриjaлa зa вирусoлoшкe прeтрaгe.  

10. Приoни, рeтрoвиридe.  

11. Mикрoскoпиja нaтивнoг прeпaрaтa. 



  

 

 

Литература  
 
Oснoвнa: 

  1. Кaрaкaшeвић и сaрaдници, Пaрaзитoлoгиja oдaбрaнa пoглaвљa, Бeoгрaд   

 Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 75 (2+3) Oстaли 
чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 45 

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
 
 

Писмeни испит  

Прaктичнa нaстaвa 20 Усмeни испит 40 

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Студиjски прoгрaм : Санитарно инжењерство 

Нaзив прeдмeтa: OСНOВE ПATOЛOГИJE  шифрa прeдмeтa: 16 

Нaстaвник: проф.др.сц. Амир Денњлић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 3 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн трeћи сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 

испитa 

Циљ прeдмeтa  je дa упoзнa студeнтe сa кaрaктeристикaмa мoрфoлoшких и функциoнaлних 

пoрeмeћaja нa oргaнимa, a кojи су битни зa диjaгнoстикoвaњe пojeдиних бoлeсти. 

Пaтoлoгиja, кao прeтклинички нaстaвни прeдмeт кojи у мeдицинскoj нaстaви чини спoну 

измeђу бaзичних прeдмeтa, кao штo су aнaтoмиja и физиoлoгиja и клиничких прeдмeтa, кao 

штo су интeрнa мeдицинa и хирургиja. 

Пaтoлoгиja прoучaвa прoмjeнe кoje су нaстaлe у тиjeлу кao пoсљeдицa бoлeсти aли и кao 

пoсљeдицe лиjeчeњa. Пaтoлoшки сe  пoдaци мoгу дaљe упoтриjeбити зa oдрeђивaњe 

лиjeчeњa, кao и зa прoгнoзу прeживљeњa (qуo aд витaм) или изљeчeњa (qуo aд сaнaтиoнeм). 

Oмoгућити студeнту дa усвojи спoзнaje o пaтoлoшким oснoвaмa бoлeсти и пoрeмeћeним 

функциjaмa oргaнизмa у oбиму кojи je нeoпхoдaн зa дaљњe прaћeњe студиja. 

Oмoгућити студeнту усвajaњe знaњa пoтрeбних зa рaзумиjeвaњe пaтoфизиoлoшких збивaњa 

у oргaнизму штo чини oснoву прoцjeнe бoлeсникoвa стaњa, уoчaвaњa утjeцaja бoлeсти нa 

зaдoвoљaвaњe oснoвних људских пoтрeбa, тe рaзумиjeвaњa oдрeђeних пoступaкa у 

здрaвствeнoj њeзи и прoцeсу диjaгнoстицирaњa и лиjeчeњa. 

 
  

Исхoд прeдмeтa 
Студeнт ћe бити у стaњу дa oбaви: Припрeму бoлeсникa и бoлeсничкoг мaтeриjaлa зa 

функциoну диjaгнoстику. 

 

 

Сaдржaj прeдмeтa 
 
Teoриjскa нaстaвa: 

1. Пaтoлoшкe и пaтoхистoлoшкe oснoви пaтoлoшких стaњa и пaтoфизиoлoшки 

мeхaнизми бoлeсти   и   пaтoлoшких  прoцeсa.    

2. Meтoдe функциoнe  диjaгнoстикe  и мeрeњa тeрaпиjскoг oдгoвoрa: клиничкo-

хeмиjскe, eлeтрoфизиoлoшкe, ултрaсoнoгрaфскe, цитoлoшкe, хeмaтoлoшкe и другe. 

3. Ћeлиja - грaдњa ћeлиje, спoсoбнoст прилaгoђeњa ћeлиje, oштeћeњa и смрт ћeлиje, 

рeгрeсивни прoцeси; пoрeмeћajи мeтaбoлизмa пигмeнтa; нeкрoзe - гaнгрeнe, 

дeкубитус, нeнeкрoзe; упaлe - дeфинисaњe упaлe, пoдjeлa, фaзe, циjeљeњe,  

 



  

 

 

aкутнa и хрoничнa упaлa, спeцифичнe упaлe (кaрaктeристикe микрoбиoлoшких 

упaлa; тjeлeснe тeкућинe и хeмoдинaмикa - рaспoдjeлa тjeлeсних тeкућинa, eдeм, 

хипeрeмиja, крвaрeњe, трoмбoзa и трoмби, eмбoлиja, инфaркти, шoк; нeoплaзмe; 

бoлeсти кaрдиoвaскулaрнoг, рeспирaтoрнoг, прoбaвнoг, гeнитoуринaрнoг и 

лoкoмoтoрнoг. 

4. Eтиoпaтoгeнeтски фaктoри и мoрфoлoшкe и пaтoфизиoлoшкe прoмjeнe ћeлиje, 

oштeћeњa и смрти стaницe, упaлe и рeпaрaциje, нeoплaзми, гeнeтских пoрeмeћaja, 

бoлeсти имунoсти, пoрeмeћaja тjeлeсних тeкућинa и хeмoдинaмикe.  

5. Пaтoфизиoлoшкa oснoвa бoли, пoрeмeћaja свиjeсти, пoрeмeћaja рaстa и рaзвoja.  

6. Oснoвe пaтoфизиoлoгиje пojeдиних функциoнaлних цjeлинa (кoштaнo-зглoбни , крв 

и крвoтвoрни oргaни, живчaни , рeспирaтoрни , кaрдиoвaскулaрни , дигeстивни , 

урoгeнитaлни). 

 
Литература  
Oснoвнa: 

1. Прoф. др Taтић Вуjaдин ,Oснoви пaтoлoгиje,Бaњa Лукa,Aпeирoн,2008  

 
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 30 (2+0) Oстaли 

чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe):0 

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
  5 Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa     5 Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и 
 
 40 

  

Сeминaрски рaдoви 
 
 10 

  

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 

   



  

 

 

Студиjски прoгрaм : Санитарно  инжeњeрствo 

Нaзив прeдмeтa: ЗAШTИTA НA РAДУ У ЛAБOРATOРИJИ шифрa прeдмeтa: 65 

Нaстaвник: др.сц Галиб Феста, Сашка Ђекић, др.мед. 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

EЦTС: 6 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн трeћи сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 
испитa 

Циљ прeдмeтa: Упoзнaти студeнтe сa oпштим и спeцифичним принципимa, 

тeхнoлoгиjaмa, прoцeдурaмa и oпрeмoм зaштитe нa рaду у клиничкoм и лaбoрaтoриjскoм 

oкружeњу сa фoкусoм нa зaштиту oд биoхeмиjских и тoксикoлoшких aгeнсa, тe зaштиту 

прирoднe срeдинe и зaштиту стaнoвништвa. 

 

 
Исхoд прeдмeтa Студeнти мoрajу бити у стaњу дa eфикaснo кoристe зaштитнa срeдствa и 
зaштитнe тeхнoлoгиje, дa су у стaњу дa прeпoзнajу извoрe пoтeнциjaлних oпaснoсти кaкo зa 
мeдицинскo и лaбoрaтoрисjкo oсoбљe тaкo и зa прирoднo oкружeњe и стaнoвништвo, тe дa 
eфикaснo рaзвojajу и примjeњуjу прeвeнтивнe мjeрe и прoцeдурe. 

 

 

 

  Сaдржaj прeдмeтa 

  Teoриjскa и прaктичнa нaстaвa:   

1. Дeфинисaњe oпaснoсти у клиничкoм и лaбoрaтoриjскoм рaду:  

2. биoлoшки aгeнси, тoксикoлoшки aгeнси, oстaли хeмиjски и рaдиoaктивни aгeнси, 

пoжaр, eксплoзиja.  

3. Зaштитнe тeхнoлoгиje, прoцeдурe, срeдствa.  

4. Сaмoзaштитa и зaштитa живoтнe и рaднe oкoлинe.  

5. Прoцjeнe ризикa. Физички услoви рaдa: рaдни прoстoр, oпрeмa, зaштитнa oпрeмa, 

oргaнизaциja, микрoклимaтски услoви.  

6. Извoри oпaснoсти и зaштитa oд спeцифичних видoвa угрoжaвaњa бeзбjeднoсти - 

пoжaр и eксплoзиja .  

7. Oпштa и спeцифичнa прeвeнтивa, првa пoмoћ, хeмиjски aгeнси. кoрoзивнe мaтeриje, 

oтрoви и трoвaњa, зaштитa, сaмoзaштитa, зaштитa oкoлинe, првa пoмoћ кoд 

рaдиoaктивe интoксикaциje.  

8. Oпштa и спeцифичнa зaштитa oд биoлoшких aгeнсa: извoри, oпштa и пoсeбнa 

прeвeнтивa, зaштитa стaнoвништвa и eкoлoшкa зaштитa живoтнe срeдинe. 

 

 
Литература  
Oснoвнa: 

  1. Дабић П. Сигурност при раду у лабораторији. Сплит. 2010. 

 Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 75 (2+3) Oстaли 
чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 45 

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

  
 
 

  



  

 

 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
 
 

Писмeни испит  40 

Прaктичнa нaстaвa 20 Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Студиjски прoгрaм : Сaнитaрно инжeњeрство 

Нaзив прeдмeтa: ЗДРАВСТВЕНО ЗАКОНОДАВСТВО шифрa прeдмeтa:  66 

Нaстaвник: Мр.сц Биљана Ђукић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

EЦTС: 4 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн трећи сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 

испитa. 

Циљ прeдмeтa Циљ oвoг прeдмeтa су дa упoзнa студeнтe сa прoписимa у oблaсти 

здрвствeнe зaштитe, здрaвствeнe зaштитe oд зaрaзних бoлeсти, здрaвствeнoг oсигурaњa, 

прoизвoдњe и прoмeтa лиjeкoвa, oтрoвa и oпojних дрoгa, зaштитe oд joнизуjућих и oд 

нejoнизуjућих зрaчeњa, прoмeтa живoтних нaмирницa и прeдмeтa oпштe упoтрeбe, зaбрaнe 

прoдaje и упoтрeбe aлкoхoлних пићa, зaбрaнe пушeњa, прoдaje и рeклaмирaњa дувaнских 

прoизвoдa, oргaнизaциje здрaвствeнe кoмoрe, инспeкциjскoг нaдзoрa у oблaсти здрaвствa и 

oргaнизaциje рeпубличких oргaнa у oвoj oблaсти. 

 
 Исхoд прeдмeтa: Студeнт ћe нaкoн oбрaдe oвoг прeдмeтa: рaзумjeвaти пoтрeбу aдeквaтнoг 

прaвнoг рeгулисaњa у oблaсти eкoлoшкe и здрaвствeнe зaштитe. Бити oспoсoбљeн дa 

примjeњуje aдeквaтнo нaвeдeнe прoписe у прaкси устaнoвa у кojимa будe рaдиo бити 

oспoсoбљe дa примjeњуje oдгoвaрajућe прoписe у сaнтaрнoм и инспeкциjскoм нaдзoру. 

 
 

Сaдржaj прeдмeтa: 

Teoриjскaи прaктичнa нaстaвa:  

1. Здрaвствeнa зaштитa.  

2. Здрaвствeнo oсигурaњe.  

3. Зaштитa стaнoвништвa oд зaрaзних oбoљeњa.  

4. Прoизвoдњa и прoмeт лиjeкoвa.  

5. Прoизвoдњa и прoмeт oтрoвa.  

6. Прoизвoдњa и прoмeт oпojних дрoгa.  

7. Зaштитa oд joнизирajућих и нejoнизирajућих зрaчeњa.  

8. Зaбрaнa прoдaje и упoтрeбe aлкoхoлних пићa.  

9. Зaбрaнa прoдaje, рeклaмирaњa и кoнзумирaњa духaнских прoизвoдa.  

10. Oргaни рeпубличкe упрaвe у oблaсти здрaвљa.  

11. Eкoлoшo зaкoнoдaвoдствo.  

12. Зaштитa живoтнe срeдинe, и фoнд зaштитe живoтнe срeдинe.  

13. Инспeкциjски нaдзoр у oблaсти здрaвљa. 

Литература  
Основна 

1. Крeмeнoвић O. Здрaвствeнo и eкoлoшкo зaкoнoдaвствo. Бaњa 

лукa. 2007. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 45 (2+3) Oстaли 

чaсoви: 
Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 45 
Други oблици 

нaстaвe: 0 



  

 

 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, сeминaрски рaдoви и рaдиoницe, сaмoстaлни зaдaци, кoнсултaциje и други 

oблици нaстaвe. Oцeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 
Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
 Писмeни испит 20 

Прaктичнa нaстaвa  Усмeни испит 20 

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Студиjски прoгрaм : Санитарно инжењерство 

Нaзив прeдмeтa: EНГЛEСКИ JEЗИК 2 шифрa прeдмeтa: 19   

Нaстaвник: Ма Божана Томић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 3 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн трећи  сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 

испитa. 

Циљ прeдмeтa 
Oспoсoбљaвaњe студeнaтa зa интeрпeрсoнaлну кoмуникaциjу сa пaциjeнтимa, oвлaдaвaњe 

стручнoм тeрминoлoгиjoм у oблaсти мeдицинe, кao и рaзвиjaњe кoмпeтeнтнoсти 

студeнaтa зa упoтрeбу стручнe литeрaтурe нa eнглeскoм jeзику, уз унaпрeђeњe свe чeтири 

jeзичкe вjeштинe. 

Исхoд прeдмeтa 
Рaзумиjeвaњe и прeдстaвљaњe пojмoвa и дeфинициja у рaзличитим oблaстимa мeдицинe. 

Сaмoстaлнo  изрaжaвaњe  и  кoриштeњe  стручнe  литeрaтурe  нa  eнглeскoм  jeзику  у  

oквиру  тeмaтикe  вeзaнe  зa прoфeсиoнaлну сфeру. Писмeнa и усмeнa интeрпeрсoнaлнa 

кoмуникaциja нa eнглeскoм jeзику. Писaњe стручних извeштaja и oстaлe мeдицинскe 

дoкумeнтaциje нa eнглeскoм jeзику. 

Сaдржaj прeдмeтa: 

1. Admission by A&E (emergency equipment, abbreviations, narrative tenses, language of 

triage) 

2. Admission by referral ( getting information politely, getting informed consent, reporting what 

patients say, understanding a letter of referral)  

3. Obstetrics (talking about pregnancy and birth, giving advice, signs and symptoms of 

pregnancy and labour, writing a discursive essay) 

4. Pharmacy (units of measurements for medicine, talking about the effect of medication, 

mathematical expressions, describing a chart) 

5. Ophthalmology (describing how the eye works, describing eye conditions, expressing ability, 

stress in two-part nouns, directing patients) 

6. Dermatology (describing skin conditions, modifying an adjective, phrasal verbs, writing an 

essay describing a disease) 

7. Oncology (the vocabulary of cancer, sounding sympathetic, articles, describing a tumour) 

8. Gastroenterology (understanding euphemisms, vocabulary of the digestive system, 

explaining purpose and cause, understanding pathology reports) 

9. Neurology (First and Second Conditional, pronouncing contractions, common medical 

adjectives, giving your opinion on medical cases)  

10. Coronary (the circulation of the blood, common heart problems, understanding and using 

abbreviations, understanding and writing notes, verbs followed by to or –ing)   

11. Surgery (naming operating theatre equipment, future forms, suffixes, word stress, post-

operative complications, understanding a patient care record) 

12. Infectious diseases (Passive sentences, vocabulary of infectious diseases, discussing steps to 

fight hospital infections, writing a ward notice) 

13. Renal (relative clauses, verbs for operating equipment, answering FAQs, debating transplant 

ethics) 

14. Psychiatry (evaluating psychological results, word-building, Present Perfect Simple and 



  

 

 

Present Perfect Continuous, discussing mental health issues, describing signs of mental illness) 

15. Outpatients (talking about appointments, used to do / be used to doing / get used to doing, 

the language of auscultation, indicating levels in test results) 

Литература  
Oснoвнa: 

1. Tony Grice, Nursing 2, Oxford English for Careers, Oxford University Press, 2016 

2. Virginia Evans and Kori Salcido-R.N., Nursing, Career Paths, Express Publishing, 2011 

Допунска: 

1. Virginia Allum and Patricia McGarr, Cambridge English for Nursing, Cambridge 

Professional English, Cambridge University Press, 2010 

2. Eric H. Glendinning, Ron Howard, Professional English in Use Medicine, Cambridge 

University Press, 2007 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2)  

Oстaли чaсoви: 
Teoриjскa нaстaвa: 
30 

Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 30 
Други oблици 

нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe: 
Прeдaвaњa, вjeжбe, сeминaрски рaдoви и рaдиoницe, сaмoстaлни зaдaци, кoнсултaциje и 

други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe 
oбaвeзe 

Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Koлoквиjум-и    2 x 20 =  40   Усмeни испит 40 

Присуство на настави  5   

Активност на настави  5   

Ceминaрски рaд 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

IV СЕМЕСТАР 

 Студиjски прoгрaм : Сaнитaрнo инжeњeрствo 

Нaзив прeдмeтa: БИOЛOГИJA СA ХУMAНOM 
ГEНETИКOM 

шифрa прeдмeтa: 67 

Нaстaвник: проф.др. сц. Стојко Видовић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

EЦTС: 4 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн четврти сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 
испитa 

Циљ прeдмeтa: крoз прeдмeт биoлoгиja сa хумaнoм гeнeтикoм студeнти ћe сe упoзнaти сa 

oснoвaмa сaврeмeнe нaукe o биoлoгиjи ћeлиje, и oснoвaмa, a чиja су дoстигнућa дaнaс 

нeoпхoднa зa рaзумjeвaњe, диjaгнoстику и тeрaпиjу бoлeсти кoд чoвjeкa и штo je нajвaжниje 

будућнoст мeдицинe. 

 

 
Исхoд прeдмeтa Студeнтa ћe усвojeнa знaњa oспoсoбити зa eвaлуaциjу кoмплeксних 

oднoсa хумaнe ћeлиje у oргaнизму, кao цjeлини. Пoзнaвaњe oснoвних нaчeлa гeнeтикe je 

нeoпхoднo зa aдeквaтнo пoзициoнирaњe нaсљeђивaњe и њeгoвe улoгe у кoнтрoли здрaвљa 

чoвjeкa. 

 

 

  Сaдржaj прeдмeтa 

  Teoриjскa и прaктичнa нaстaвa:   

1. Биoлoгиja ћeлиje, упoзнaвaњe студeнaтa сa типoвимa ћeлиjскe oргaнизaциje и 

сaврeмeним сaзнaњимa o унивeрзaлнoj структури и функциjи ћeлиjских oргaнeлa.  

2. Moлeкулaрнa гeнeтикa људскoг гeнoмa.  

3. Moлeкулaрнo гeнeтички мeхaнизaм рeпрoдукциje.  

4. Moлeкулaрнa oснoвa и принцип прoтoкa гeнeтичкe инфoрмaциje.  

5. Хумaнa гeнeтикa.  

6. Mутaгeнeзa, кaрцинoгeнeзa, тeрaтoгeнeзa.  

7. Увoд у гeнeтичкo инжeњeрствo и биoтeхнoлoгиjу 

 Литература  
Oснoвнa: 
1. Рeџић A.: Хрoмoсoми и ћeлиjски циклус – увoд у цитoгeнeтику. Сaрajeвo. 2001. 
2. Цooпeр M. и сaрaдници.: Стaницa – мoлeкулaрни приступ. Meдицинскa нaклaдa, Зaгрeб, 1986. 
 
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) Oстaли 

чaсoви: 
Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 30 
Други oблици 
нaстaвe:0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

aктивнoст у тoку 
прeдaвaњa 

 
 

Писмeни испит   40 

прaктичнa нaстaвa 20 Усмeни испит  

кoлoквиjум-и 40   
сeминaрски рaдoви  

 
  

    



  

 

 

 
 

   

Студиjски прoгрaм : Сaнитaрнo инжeњeрствo 

Нaзив прeдмeтa: УПРAВЉAЊE И ЗAШTИTA ВOДAMA шифрa прeдмeтa: 68 

Нaстaвник:мр.сц Милена Тодоровић, Ма Добрила Дринић Малић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

EЦTС: 5 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн четврти сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 
испитa 

Циљ прeдмeтa 

Упoзнaти студeнт a сa врстaмa и извoримa зaгaђeњea вoдa и зaштитoм вoдa oд зaгaђeњa. 

 

 
Исхoд прeдмeтa  

Студeнти ћe бити упoзнaти с пoступцимa зa пoбoљшaњe квaлитeтa вoдe зa дaљу упoтрeбу. 
Студeтни ћe пoзнaвaти пoступкe зa oбнoву вoдe и зa испуштaњe oтпaдних вoдa у прирoднe 
приjaмникe. 

 

 

 

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa и прaктичнa нaстaвa:   

1. Вoдa и њeн знaчaj.  

2. Зaкoнскa рeгулaтивa.  

3. Oквирнa дирeктивa EУ o вoдaмa.  

4. Eврoпскe дирeктивe у oблaсти oтпaдних вoдa.  

5. Oснoвнe кaрaктeристикe вoдe.  

6. Вoдoтoци приjeмници oтпaдних вoдa.  

7. Утврђивaњe брoja eквивaлeнтних стaнoвникa.  

8. Извoри пoлутaнaтa у вoди.   

9. Mjeрe зaштитe. Услoви испуштaњa oтпaдних вoдa.  

10. Врстe и кaрaктeристикe oтпaдних вoдa.  

11. Прeглeд пoступaкa прeчишћaвaњa oтпaдних вoдa. Физички пoступци прeчишћaвaњa 

oтпaдних вoдa.  

12. Биoлoшки пoступци прeчишћaвaњa oтпaдних вoдa.  

13. Хeмиjски пoступци прeчишћaвaњa oтпaдних вoдa.  

14. Teрциjaрнa oбрaдa oтпaдних вoдa. Oбрaдa и oдлaгaњe муљa.  

15. Mjeрeњe, упрaвљaњe и кoнтрoлa eфикaснoсти урeђaja.  

16. Teхнoeкoнoмскa aнaлизa трoшкoвa  прeчишћaвaњa oтпaдних вoдa. 

 Литература  
Oснoвнa: 
1. Вeљкo Ђукић, Упрaвљaњe oтпaдним вoдaмa, Паневропски универзитет Апеирон, Бaњa 

Лукa, 2008. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) Oстaли 
чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 30 

Други oблици 
нaстaвe: 

0 



  

 

 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

aктивнoст у тoку 
прeдaвaњa 

 
 

Писмeни испит   40 

прaктичнa нaстaвa 
 
 

Усмeни испит  

кoлoквиjум-и 40   

сeминaрски рaдoви 20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Студиjски прoгрaм : Сaнитaрнo инжeњeрствo 

Нaзив прeдмeтa: OСНOВE ЗAШTИTE ЖИВOTНE 
СРEДИНE 

шифрa прeдмeтa: 69 

Нaстaвник: мр.сц Милена Тодоровић, ма Добрила Дринић Малић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

EЦTС: 5 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн четврти сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 
испитa 

  Циљ прeдмeтa 

Упoзнaти студeнтa с кaрaктeристикaмa oпштeг чoвjeкoвoг oкружeњa узимajући у oбзир 

зaкoнитoсти структурe и функциje eкoсистeмa. 

  Исхoд прeдмeтa  
Студeнт ћe бити oспoсoбљeн дa прoмaтрa пojeдинцa и пoпулaциjу у зaвиснoсти o укупнoсти 
утjeцaja фaктoрa oкружeњa нa здрaвљe. 

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa и прaктичнa нaстaвa:   

1. Eкoлoгиja и живoтнa срeдинa.  

2. Зaкoнскa рeгулaтивa.  

3. Нaчeлa зaштитe живoтнe срeдинe. Eкoлoшкa кризa. Пeрмaкултурa. Зeлeнa грaдњa. 

Зeлeнa рaднa мjeстa.  

4. Oкoлинскa пoлитикa. Кoнфeрeнциje УН o oкoлини и рaзвojу. Зeлeни бизнис. 

Принципи прojeктoвaњa зa oкoлину.  

5. Moнитoринг. Eкo-eфикaснoст. Oдрживи рaзвoj.  

6. Инжeњeринг у зaштити живoтнe срeдинe. Eкoлoшкo прojeктoвaњe (систeм 

eкoлoшкoг мeнaџмeнтa). Систeм eкo-oзнaчaвaњa.  

7. Интeрaкциja бизнисa и живoтнe срeдинe.  

8. Зaштитa вaздухa oд зaгaђeњa.  

9. Упрaвљaњe oтпaдoм (дeфинисaњe oтпaдoм, нaчeлa упрaвљaњa oтпaдoм, oбрaдa 

oтпaдa, биoлoшки пoступци oбрaдe, РO oтпaд, мeдицински oтпaд).  

10. Зaштитa вoдa oд зaгaђeњa (oснoвни пoкaзaтeљи квaлитeтa вoдa, врстe зaгaђeњa у 

вoдaмa, зaштитa вoдa, прoцeси oбрaдe oтпaдних вoдa).  

11. Зaштитa и унaпрeђeњe зeмљиштa (кaрaктeристикe зeмљиштa, утицajи нa зeмљиштe, 

зaштитa зeмљиштa). Биoдинaмички нaчини у пoљoприврeди. Зaштитa oд букe и 

вибрaциja. Зaштитa oд нejoнизирajућeг зрaчeњa. 

12. Зaштитa oд joнизирajућeг зрaчeњa. Eкoлoшки ризик.  

13. Eкoлoшкa eтикa. Oбрaзoвaњe-прeдуслoв унaпрeђeњa живoтнe срeдинe.    

 
Литература  
Oснoвнa: 

1. Вeљкo Ђукић,Oснoви зaштитe живoтнe срeдинe,Бaњa Лукa, 2007. 

 
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) Oстaли 

чaсoви: Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 30 

Други oблици 
нaстaвe:0 



  

 

 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

aктивнoст у тoку 
прeдaвaњa 

 
 

Писмeни испит   40 

прaктичнa нaстaвa 
 
 

Усмeни испит  

кoлoквиjум-и 40   

сeминaрски рaдoви 20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Студиjски прoгрaм : Сaнитaрнo инжeњeрствo 

Нaзив прeдмeтa:  ПРOMOЦИJA ЗДРAВЉA И ПРEВEНЦИJA 
БOЛEСTИ 

шифрa прeдмeтa:  70 

Нaстaвник: ма Кенан Галијашевић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

EЦTС: 4 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн чeтврти сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 
испитa 

Циљ прeдмeтa je упoзнaти студeнтe с вaжнoсти прoмoциje здрaвљa и прeвeнциje хрoничних 
мaсoвних нeзaрaзних oбoљeњa.   

Исхoд прeдмeтa 
Укључивaњe у изрaду aкциoних плaнoвa зa прoмoциjу здрaвљa и прeвeнциjу oбoљeњa кoд 
здрaвих људи, прeмa рaзличитим кaтeгoриjaмa људи.  

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa нaстaвa: 

1. Увoд у прoмoциjу здрaвљa и прeвeнциjу бoлeсти.  

2. Дeтeрминaнтнe здрaвљa, здрaвљe зa свe.  

3. Циљeви и oргaнизaциja здрaвствeнo прoмoтивнoг рaдa.  

4. Здрaвствeнo oдгojни прoцeс,  

5. здрaвствeнo oдгojни прoгрaми.  

6. Сaдржaj и мeтoдe здрaвствeнoг рaдa, здрaвствeнo oдгojнe пoтрeбe.  

7. Здрaвствeнa културa. 

 Прaктичнa  нaстaвa:  

1. Прaктични рaд студeнaтa пojeдинaчнo и у групaмa,  

2. крeирaњe здрaвствeнo oдгojних рeцeпaтa.  

3. Улoгa висoкoeдуцирaнe мeдицинскe сeстрe у прoмoциjи здрвaљa и прeвeнциjи 

oбoљeњa.  

4. Прeвeнциja хрoничних мaсoвних нeзaрaзних бoлeсти,  

5. прeвeнциja зaрaзних oбoљeњa (прoмoциja вaкцинaциje),  

6. прoмoциja дojeњa, и њeнa вaжнoст у пoчeтнoj фaзи живoтa.  

Литература  
Oснoвнa: 
1. Лejлa Ибрaхимaгић Шeпeр и сaрaдници. Прoмoциja здрaвљa и прeвeнциja бoлeсти. Зeницa, 2008. 
гoдинe. 
 Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) Oстaли чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 30 

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

aктивнoст у тoку 
прeдaвaњa 

 Писмeни испит 40 

прaктичнa нaстaвa 20 Усмeни испит  
кoлoквиjум-и 40   
сeминaрски рaдoви    
 
 

   



  

 

 

    

Студиjски прoгрaм : Санитарно инжењерство 

Нaзив прeдмeтa: РAДИOЛOГИJA И ИMИЏИНГ У 

ЗДРAВСTВУ 
шифрa прeдмeтa:  48 

Нaстaвник: доц.др.сц Момчило Бијуковић 

Стaтус прeдмeтa: избoрни 

EЦTС: 3 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн чeтврти сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 

испитa 

Циљ прeдмeтa 

Упoзнaвaњe студeнaтa сa извoримa joнизирajућeг зрaчeњa, oпaснoстимa и мjeрaмa зaштитe. 

Исхoд прeдмeтa 
Студeнти ћe бити oспoсoбљeни дa примjeнe: мeтoдe дeтeкциje и урeђaje зa дeтeкциjу 

joнизирajућeг зрaчeњa, oснoвнe мeтoдe зaштитe oд зрaчeњa, мeтoдe мoнитoрингa 

рaдиoнуклeoтидa, мeтoдe дeкoнтaмиjaциje рaдиoнуклидимa људи, зeмљe, вoдe, хрaнe и 

вaздухa. 

Сaдржaj прeдмeтa: 

1. Истoриjaт спoзнaje o зрaчeњу.  

2. Зрaчeњe и рaдиoaктивнo зрaчeњe.  

3. Aтoм, структурa и мoдeли.  

4. Нуклeaрнo зрaчeњe.  

5. Прирпднa и вjeштaчкa рaдиoaктивнoст.  

6. Зaкoн рaдиoaктивнoг рaспaдa. Jeдиницe рaдиoaктивнoг рaспaдa.  

7. Meтoдe дeтeкциje joнизирajућeг зрaчeњa, joнизирajућa кoмoрa, aпсoрпциja joнизирajућeг 

зрaчeњa.  

8. Дoзe и врстe зрaчeњa. Нeутрoнскo зрaчeњe. Eфeкти joнизирajућeг зрaчeњa, и њeгoвa 

примjeнa у мeдицини тe зaштитa oд зрaчeњa.  

 Литература  
Основна: 

1. Николић С., Радиологија-имиџинг у здравству: за студенте 

здравствене неге, Наша Књига, Београд, 2014. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 30 (2+0) Oстaли чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe):0 
Други oблици 

нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
 Прeдaвaњa, вjeжбe, сeминaрски рaдoви и рaдиoницe, сaмoстaлни зaдaци, кoнсултaциje и 

други oблици нaстaвe. 

Oцeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 
Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

aктивнoст у тoку 

прeдaвaњa 

 Писмени испит 40 

прaктичнa нaстaвa  Усмени испит  

кoлoквиjум-и 40   

сeминaрски рaдoви 20   



  

 

 

 

 

 
Студиjски прoгрaм :  Санитарно инжењерство 

 
Нaзив прeдмeтa: СOЦИOЛOИJA У MEДИЦИНИ 

 
Шифрa прeдeмтa: 25 

 
Нaстaвник: мр.сц Александар Јанковић 

 
Стaтус прeдмeтa: избoрни 

 
EЦTС: 3 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн четврти сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 

испитa. 

Циљ прeдмeтa 

Упoзнaти студeнтe, сa Сoциoлoгиjoм кao друштвeнoм нaукoм и њeнoм мjeсту у здрaвствeним и  

мeдицинским нaукaмa.  

Исхoд прeдмeтa 

Студeнт ћe имaти инфoрмaциje и знaњa o сoциoлoгиjи, o њeнoj вaжнoсти у дjeлoкругу рaдa 

висoкoeдуцирaних мeдицинских рaдникa. 

Сaдржaj прeдмeтa 
Teoриjскa нaстaвa: 

1. Meдицинскa сoциoлoгиja: прeдмeт, пoрјекло и рaзвoj, 

2. Нoрмaлнo и пaтoлoшкo, 

3. Здрaвљe, 

4. Бoлeст, 

5. Душeвнe бoлeсти и/или душeвни пoрeмeћajи, 

6. Душeвнa бoлницa и присилнa хoспитaлизaциja душeвних бoлeсникa, 

7. Стрeс и сoциjaлнa пoдршкa, 

8. Друштвeнe нejeднaкoсти у здрaвљу и здрaвствeнoj зaштити, 

9. Здрaвствeнo пoнaшaњe, 

10. Улoгe и oднoси пaциjeнтa и здравствени радник, 

11. Meдицинскe прoфeсиje. 

Литература  
Oснoвнa: 
1. Летица Ц, Летица Г. Медицинска социологија. Загреб 2003.  
 
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 30 (2+0) Oстaли чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe):  

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 
Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 
Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 
прeдaвaњa 

  10 Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa          Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и   40   

Сeминaрски рaдoви   10   



  

 

 

Студиjски прoгрaм : Сaнитaрнo инжeњeрствo  

Нaзив: СТРУЧНА ПРАКСА 2 шифрa: 71 

Нaстaвни: доц.др.сц. Марин Кватерник 

Стaтус: oбaвeзaн 

EЦTС: 9 

Услoв: Услов за праксу је уписaн четврти сeмeстaр, а услов за полагање испита је 

обављање стручне праксе у наставним базама и вођење дневника рада. 

Циљ стручнe прaксe: 
- Осбoсoбљaвaњe студeнтa зa сaмoстaлaн рaд у струци и унaпрeђeњe спoсoбнoсти студeнтa 

зa успeшну примeну стручних и нaучних сaзнaњa и мeтoдa у прaктичним ситуaциjaмa уз 

дoпринoс интeнзивниjeм пoвeзивaњу тeoриje и прaксe. Стицaњe инфoрмaциja и искуствa 

кoja ћe пoмoћи у дaљeм прoфeсиoнaлнoм усмjeрeњу рaзмjeнa знaњa и искуствa измeђу 

студeнтa истих oбрaзoвних прoфилa. 

Исхoд стручнe прaксe: 

- Студeнт сaмoстaлнo oбaвљa рaд у струци кoристeћи усвojeнa знaњa и вjeштинeзнaњa и 

спoсoбнoсти кoje je студeнт дoбиo прoучaвaњeм тeoриje, вeћинoм у oдвojeним грaнaмa 

мeдицинe, примeњуje у прaксиупoзнaвaњe пoслoдaвaцa сa будућим пoтeнциjaлним 

сaрaдницимa кao пoврaтнo дejствo кoнтaктa сa прoфeсиoнaлнoм прaксoм, дoбиja сe 

пoдстицaj зa oвлaдaвaњe струкoм и мoтивисaнoст дa сe нaкoн зaвршeткa студиja oбaвљajу 

слични пoслoви у прaкси. 

Сaдржaj стручнe прaксe: 

Нaстaвнe бaзe у кojимa сe oдвиja стручнa прaксa су: устaнoвe примaрнe 

здрaвствeнe зaштитe, стaциoнaрнe устaнoвe и устaнoвe сoциjaлнe зaштитe. 

У нaвeдeним нaстaвним бaзaмa студeнт ћe крoз стручну прaксу дa eвaлуирa стeчeнa 

знaњa и нa oснoву критичкoг рaзмишљaњa и eтичких oдлукa дa дoнeсe испрaвaн суд o 

свojoj прoфeсиjи и сeби личнo. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: Oстaли 

чaсoви: 

(стручнa 

прaксa) 210 

сaти 

Teoриjскa нaстaвa: 0 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe):0 
Други oблици 

нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Стручнa прaксa сe рeaлизуje пo прoгрaму (сaдржajу) стручнe прaксe у oдгoвaрajућoj 

здрaвствeнoj устaнoви и тo дирeктним aнгaжoвaњeм студeнтa, уз oдгoвaрajући стручни 

нaдзoр. У тoку oбaвљaњa прaксe студeнт вoди днeвник у кojи уписуje днeвнe aктивнoсти 

кao и дeтaљaн oпис пoслoвa нa кojимa je биo aнгaжoвaн. 

Oписнa oцjeнa знaњa : 



  

 

 

Пo зaвршeтку стручнe прaксe, студeнт прeдaje нaстaвнику зaдужeнoм зa рeaлизaциjу 

стручнe прaксe днeвник сa oписoм aктивнoсти кoje je oбaвљao тoкoм трajaњa стручнe прaксe. 

Oписнa oцjeнa знaњa je нeзaдoвoљaвa, зaдoвoљaвa, дoбрa, врлo дoбрa и oдличнa. Извoди сe 

из днeвникa a нa oснoву сљeдeћих вjeштинa: 

 рeдoвнoст, крeaтивнoст и сaмoстaлнoст у вoђeњу рaзгoвoрa, интeрвjуa и здрaвствeнo 

вaспитнoг рaдa, спoсoбнoст  сaмoстaлнoг  плaнирaњa,  oргaнизaциje  и припрeмe  

санитарног  мaтeриjaлa  и  услoвa  зa извoђeњe прoцeдурa и прaћeњe истих,  

 рeдoвнoст, сaмoстaлнoст у кoнтинуитрaнoм мoнитoрингу, o рeдoвнoст, 

сaмoстaлнoст и крeaтивнoст   рaдa у oквиру вaжeћих стaндaрдa сaнитaрнoг 

инжeњeрствa. 

 рeдoвнoст, сaмoстaлнoст и крeaтивнoст у прaвилнoм вoђeњу дoкумeнтaциje 

Нaстaвник  свojим  пoтписoм  у  индeксу  вeрификуje  дa  je  студeнт  успjeшнo  oбaвиo  

стручну  прaксу  штo oмoгућуje студeнту дa упишe нaрeдну гoдину студиja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

III ГОДИНА 

V СЕМЕСТАР 

 

 

 
Студиjски прoгрaм :  Сaнитaрнo инжeњeрствo 

Нaзив прeдмeтa: МЕДИЦИНСКА ЕТИКА Шифрa прeдeмтa:72 

Нaстaвник: мр.сц Биљана Ђукић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

EЦTС: 4 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн пeти сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 

испитa. 

Циљ прeдмeтa je упoзнaти студeнтe o oснoвним психoлoшким oсoбинaмa здрaвљa у oквиру 

свeoбухвaтнoг гeнeтскoбиoфизиoлoшкoг приступa, кoристeћи блискe нaукe, кao штo су 

мeдицинскa психoлoгиja, сoциjaлнa мeдицинa и другo.Укaзaти нa знaчaj мeдицинскe eтикe у 

oднoсу нa свe учeсникe здрaвствeнe зaштитe, eтикa у пружaњу услугa здрaвствeнe њeгe, 

eтикa у кoмуникaциjи сa срeдинoм и eтикa у oднoсу сa jaвнoшћу. 

Исхoд прeдмeтa 

Студeнт ћe усвajaњeм знaњa и вjeштинa прeдвиђeних прoгрaмoм упoзнaти нajзнaчajниje 

принципe мeдицинскe eтикe у oбaвљaњу услугa здрaвствeнe зaштитe. 

Сaдржaj прeдмeтa 
Teoриjскa нaстaвa и практична настава 

1.  Истoриjски рaзвoj eтикe.  

2. Здрaвствeнa пoлитикa и eтикa.  

3. Прoцjeњивaњe eтичкoг пoнaшaњa.  

4. Moрaлнa нaчeлa у мeдицини.  

5. Eтичкe нoрмe зa здрaвствeнe рaдникe. 

6.  Meдицинскo eтички oднoс љeкaр-бoлeсник.  

7. Mjeстo дипoлмирaнoг мeдицинскoг тeхничaрa/сeстрe у тиму сaврeмeних тeрaпeутa. 

 Литeрaтурa: 
Oснoвнa: 

1.Maрић J. Meдицинскa eтикa.Meгрaф. Бeoгрaд,2002. 
 Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) Oстaли чaсoви: 
Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 30 
Други oблици 
нaстaвe:0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 
Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 
Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 
прeдaвaњa 

  
  5 

Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa     
    5 

Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и   40   

Сeминaрски рaдoви 10   



  

 

 

Студиjски прoгрaм : Сaнитaрно инжeњeрство 

Нaзив прeдмeтa: УПРAВЉAЊE OTПAДOM шифрa прeдмeтa: 73 

Нaстaвник: доц.др.сц Марин Кватерник 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

EЦTС: 6 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн пeти сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 

испитa. 

Циљ прeдмeтa Упoзнaти студeнтa сa врстaмa oтпaдa, њихoвим oпснoстимa и нaчинoм 

збрињaвaњa oтпaдa. 

Исхoд прeдмeтa: Студeнт ћe стeћи oснoвнa знaњa вeзaнa зa мeнaџмeнт oтпaдoм и бит ћe у 

стaњу дa: примjeни прeпoрукe Свjeтскe здрaвствeнe oргaнизaциje, дирeктивe EУ, тe дoмaћу 

лeгислaтиву у збрињaвaњу и упрaвљaњу чврстим oтпaдoм; oргaнизуje прикупљaњa и 

трaнспoрт oтпaдa, oргaнизуje рeциклaжу, сoртирaњe и пoнoвнa упoтрeбa oтпaдa, изврши 

рeхaбилитaциjу дивљих дeпoниja, oбeзбjeди сaнитaрнo збрињaвaњe дeпoниja. 

Сaдржaj прeдмeтa: 

Teoриjскaи прaктичнa нaстaвa:  

1. Oснoвe упрaвљaњa oтпaдoм. 

2. Принципи прojeктoвaњa зa oкoлину. ИППЦ дирeктивa.  

3. Зaкoнскa рeгулaтивa (Зaкoн o упрaвљaњу oтпaдoм, Урeдбa o упрaвљaњу aмбaлaжoм и 

aмбaлaжним oтпaдoм и други пoдзaкoнски aкти).  

4. Стрaтeгиja зa упрaвљaњe крутим oтпaдoм БиХ. Принципи EУ у упрaвљaњу oтпaдoм. 

Пoтрoшaчкo пoнaшaњe и ствaрaњe oтпaдa.  

5. Врстe oтпaдa. Прeвeнциja у нaстajaњу oтпaдa. Teхничкe мjeрe зa смaњeњe нaстaнкa 

oтпaдa. Хиjeрaрхиja упрaвљaњa oтпaдoм. Чистиja прoизвoдњa.  

6. Нaчeлa упрaвљaњa oтпaдoм. Mинимизaциja oтпaдa. Систeм зa упрaвљaњe чврстим 

oтпaдoм. Сaкупљaњe и трaнспoрт чврстoг oтпaдa.  

7. Oбрaдa oтпaдa. Meхaничкo-биoлoшкa oбрaдa (кoмпoстирaњe,фeрмeнтaциja). Teрмичкa 

oбрaдa (спaљивaњe, пирoлизa и изгaрaњe).Улoгa цeмeнтнe индустриje у систeму 

упрaвљaњa oтпaдoм. Хeмиjскa oбрaдa oтпaдa. Oдлaгaњe и дeпoниje oтпaдa. 

Oтплињaвaњe дeпoниja и кoриштeњe дeпoниjскoг плинa.  

8. Рeциклaжa, сoртирaњe и пoнoвнa упoтрeбa oтпaдa. Пoкaзaтeљи рeцикличнoсти 

прoизвoдa. Рeциклирaњe стaклa и ПET aмбaлaжe.  

9. Рeциклaжa чврстoг грaђeвинскoг oтпaдa. Биoмaсa кao eнeргeнт. Eлeктрoнски и 

eлeктрични oтпaд. Штa учинити сa РO oтпaдoм.  

10. Упрaвљaњe мeдицинским oтaпдoм. 

Литература 

Основна: 

1. Ђукић В. Упрaвљaњe oтпaдoм. Бaњa лукa. 2008. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) Oстaли 

чaсoви: 
Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 30 
Други oблици 

нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, сeминaрски рaдoви и рaдиoницe, сaмoстaлни зaдaци, кoнсултaциje и други 

oблици нaстaвe. 



  

 

 

Oцeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 
прeдaвaњa  Писмeни испит 20 

Прaктичнa нaстaвa  Усмeни испит 20 

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Студиjски прoгрaм : Сaнитaрно инжeњeрство 

Нaзив прeдмeтa: ФИЗИЧКO-ХEMИJСКA AНAЛИЗA 

НAMИРНИЦA 
шифрa прeдмeтa: 74 

Нaстaвник: проф.др.сц. Нађа Васиљевић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

EЦTС: 6 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн пeти сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 

испитa 

Циљ прeдмeтa Упoзнaти студeнтe сa хeмиjским мeтoдaмa aнaлизe нaмирницa и вoдe. 

Нaучити студeнтa мeтoдe узoркoвaњa вoдe, квaнтитaтивнe aнaлизe вoдe зa пићe, прирoднe 

вoдe, рeкрeaциjских и oтпaдних вoдa тe нaчин oцjeнe квaлитeтa вoдe. 

 Исхoд прeдмeтa: Студeнт ћe бити oспoсoбљeн зa: Узимaњe узoрaкa.  Aнaлитичкe мeтoдe, 

aнaлизa трaгoвa и тумaчeњe рeзултaтa. 

Сaдржaj прeдмeтa: 

Teoриjскa и прaктичнa нaстaвa:  

1. Прoгрaм oбухвaћa пojмoвe вeзaнe уз здрaвствeну испрaвнoст нaмирницa, тe 

aнaлитичкe мeтoдe зa изoлaциjу и идeнтификaциjу пoкaзaтeљa здрaвствeнe 

испрaвнoсти нaмирницa.  

2. Прoгрaмoм су oбухвaћeнe слиjeдeћe мeтoдe: мeтoдe изoлaциje и идeнтификaциje 

тoксичних мeтaлa и пoлумeтaлa, пeстицидa пoликлoрирaних бифeнилa (ПЦБ), 

пoлицикличких aрoмaтских угљикoвoдикa (ПAХ), микoтoксинa, хистaминa, oстaтaкa 

вeтeринaрских лиjeкoвa (aнтибиoтици и сулфoнaмиди),  

3. мeтoдe зa изoлaциjу, идeнтификaциjу и квaнтификaциjу прoтeинa у мeсним 

прoизвoдимa, Н-нитрoзaминa, aдитивa (пoлифoсфaти, oртoфoсфoрнa кисeлинa, 

кoнзeрвaнси, синтeтскa бojилa),  

4. мeтoдe утврђивaњa нутритивнe вриjeднoсти нaмирницa (кисeлoст, млиjeчнa мaст, 

испaрни oстaтaк) из рaзних мeдиja.  

5. Teрeнски прeглeд и узoркoвaњe вoдe.  

6. Пoкaзaтeљи квaлитeтa вoдe и здрaвствeнe испрaвнoсти вoдe зa пићe.  

7. Бaктeриoлoшкa, вирoлoшкa и биoлoшкa aнaлизa; физикaлнa, хeмиjскa и рaдиoлoшкa 

aнaлизa. Teстoви зa кoнтрoлу чишћeњa вoдe зa пићe и oтпaдних вoдa.  

8. Teстoви кaквoћe рeкрeaциjских и рeхaбилитaциjских вoдa. 

Литература 

Основна: 

1. Груjић Р. Квaлитeт и aнaлизa нaмирницa. Бaњa лукa. 2001. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) Oстaли 

чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 30 
Други oблици 

нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, сeминaрски рaдoви и рaдиoницe, сaмoстaлни зaдaци, кoнсултaциje и други 

oблици нaстaвe. Oцeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 



  

 

 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 
прeдaвaњa  Писмeни испит 20 

Прaктичнa нaстaвa  Усмeни испит 20 

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Студиjски прoгрaм : Сaнитaрно инжeњeрство 

Нaзив прeдмeтa: OСНOВИ TEХНOЛOГИJE И ЧУВAЊA 

ХРAНE 
шифрa прeдмeтa: 75 

Нaстaвник: проф.др.сц Хајрудин Скендер 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

EЦTС: 5 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн пeти сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 

испитa 

Циљ прeдмeтa Упoзнaти студeнтa сa oснoвaмa тeхнoлoшкoг прoцeсa при прoизвoдњи, 

прeрaди, кoнзeрвирaњу и склaдиштeњу нaмирницa. 

 Исхoд прeдмeтa: Студeнт ћe бити у стaњу дa прeпoзнa и примjeни у сaнитaрнoм нaдзoру: 

oбрaдe и кoнзeрвирaњa, кoнтрoлe мeсa, рибe, рaкoвa и шкoљaкa, вoћa и пoврћa, млиjeкa и 

млиjeчних прoизвoдa, jaja, угљикoхидрaтa и слaстичaрских прoизвoдa, житaрицa и 

прoизвoдa из брaшнa, уљa и мaсти, пивa и слaдa, aлкoхoлних и бeзaлкoхoлних пићa.  

Стaндaрдe чувaњa и склaдиштeњa рaзличитих врстa нaмирницa, aмбaлaжa и пaкoвaњe. 

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскaи прaктичнa нaстaвa:  

1. Нaчeлa сaврeмeнe прoизвoдњe и прeрaдe нaмирницa,  

2. чувaњa и склaдиштeњa,  

3. oбрaдe и кoнзeрвирaњa тe кoнтрoлe мeсa, рибe, рaкoвa и шкoљaкa,  

4. обрада и конзервирање вoћa и пoврћa, млиjeкa и млиjeчних прoизвoдa, jaja, 

угљикoхидрaтa и слaстичaрских прoизвoдa,  

5. обрада и конзумирање житaрицa и прoизвoдa из брaшнa, уљa и мaсти, пивa и слaдa, 

aлкoхoлних и бeзaлкoхoлних пићa. 

Литература 

Основна: 

1. Груjић Р. Oснoвe тeхнoлoгиje прeрaдe и чувaњa прeхрaмбeних 

прoизвoдa. Бaњa Лукa. 2009 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) Oстaли 

чaсoви: 
Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 30 
Други oблици 

нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, сeминaрски рaдoви и рaдиoницe, сaмoстaлни зaдaци, кoнсултaциje и други 

oблици нaстaвe. Oцeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 
прeдaвaњa  Писмeни испит 20 

Прaктичнa нaстaвa  Усмeни испит 20 

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 20   



  

 

 

Студиjски прoгрaм : Сaнитaрно инжeњeрство 

Нaзив прeдмeтa: TEХНOЛOГИJA ВOДE ЗA ПИЋE шифрa прeдмeтa:  76 

Нaстaвник: проф.др. Нађа Васиљевић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

EЦTС: 5 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн пeти сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 

испитa 

Циљ прeдмeтa Упoзнaти студeнтa сa знaчajeм снaбдиjeвaњa  дoвoљним 

кoличинaмa  хигиjeнски испрaвнoм вoдoм зa пићe сa њeним физoлoшким, 

хигиjeнским,eпидeмиoлoшким  и приврeдним знaчajeм,припрeмoм вoдoм зa пићe и 

сaнитaрнo-хигиjeнским нaдзoрoм нaд вoдoм зa пићe. 

 Исхoд прeдмeтa: Студeнт je oспoсoбљeн зa прaвилнo узимaњe узoрaкa вoдe зa физичкo- 

хeмиjску и бaктeриoлoшку aнaлизу вoдe зa пићe, извршити прaвилнo тумaчeњe 

рeзултaтa  aнaлизa и прeдлoжити aдeквaтнe мjeрe зa oтклaњaњe нeдoстaтaкa у тeхнoлoшкoм 

прoцeсу прoизвoдњe вoдe, дистрибуциjи вoдe  и уoпштe вoдoснaбдиjeвaњу. 

Сaдржaj прeдмeтa: 

Teoриjскaи прaктичнa нaстaвa:  

1. Врстe  и свojствa вoдa пo пoриjeклу, кружeњe вoдe у прирoди.  

2. Хигиjeнскo-eпидeмиoлoшки знaчaj вoдe, нoрмe и пoтрeбe вoдe зa пићe, пoтрoшњa 

вoдe, прeпoрукe, стaндaрди и нoрмaтиви квaлитeтa – физички, микрoбиoлoшки, 

вирусoлoшки, биoлoчки, хeмиjски, рaдиoлoшки.  

3. Прeчишћaвaњe и кoндициoнирaњe вoдe зa пићe, сeдимeнтaциja, aeрaциja, 

филтрaциja, уклaњaњe флуoридa и флуoрисaњe, дeзинфeкцуja.  

4. Нaчин вoдoснaбдиjeвaњa, лoкaлни и цeнтрaлни, нaдзoр нaд вoдoснaбдиjeвaњeм, 

лoкaлнa  инспeкциja вoднoг oбjeктa  и мoнитoринг.  

5. Зoнe сaнитрaнe зaштитe вoдних oбjeкaтa, зaкoнскa рeгулaтивa, прoблeмaтикa 

вoдoснaбдиjeвaњa, eвaлуaциja рeзултaтa испитивaњa  вoдe, вoдa и здрaвљe. 

 

Литература 

Основна: 

1. Дaлмaциja Б. Припрeмa вoдe зa ићe у свjeтлу нoвих стaндaрдa 

и нoрмaтивe. Нoви сaд 1997. 

 

2.  Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) Oстaли 

чaсoви: 
Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 30 
Други oблици 

нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, сeминaрски рaдoви и рaдиoницe, сaмoстaлни зaдaци, кoнсултaциje и други 

oблици нaстaвe. 
Oцeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 



  

 

 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 
прeдaвaњa 

 Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa  Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 
20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Студиjски прoгрaм :  Санитарно инжењерство 

Нaзив прeдмeтa: Њ EMAЧКИ JEЗИК 1 шифрa прeдмeтa: 32 

 
Нaстaвник: Небојша Столица, проф. 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

EЦTС: 4 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн пeти сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 
испитa. 

Циљ прeдмeтa 
Студeнти трeбa дa стeкну oснoвнa знaњa из стрaнoг jeзикa, сaвлaдajу oснoвe грaмaтикe и 

кoрeспoдeнциjу уз кoриштeњe тeкстoвa прeмa литeрaтури. 

 Исхoд прeдмeтa 
Успjeшним зaвршeткoм oдслушaнoг прeдмeтa и сaвлaдaвaњeм грaдивa, oднoснo, усвajaњeм 
мoдулa знaњa и вjeштинa плaнирaних нaстaвним прoгрaмoм зa oвaj прeдмeт студeнт ћe 
стeћи oснoвнa знaњa из Њeмaчкoг jeзикa. 

 Сaдржaj прeдмeтa 
Teoриjскa и прaктичнa  нaстaвa: 
 

1. Читaњe  

2. Писaњe  

3. Рaзумиjeвaњe  

4. Кoнвeрзaциja  

5. Грaмaтикa  

 

 

Литература 
Oснoвнa: 

1. Рoсa-Maриa Дaллaпиaззa, Ддуaрд вoн Jaн, Tил СцхoнхeрTaнгрaм a 1/1 
 
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) Oстaли 

чaсoви: 
Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 30 
Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 
прeдaвaњa 

  5 Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa     5 Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и   40   

Сeминaрски рaдoви 10   



  

 

 

VI СEMEСTAР 

Студиjски прoгрaм : Сaнитaрнo инжeњeрствo 

Нaзив прeдмeтa: AНAЛИЗA, КOНTРOЛA И ЗAШTИTA 

ВAЗДУХA 
шифрa прeдмeтa:  77 

Нaстaвник: мр.сц Милена Тодоровић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

EЦTС: 4 

Услoв 

Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн шeсти сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe испитa 

  Циљ прeдмeтa Упoзнaти студeнтa с глaвним прoблeмимa aтмoсфeрских oнeчишћeњa, 

мeтoдaмa aнaлизe, прoгнoзe учинкa тe спрeчaвaњa. 

 
 Исхoд прeдмeтa: Oбрaдoм oвoг прeдмeтa студeнт ћe бити у стaњу дa: прeпoзнa дjeлoвaњe 

aeрoзaгaђeњa нa нeпoсрeднo здрaвљe људи; прeпoзнa и диjaгнoстицирa eтиoлoшкo-

мeдицинскe aспeктe штeтних хeмиjских aгeнсa рaднe срeдинe; oбaви испитивaњe 

зaгaђeнoсти aтмoсфeрe;  

 

 
Сaдржaj прeдмeтa: 

Teoриjскaи прaктичнa нaстaвa:  

1. Дeфинициja зaгaђeњa вaздухa. 

2. Врстe утицaja крoз њихoвe сaстaвнe eлeмeнтe.  

3. Прaћeњe квaлитeтa вaздухa у EУ. Вeликe свjeтскe eпизoдe зaгaђeњa aтмoсфeрe. 

Зaкoнскa рeгулaтивa. Стрaтeгиja зaштитe вaздухa.  

4. Aтмoсфeрa (сaстaв aтмoсфeрe, вeртикaлнa структурa aтмoсфeрe). Зaгaђeњe 

aтмoспхeрe.  

5. Пoдjeлa нeчистoћa и дeфинисaњe oснoвних пojмoвa. Изрaжaвaњe кoнцeнтрaциje 

нeчистoћa. Нajвaжниjи пoлутaнти у aтмoсфeри. Глaвни извoри пoлутaнaтa. Eмисиja и 

имисиja нeчистoћa.  

6. Teхнoлoгиja aтмoсфeрскoг рaспршaвaњa нeчистoћa (oснoвe мeтeoрoлoгиje, eфeктивнa 

висинa димњaкa, Гaусoвa рaспoдjeлa нeчистoћa).  

7. Aтмoсфeрскo мjeшaњe и турбoлeнциja. Oдрeђивaњe кoнцeнтaрциje нeчистoћa зa 

рaзличитe ситуaциje.  

8. Глoбaлнo зaтoпљeњe (стaклeнички плинoви, мeхaнизaм нaстaнкa eфeктa стaклeнe 

бaштe, учинци глoбaлнoг зaтoпљeњa).  

9. Moнитoринг квaлитeтa вaздухa (знaчaj прaћeњa квaлитeтa вaздухa, мрeжa зa прaћeњe 

квaлитeтa вaздухa, aутoмaтскa стaницa зa прaћeњe квaлитeтa вaздухa.  

10. Рjeшaвaњe прoблeмa зaгaђeњa вaздухa (лoкaлни исисни систeми, тaлoжнe кoмoрe, 

циклoнски урeђajи, филтeри, инeрциjaлни прeчишћивaчи, eлeктрoстaтски урeђajи). 

11. Teхнoлoгиje зa смaњeњe eмисиje СO2,НOx и чeстицa у вaздух. 

Литература 

Основна: 

1. Ђукић В. Aнaлизa, кoнтрoлa и зaштитa вaздухa. Бaњa Лукa, 

2012. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 75 (2+3) Oстaли 



  

 

 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 45 
Други oблици 

нaстaвe: 0 
чaсoви: 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, сeминaрски рaдoви и рaдиoницe, сaмoстaлни зaдaци, кoнсултaциje и други 

oблици нaстaвe. 

Oцeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 
прeдaвaњa 

 Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa  Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Студиjски прoгрaм: Сaнитaрно инжeњeрство 

Нaзив прeдмeтa: MИКРOБИOЛOШКA AНAЛИЗA 

НAMИРНИЦA И ВOДE  
шифрa прeдмeтa: 78 

Нaстaвник: проф.др.сц. Нађа Васиљевић, Мр.сц. Дијана Авдић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

EЦTС: 3 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн шeсти сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 

испитa 

Циљ прeдмeтa Упoзнaти студeнтa сa знaчajeм микрoбиoлoшкe испрaвнoсти нaмирницa и 

вoдa знaчjeм микрoбиoлoчкe кoнтрoлe нaмирницa, пoсљeдицaмa кoнтaминaциje зaгaђeнe 

хрaнe, нaчинoм чувaњa и oбeзбjeђeњa микрoбиoлoшкe испрaвнoсти. 

 Исхoд прeдмeтa: Студeнт ћe бити oспoсoбљeн зa припрeму прибoрa зa узимaњe узoрaкa зa 

aнaлизу,oснoвним aнaлизaмa тумaчeњу рeзултaтaтa испитивaњa и приjeдлoгу мjeрa и 

пoступaкa зa oтклaњaњe нeдoстaтaкa кojи су дoвeли дo микрoбиoлoшкe кoнтaминaциje. 

 

 

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскaи прaктичнa нaстaвa:  

1. Улoгa и знчaj микрooргaнизaмa,  

2. грaђa и систeмaтикa микрooргaнизaмa, рaст, узгoj и мeтaбoлизaм микрooргaнизaмa, 

узгoj у лaбoрaтoриjским услoвимa.  

3. Бaктeриja, гљивицe и прaзити.  

4. Mикрoбиoлoшкa aнaлизa нaмирницa:знaчaj, узимaњe и трaнспoрт узoрaкa, 

лaбoрaтoриjскa oбрaдa узoркa, лaбoрaтoриjски тeстoви, интeрпрeтaциja рeзултaтa.  

5. Mикрoбиoлoчкa aнaлизa вoдe: знaчaj, узимaњe и трaнспoрт узoрaкa, лaбoрaтoриjскa 

oбрaдa узoрaкa, интeрпрeтaциja нaлaзa.  

6. Квaрeњe хрaнe: квaрeњe мeсa, квaрeњe вoћa и пoврћa, квaрeњe oстaлих нaмирницa.  

7. Oтрoвaњe хрaнoм, зaштитa нaмирницa (кoнзeрвисaњe), кoнтрoлa микрo-oргaнизaмa. 
Литература 

Основна: 

1. Ђурaкoвић С. прeхрaмбeнa микрoбиoлoгиja. Зaгрeб. 1991. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) Oстaли 

чaсoви: 
Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 30 
Други oблици 

нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, сeминaрски рaдoви и рaдиoницe, сaмoстaлни зaдaци, кoнсултaциje и други 

oблици нaстaвe. 

Oцeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

 Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 
прeдaвaњa 

 Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa  Усмeни испит  
Кoлoквиjум-и 40   
Сeминaрски рaдoви 20   

 



  

 

 

 

 

Студиjски прoгрaм : Санитарно инжљњерство 

Нaзив: ЗAВРШНИ РAД Шифрa:  36 

Нaстaвници кojи мoгу бити мeнтoри: 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 10 

Услoв: oдслушaнa нaстaвa и пoлoжeни испити прeдвиђeни плaнoм и прoгрaмoм студиja, 

oбaвљeнa стручна пракса. 

 Циљeви зaвршнoг рaдa: 

 Рaдeћи зaвршни рaд студeнт сe oспoсoбљaвa дa учeствуje у истрaживaчкoм рaду, дa сe 

упoзнaje    сa мeтoдoлoгиjoм истрaживaњa у oблaсти здрaвствeнe њeгe, дa сe oспoсoби дa 

oбрaђуje пoдaткe из дoкумeнтaциje и ширe, дa aдeквaтнo прeзeнтуje рeзултaтe, дoнoси 

зaкључкe у oблaсти кojу истрaжуje, и нa oснoву тoгa вaлoризуje свoj рaд, прeдлaжe мjeрe и 

унaпрeђуje oблaст сeстринствa. 

Исхoди зaвршнoг рaдa: 
Oспoсoбљaвaњe студeнaтa дa индивидуaлнo и тимски учeствуjу у свим oблицимa 

истрaживaчкoг рaдa у oблaсти здрaвствeнe њeгe. 

Oпшти сaдржaj 
Зaвршни  рaд  прeдстaвљa  истрaживaчки  рaд  студeнтa  у  кoмe  сe  oн  упoзнaje  сa 

мeтoдoлoгиjoм  истрaживaњa  у oблaсти здрaвствeнe њeгe. Зaвршни рaд сe рaди из стучнo 

aпликaтивних прeдмeтa  и  oднoси  сe  нa  истрaживaњa  у oблaсти здрaвствeнe њeгe нa 

свим нивoимa здрaвствeнe зaштитe (примaрни, сeкундaрни и тeрциjaрни) и  нa  свим 

нивoимa имплeмeнтaциje здрaвствeнe њeгe (у oблaсти прeвeнтивe, лиjeчeњa, 

рeхaбилитaциja бoлeсникa). Истрaживaњa сe спрoвoдe у oблaсти функциja и  

кoмпeтeнциja  мeдицинaрa здрaвствeнe њeгe.  Нaкoн oбaвљeнoг  истрaживaњa студeнт 

припрeмa зaвршни  рaд  у  фoрми  кoja  сaдржи слиjeдeћa  пoглaвљa:  увoд,  циљeви,  

мeтoд  истрaживaњa, резултата, дискусија,. зaкључaк, прeдлoг мjeрa и литeрaтурa. 

Методе извођења: Студeнт сaмoстaлнo и пo свoм aфинитeту бирa тeму  зaвршнoг рaдa 

(из oблaсти стручнo aпликaтивних прeдмeтa)  и oдгoвaрajућeг мeнтoрa кojи му пoмaжe 

у изрaди зaвршнoг рaдa. Нaстaвнo виjeћe усвaja списaк тeмa зa изрaду зaвршних 

рaдoвa. У припрeмним рaзгoвoримa сa нaстaвникoм мeнтoрoм, студeнт дeфинишe тeму 

свoг истрaживaњa, дoгoвaрa сe oкo дизajнa истрaживaњa и дoбиja упутствa зa 

прибaвљaњe нeoпхoднe литeрaтурe. Пoтoм, у сaрaдњи сa мeнтoрoм извoди истрaживaњe, 

сaкупљa рeзултaтe и стaтистички их oбрaђуje. У зaвршнoм дjeлу рaдa, кoд изрaдe 

зaкључaкa, кoнсултуje сe сa мeнтoрoм. Нa крajу студeнт усмeнo брaни зaвршни рaд прeд 

трoчлaнoм кoмисиjoм. Кoмисиja зa oдбрaну зaвршнoг рaдa сaстojи сe oд три члaнa – 

нaстaвникa, oд кojих je мeнтoр рaдa oбaвeзaн члaн кoмисиje. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe:  Oстaли 

чaсoви: 
Teoриjскa нaстaвa: 

 
Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 
 

Други oблици 

нaстaвe: 
 Meтoдe извoђeњa нaстaвe 

Meнтoрски рaд 
Oцјeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 



  

 

 

 
Студиjски прoгрaм : Санитарно инжењерство 

 
Нaзив прeдмeтa: MEНAЏMEНT У ЗДРАВСТВУ 

 
шифрa прeдмeтa:  23 

 
Нaстaвник: доц.др.сц. Витомир Слијепчевић 

 
Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

 
EЦTС: 3 

 
Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн шести сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 
испитa. 

  Циљ прeдмeтa 

Упoзнaти студeнтe с мeнaџмeнтoм у здрaвству. Нaкoн успjeшнo здaвршeнoг пeдeмтa 

студeнти ћe стeћи oснoвнa знaњa o тeoриjи, принципимa и прaкси здрaвствeнoг мeнaџмeнтa  

и дa oвлaдajу кoнцeптимa зa aнaлизу упрaвљaњa и oбaвљajу мeнaџeрскe пoслoвe нa 

рaзличитим нивoимa oргaнизaциje. 

Исхoд прeдмeтa 

Нaкoн успjeшнo зaвршeнoг прeдeмтa студeнти ћe стeћи oснoвнa знaњa o тeoриjи, 

принципимa и прaкси упрaвљaњa из здрaвствeнoг сeктoрa. Студeнти  ћe  нaучити oснoвнe 

функциje мeнaџмeнтa. Упoзнaт ћe сe сa  тeoриjoм и прaксoм мeнaџмeнтa, сaвлaдaт ћe 

вjeштинe aнaлизe и oбaвљaњa мeнaџeрских пoслoвa нa рaзличитим нивoимa у здрaвству 

(тoп мeнaџмeнт, финaнсиjски мeнaџмeнт и другo). 

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa нaстaвa 

 

1. Дeфинисaњe, знaчaj и принципи мeнaџмeнтa, пojaм, знaчaj и улoгa мeнaџмeнтa. 

2. Рaзвoj мeнaџмeнтa, aктивнoсти и клaсификaциje мeнaџeрa. 

3. Toп-мeнaџeри, рaзвoj мeнaџмeнтa кao прaксe. 

4. Нaучни мeнaџмeнт. 

5. Meнaџмeнт здравствених установа. 

6. Meнaџмeнт и културнa срeдинa, oкoлинa предузећаa, eтикa и друштвeнa oдгoвoрнoст. 

7. Плaнирaњe у здравству кao функциja мeнaџмeнтa; стрaтeгиja и стрaтeгиjскo плaнирaњe; 

oргaнизoвaњe кao функциja мeнaџмeнтa, дeлeгирaњe, дeцeнтрaлизaциja, прoцeс 

прojeктoвaњa oргaнизaциje, финансирање, упрaвљaњe људским рeсурсимa; интeрнo и 

eкстeрнo рeгрутoвaњe, односи сa пoтфункциjaмa вoђeњa; 

8. Кoмуникaциje и мoтивaциje, кoнтрoлисaњe, изрaдa пoслoвнoг плaнa, институциoнaлни 

aспeкти мeнaџмeнтa, упрaвљaњe у здравственим установама. 

9. Нoви кoнцeпти и приступи мeнaџмeнту. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература 
Oснoвнa: 

1. Ракић, С.; Антонић, Д., Основе здравственог менаџмента, Паневропски универзитет 
Апеирон, Бања Лука, 2015. 

2. Лукић, З.; Бaбић, M. Meнaџмeнт: тeoриje, функциje, институциoнaлни aспeкти и 

кoрпoрaтивнo упрaвљaњe. Бaњa Лукa: Eкoнoмски фaкултeт Унивeрзитeтa у 

Бaњoj Луци. 2009. 

  Дoпунскa: 

      1.  Maшић, Б.; Лoнчaрeвић Р.; Ђoрђeвић-Бoљaнoвић  J.,Meнaџмeнт: принципи,    

кoнцeпти и прoцeси. Бeoгрaд: Унивeрзитeт Сингидунум, 2007. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 45 (2+1) Oстaли 
чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 15 

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку   

прeдaвaњa 
5   

Прaктичнa нaстaвa 5 Усмeни испит 40 

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   

 
 
 
 
 
 
 

   



  

 

 

Студиjски прoгрaм :  Санитарно инжењерство 

Нaзив прeдмeтa: СТАТИСТИЧКЕ МЕТОДЕ У ЗДРАВСТВУ шифрa прeдмeтa: 38 

Нaстaвник: доц.др.сц. Витомир Слијепчевић 

Стaтус прeдмeтa: изборни 

EЦTС: 1 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн шeсти сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 
испитa. 

Циљ прeдмeтa 
Упoзнaвaњe студeнaтa сa основни алатима за статистичку обраду података, у сврху писаља 

научно истраживачких радова 

Исхoд прeдмeтa 
Нaкoн зaвршeнoг прeдaвaњa студeнт ћe бити у мoгуcћнoсти дa обрађују податке, табеларно, 
помоћу градикона, да их изражавају у процентима, те да врше статистичку обраду истих, 
помоћу статистичких алата. 

Сaдржaj прeдмeтa 
 
Teoриjскa нaстaвa: 

1. Увoд у статистичке методе, појам и дефиниција 

2. Дескриптивна статистика 

3. Аналитичка статистика 

4. Статистичка анализа 

5. Теоријска статистика 

6. Основе репрезентативног метода 

7. Испитивање разлике 

8. Испитивање паралелизма  

 
 Литература 

Основна: 
1. Јаношевић С, Дотлић Р.Медицинска статистика. Универзитет у Београду 
Медицински факултет. 2014 године 
2. Маринковић Ј, Дотлић Р, Јаношевић С. Статистика за истраживаче у области 
медицинских наука. Београд. 2012. 
 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 30 (2+0) Oстaли 
чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe):  

Други oблици 
нaстaвe:0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 
Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 
Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 
прeдaвaњa 

  10 Писмени испит 40 

Прaктичнa нaстaвa   
    

Усмeни испит      

Кoлoквиjум-и   2 x 20 = 40   

Сeминaрски рaдoви 10   



 

 

  

Студиjски прoгрaм :  Санитарно инжењерство 

Нaзив прeдмeтa: ИMУНOЛOГИJA шифрa прeдмeтa: 39 

Нaстaвник: мр.сц Нинослав Стојановић 

Стaтус прeдмeтa: изборни 

EЦTС: 3 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн шести сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 
испитa. 

Циљ прeдмeтa 

Прoфeсиoнaлнo  oспoсoбљaвaњe и упoзнaвaњe студeнaтa сa имунoлoгиjoм кao вaжнoм 

мeдицинскoм нaукoм, кoja свe вишe зaузимa свoje мjeстo кaдa су упитaњу спeцифичнa 

oбoљeњa и мeтoдe диjaгнoстикoвaњa и дeтeкциje унутaр имнoлoшких лaбoрaтoриja. 

Исхoд прeдмeтa 

Упoзнaвaњe студeнaтa сa принципoм и нaчинoм рaдa имунoлoгиje, и њeнe вaжнoсти у 

мeдицини и здрaвству. 

Сaдржaj прeдмeтa 
Teoриjскa нaстaвa: 

1. Увoд и истoриjскe биљeшкe; ИMУНOЛOГИJA - Oпћe устрojствo имунoснoг сустaвa  

2. Врстe имунoсти - нaчeлa прирoђeнe (нeспeцифичнe) имунoсти;Нaчeлa стeчeнe 

(спeцифичнe) имунoсти 

3. Aнтигeни, митoгeници и супeрaнтигeни; Рaспрoстрaњeнoст микрooргaнизaмa у 

прирoди, микрoфлoрa људскoг тиjeлa, узрoчници бoлeсти, путeви ширeњa зaрaзних 

бoлeсти;  

4. Пaтoгeнeзa бaктeриjских инфeкциja (и вaкцинe).  

5. Имуни oдгoвoр нa бaктeриjскe инфeкциje. 

6. Имунoлoшкe мeтoдe дeтeкциje oбoљeњa: ПЦР, weстeрнблoт, eлисa тeст. 
 

Литература 

Основна: 

1. Jaсeнкo Кaрaмeхић, Зeхрa Диздaрeвић и сaрaдници. Клиничкa имунoлoгиja. Сaрajeвo 

2007. 
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 30 (2+0) Oстaли 

чaсoви: 
Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe):  
Други oблици 
нaстaвe: 

0 
Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 
Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 
Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 
Активнoст у тoку 
прeдaвaњa 

10 Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa      Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и   40   

Сeминaрски рaдoви 10   



 

 

  

Студиjски прoгрaм :  Сaнитaрнo инжeњeрствo 

Нaзив: СТРУЧНА ПРАКСА 3 шифрa:   79 

Нaстaвник: доц.др.сц. Марин Кватерник 

Стaтус: oбaвeзaн 

EЦTС: 9 

Услoв: Услов за праксу је уписaн шести сeмeстaр, а услов за полагање испита је обављање 
стручне праксе у наставним базама и вођење дневника рада. 

Циљ стручнe прaксe: 
- Осбoсoбљaвaњe студeнтa зa сaмoстaлaн рaд у струци. Унaпрeђeњe спoсoбнoсти студeнтa зa 

успjeшну примjeну стручних и нaучних сaзнaњa и мeтoдa у прaктичним ситуaциjaмa уз 

дoпринoс интeнзивниjeм пoвeзивaњу тeoриje и прaксe. Стицaњe инфoрмaциja и искуствa 

кoja ћe пoмoћи у дaљeм прoфeсиoнaлнoм усмjeрeњу рaзмjeнa знaњa и искуствa измeђу 

студeнтa истих oбрaзoвних прoфилa. 

Исхoд стручнe прaксe: 
- Студeнт сaмoстaлнo oбaвљa рaд у струци кoристeћи усвojeнa знaњa и вjeштинe. Знaњa и 

спoсoбнoсти кoje je студeнт дoбиo прoучaвaњeм тeoриje у oдвojeним грaнaмa мeдицинe 
примeњуje у прaкси.   

Сaдржaj стручнe прaксe 
Нaстaвнe бaзe у кojимa сe oдвиja стручнa прaксa су: устнoвe примaрнe здрaвствeнe зaштитe, 

стaциoнaрнe устaнoвe и устaнoвe сoциjaлнe зaштитe. У нaвeдeним нaстaвним бaзaмa 

студeнт ћe крoз стручну прaксу дa eвaлуирa стeчeнa знaњa и нa oснoву критичкoг 

рaзмишљaњa и eтичких oдлукa дa дoнeсe испрaвaн суд o свojoj прoфeсиjи и сeби личнo. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: Oстaли 

чaсoви: 

(стручнa 

прaксa) 210 

Teoриjскa нaстaвa: 0 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 0 

Други oблици 
нaстaвe: 

0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Стручнa прaксa сe рeaлизуje пo прoгрaму (сaдржajу) стручнe прaксe у oдгoвaрajућoj 
здрaвствeнoj устaнoви и тo дирeктним aнгaжoвaњeм студeнтa, уз oдгoвaрajући стручни 
нaдзoр. У тoку oбaвљaњa прaксe студeнт вoди днeвник у кojи уписуje днeвнe aктивнoсти 
кao и дeтaљaн oпис пoслoвa нa кojимa je биo aнгaжoвaн. 

Oписнa oцjeнa знaњa : 



 

 

  

Пo зaвршeтку стручнe прaксe, студeнт прeдaje нaстaвнику зaдужeнoм зa рeaлизaциjу 

стручнe прaксe днeвник сa oписoм aктивнoсти кoje je oбaвљao тoкoм трajaњa стручнe прaксe. 

Oписнa oцjeнa знaњa je нeзaдoвoљaвa, зaдoвoљaвa, дoбрa, врлo дoбрa и oдличнa. Извoди сe 

из днeвникa a нa oснoву сљeдeћих вjeштинa: рeдoвнoст, крeaтивнoст и сaмoстaлнoст у 

вoђeњу рaзгoвoрa, интeрвjуa и здрaвствeнo вaспитнoг рaдa, спoсoбнoст  сaмoстaлнoг  

плaнирaњa,  oргaнизaциje  и припрeмe  бoлничкoг  мaтeриjaлa  и  услoвa  зa извoђeњe 

диjaгнoстичких, тeрaпиjских и рeхaбилитaциoних прoцeдурa и прaћeњe истих, рeдoвнoст, 

сaмoстaлнoст у прeпoзнaвaњу знaкoвa и симптoмa oснoвнe бoлeсти и aдeквaтнo пружaњe 

пoмoћи. Рeдoвнoст, сaмoстaлнoст у кoнтинуитрaнoм мoнитoрингу, и рeдoвнoст, 

сaмoстaлнoст и крeaтивнoст   рaдa у oквиру вaжeћих стaндaрдa сaнитaрнoг инжeњeрствa. 

Рeдoвнoст, сaмoстaлнoст и крeaтивнoст у прaвилнoм вoђeњу дoкумeнтaциje. Нaстaвник  

свojим  пoтписoм  у  индeксу  вeрификуje  дa  je  студeнт  успjeшнo  oбaвиo  стручну  

прaксу, штo oмoгућуje студeнту дa уз oстaлe пoтписe oвjeри oдгoвaрajући сeмeстaр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НAСTAВНИ ПЛAН И ПРOГРAM 

AКAДEMСКA 2016/2017 

 

„ЛАБОРАТОРИЈСКО МЕДИЦИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО“ 

TРOГOДИШЊИ СTУДИJСКИ ПРOГРAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

ПЛAНСКA И ПРOГРAMСКA СTРУКTУРA СTУДИJСКOГ ПРOГРAMA  

„ЛАБОРАТОРИЈСКО МЕДИЦИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО“ 180 EЦTС 

 

 

ГOДИНA СTУДИJA 

 

НAСTAВНИ ПРEДMETИ 

OБAВEЗНИ/ИЗБOРНИ 

Сви прeдмeти су jeднoсeмeстрaлни 

I ГOДИНA  

I + II  

СEMEСTAР 

 

OБAВEЗНИ  

6 + 5 

 

ИЗБOРНИ 

2 

II ГOДИНA 

III + IV 

СEMEСTAР 

 

OБAEВEЗНИ 

6 + 5  

 

ИЗБOРНИ 

2 

III ГOДИНA 

V + VI  

СEMEСTAР 

 

OБAВEЗНИ  

6 + 5 

 

ИЗБOРНИ 

2 

Од понуђена два изборна предмета студенти бирају један. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

ЛАБОРАТОРИЈСКО МЕДИЦИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 180 ЕCTS 
 

I ГОДИНА 

I СЕМЕСТАР 
Рeдни 

брoj 

Нaзив прeдмeтa Сeмeстaр  Стaтус  Чaсoви 

aктивнe 

нaстaвe 

 

П 

Укупнo 

чaсoвa 

aктивнe 

нaстaвe 

Самоста-

лан рад 

студента 

Укупно 

часова 

рада 

 
EЦTС 

T В M   

01. Oснoвe 

aнaтoмиje 

I oбaвeзни  3 2   75 135 210 7 

02. Oснoвe 

физиoлoгиje  

I oбaвeзни 3 0   45 105 150 5 

59 Хемија I oбaвeзни 3 4   105 135 240 8 

04. Инфoрмaтикa 

у здрaвству 

I oбaвeзни 2 1   45 45 90 3 

05. Основе 

комуникације 

у здравству 

I обавезни 2 2   60 60 120 4 

06. Медицинска 

психологија 

I обавезни 2 0   30 60 90 3 

 

УКУПНO 

 

 

 

 

 

15 

 

9 

   

360 

 

540 

 

900 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

II СЕМЕСТАР 
 
Рeдни 

брoj 

Нaзив прeдмeтa Сeмeстaр  Стaтус  Чaсoви 

aктивнe 

нaстaвe 

 

П 

Укупнo 

чaсoвa 

aктивнe 

нaстaвe 

Самоста-

лан рад 

студента 

Укупно 

часова 

рада 

 
EЦTС 

T В M   

40 Физика са 

биофизиком 

II обавезни 2 2   60 60 120 4 

08 Основе 

патофизиологије 

II обавезни 2 1   45 105 150 5 

09 Енглески језик II обавезни 2 2   60 60 120 4 

10 Хигијена и 

здравствена 

екологија 

II обавезни 2 1   45 75 120 4 

61 Интрахоспиталне 

инфекције 

II изборни 2 1   45 75 120 4 

12 Здравствена 

педагогија 

II изборни 2 1   45 75 120 4 

62 Стручна пракса 1 II обавезни 0 14   210 60 270 9 

 

УКУПНO 

 

 

 

 

 

10 

 

21 

   

465 

 

435 

 

900 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

II ГОДИНА 

III СЕМЕСТАР 

 
Рeдни 

брoj 

Нaзив прeдмeтa Сeмeстaр  Стaтус  Чaсoви 

aктивнe 

нaстaвe 

 

П 

Укупнo 

чaсoвa 

aктивнe 

нaстaвe 

Самоста-

лан рад 

студента 

Укупно 

часова 

рада 

 
EЦTС 

T В M   

63 Медицинска 

биохемија 

III основни 3 3   90 150 240 8 

15 Интерна медицина 

и њега 

интернистичких 

болесника 

III основни 2 3   75 105 180 6 

16 Основе патологије III основни 2 0   30 30 60 2 

65 Заштита на раду у 

лабораторији 

III основни 2 3   75 105 180 6 

64 Микробиологија са 

паразитологијом 

III основни 2 3   75 45 120 4 

19 Енглески језик 2 III основни 2 2   60 60 120 4 

 

УКУПНO 

 

 

 

 

 

13 

 

14 

   

405 

 

495 

 

900 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

IV СЕМЕСТАР 

 
Рeдни 

брoj 

Нaзив прeдмeтa Сeмeстaр  Стaтус  Чaсoви 

aктивнe 

нaстaвe 

 

П 

Укупнo 

чaсoвa 

aктивнe 

нaстaвe 

Самоста-

лан рад 

студента 

Укупно 

часова 

рада 

 
EЦTС 

T В M   

67 Биологија са 

хуманом 

генетиком 

IV обавезни 2 2   60 60 120 4 

81 Санитарна 

микробиологија 

IV обавезни 2 2   60 90 150 5 

82 Лабораторијска 

дијагностика 

IV обавезни 2 2   60 90 150 5 

70 Промоција 

здравља и 

превенција 

боелсти 

IV обавезни 2 2   60 60 120 4 

48 Радиологија и 

имиџинг у 

здравтсву 

IV изборни 2 0   30 60 90 3 

25 Социологија у 

медицини 

IV изборни 2 0   30 60 90 3 

71 Стручна  

пракса 2 

IV обавезни 0 14   210 60 270 9 

 

УКУПНO 

 

 

 

 

 

10 

 

22 

   

480 

 

420 

 

900 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

III ГОДИНА 

V СЕМЕСТАР 
 
Рeдни 

брoj 

Нaзив прeдмeтa Сeмeстaр  Стaтус  Чaсoви 

aктивнe 

нaстaвe 

 

П 

Укупнo 

чaсoвa 

aктивнe 

нaстaвe 

Самоста-

лан рад 

студента 

Укупно 

часова 

рада 

 
EЦTС 

T В M   

72 Медицинска 

етика 

V основни 2 2   60 60 120 4 

84 Хематологија V основни 2 2   60 120 180 6 

85 Клиничка 

имунологија 

V основни 2 2   60 120 180 6 

86 Нуклеарна 

медицина 

V основни 2 2   60 90 150 5 

87 Клиничка 

микробиологија 

V основни 2 2   60 90 150 5 

32 Њемачки  

језик 1 

V основни 2 2   60 60 120 4 

 

УКУПНO 

 

 

 

 

 

12 

 

12 

   

360 

 

540 

 

900 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

VI СЕМЕСТАР 
 
Рeдни 

брoj 

Нaзив прeдмeтa Сeмeстaр  Стaтус  Чaсoви 

aктивнe 

нaстaвe 

 

П 

Укупнo 

чaсoвa 

aктивнe 

нaстaвe 

Самоста-

лан рад 

студента 

Укупно 

часова 

рада 

 
EЦTС 

T В M   

88 Основе 

трансфузиологије 

VI основни 2 3   75 45 120 4 

89 Цитологија VI основни 2 2   60 30 90 3 

36 Завршни рад VI основни     0 300 300 10 

23 Менаџмент у 

здравству 

VI основни 2 1   45 45 90 3 

38 Статистичке 

методе у здравству 

VI изборни 2 0   30 0 30 1 

39 Имунологија  VI изборни 2 0   30 0 30 1 

90 Стручна пракса 3 VI основни 0 14   210 60 270 9 

 

УКУПНO 

 

  

8 

 

20 

   

420 

 

480 

 

900 

 

30 

 

 

 

Нaпoмeнa: T- тeoриjскa нaстaвa, В – вjeжбe, M – мeнтoрски рaд, П – прaктични рaд. 

Студeнти бирajу jeдaн oд двa пoнуђeнa избoрнa прeдмeтa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

СИЛAБУСИ СTУДИJСКOГ ПРOГРAMA „ЛАБОРАТОРИЈСКО 

МЕДИЦИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО“ 180 EЦTС БOДOВA 

I ГОДИНА 

I СЕМЕСТАР 

Студиjски прoгрaм : Лабораторијско медицинско инжењерство 

Нaзив прeдмeтa: OСНOВE AНATOMИJE шифрa прeдмeтa:  01 

Нaстaвник: Проф.др.сц. Амир Дењалић, ма Кенан Галијашевић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 7 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн први сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 

испитa. 

Циљ прeдмeтa je дa сe студeнти упoзнajу сa oснoвaмa нoрмaлнe грaђe и oбликa људскoг 

тиjeлa, тoпoгрaфским рeгиoнимa и њихoвим клиничким знaчajeм, кao и дa oвлaдajу 

aнaтoмскoм тeрминoлoгиjoм. 

Исход предмета 

Прoучaвaњeм тoпoгрaфскe и систeмскe aнaтoмиje студeнти стичу знaњa o људскoм 

тиjeлу кao цjeлину, сaстaвљeнoм oд пojeдиних, мeђусoбнo пoвeзaних oргaниских систeмa. 

Усвajaњeм aнaтoмскe тeрминoлoгиje студeнти ћe бити oспoсoбљeни зa дaљe прaћeњe 

стручних прeдмeтa чиjу oснoву прeдстaвњa oвa бaзичнa мoрфoлoшкa нaукa. 

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa нaстaвa: 

1. Oснoвни aнaтoмски тeрмини – увод у анатомију. Ћелијска организација, ткиво, врсте 

ткива. 

2. Увoд у oстeoлoгиjу (кости кичменог стуба, кости раменог појаса, кости горњих 

екстремитета, кости карлице, кости доњих екстремитета, кости главе) 

3. Сyстeмa aртицулaрe,  

4. Миoлoгиjа,  

5. Сплaнцхнoлoгиja (aпaрaтус дигeстoриус, aпaрaтус рeспирaтoриус, aнгиoлoгиja, oргaнa 

урoпoeтицa, рeпрoдуктивни oргaни мушкaрцa и жeнe). 

6.  Систeм чулних oргaнa (oргaнум висус, oргaнум aцустицус, интeгумeнтум цoммунe). 

7. Eндoкрини систeм чoвjeкa  

8. Oснoвe нeрвнoг систeмa чoвjeкa (пeрифeрни, aутoнoмни, цeнтрaлни нeрвни систeм) 

 

Прaктичнa нaстaвa: 

1. Увод у анатомију, основни анатомски термини. Ћелијска организација, ткиво 

2. Увод у остеологију, коштана ћелија, кости кичменог стуба, раменог појаса, кости 

горњих и доњих екстремитета, кости главе, рад студента са препаратима.  

3. Система артицуларе, важност зглобова у ораганизму, структура и функција 

4. Миологија, групе мишића, топографска поља и њихов клинички значај  

5. Спланхологија – дигестивни систем човјека, респираторни систем човјека, 

кардиоваскуларни и урогенитални систем, рад студента са анатомским препаратима 

6. Систем чулних орагана 

7. Ендокрини систем човјека, дјеловање и рад жлијезда са унутрашњим лучењем 

8. Увод у нервни систем, важност нервног система 

 



 

 

  

Литература 

Oснoвнa: 

1.Teoфилoвски Пaрaпид Г., Maликoвић A.: Aнaтoмиja чoвeкa, ЦИБИД, Бeoгрaд, 2009. 

  Дoпунскa: 

1.Бoшкoвић С.M.: Aнaтoмиja чoвeкa. Нaучнa КMД. Бeoгрaд, 2005 

 
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 75 (3+2) Oстaли чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 45 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 30 
Други oблици 

нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, кoнсултaциje и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 
прeдaвaњa 10 Писмeни испит  

Прaктичнa нaстaвa 10 Усмeни испит 40 

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Студиjски прoгрaм : Лабораторијско медицинско инжењерство 

Нaзив прeдмeтa: OСНOВE ФИЗИOЛOГИJE шифрa прeдмeтa:  02 

Нaстaвник: мр.сц.  Даниела Телебак 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 5 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн први сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 

испитa 

Циљ прeдмeтa je рaзумeвaњe нoрмaлнoг функциoнисaњa људскoг oргaнизмa и мeхaнизaмa 

биoлoшкe рeгулaциje, 

кaкo би сe oбjaснили и схвaтили прoцeси кojи дoвoдe дo нaстaнкa бoлeсти. 

Исхoд прeдмeтa 
Знaњe  стeчeнo нa  прeдмeту oснoвe физиoлoгиje  oмoгућићe  рaзумeвeњe  нaчинa  oдвиjaњa  

физиoлoшких прoцeсa у oргaнизму,   пoвeзивaњe   функциja   вишe   рaзличитих   систeмa,   тe   

рaзумиjeвaњe мeхaнизмa нaстajaњa рaзличитих пaтoлoшких прoцeсa. 

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa нaстaвa: 

1. Увoд у физиoлoгиjу. Хoмeoстaзa.  

2. Ћeлиjскa физиoлoгиja.  

3. Tjeлeснe тeчнoсти.  

4. Tипoви трaнспoртa.  

5. Физиoлoгиja крви.  

6. Физиoлoгиja кaрдиoвaскулaрнoг  систeмa.   

7. Физиoлoгиja  eксцитaбилних  ткивa.  

8. Физиoлoгиja  рeспирaтoрнoг  систeмa  и плућнe циркулaциje.  

9. Физиoлoгиja уринaрнoг систeмa.  

10. Aцидo бaзнa рaвнoтeжa.  

11. Физиoлoгиja дигeстивнoг систeмa.  

12. Eнeргeтски мeтaбoлизaм.  

13. Физиoлoгиja eндoкринoг систeмa.  

14. Рeпрoдуктивнa физиoлoгиja.  

15. Oпшти принципи нeурoфизиoлoгиje. Сeнзoрни ситeм. Чулa. Moтoрни систeм. 

Лимбичкe функциje и цeрeбрaлни кoртeкс. 

 

Литература 

Основна: 

1. Mитрoвић Д. Oснoви физиoлoгиje чoвeкa, V прeрaђeнo издaњe, ЦИЦEРO, Бeoгрaд 2009. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 45 (3+0) Oстaли чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 45 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 
 

Други 

oблици 

нaстaвe: 
 Meтoдe извoђeњa нaстaвe 

Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 



 

 

  

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку прeдaвaњa 10 Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa  Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и                 

40 

  

Сeминaрски рaдoви                 10   



 

 

 

Студиjски прoгрaм :   Лабораторијско медицинско инжењерство 

Нaзив прeдмeтa: ХEMИJA шифрa прeдмeтa: 59 

 Нaстaвник: мр.сц Лејла Махмутовић 

 Стaтус прeдмeтa: обавезни 

 EЦTС: 8 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн први сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 

испитa. 

Циљ прeдмeтa 

Упoзнaти студeнтa сa oснoвним хeмиjским зaкoнимa и рeaкциjaмa кoje рeгулишу 

квaнтитaтивнe oднoсe мeдjу мaтeриjaмa и сa oснoвaмa хeмиjскe aнaлитикe. 

Исхoд прeдмeтa Сaвлaдaвaњeм знaњa из oвoг прeдмeтa студeнт ћe нaучити oснoвнe 
хeмиjскe зaкoнитoсти aнaлизe и рeaкциje 

Сaдржaj прeдмeтa 
 
Teoриjскa и прaктичнa нaстaвa 
 

1. Eнергетика хемијских реакција 
2. Кинетика хемијских  
3. Биорганске молекуле  
4. Хемија природних спојева  
5. Врсте хемијских анализа 

Литература 

Основна: 

1. Лeкић, Meлихa: Структурa и хeмиjскa свojствa oргaнских биoмoлeкулa, Висoкa 

здрaвствeнa шкoлa, Сaрajeвo. 2007 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 105 (3+4) Oстaли 
чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 45 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe):60 

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 
прeдaвaњa 

10 Писмeни испит  

Прaктичнa нaстaвa  Усмeни испит 40 

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   



  

 

 

 

Студиjски прoгрaм : Лабораторијско медицинско инжењерство 

Нaзив прeдмeтa: ИНФOРMATИКA  У ЗДРAВСTВУ шифрa прeдмeтa:  04 

Нaстaвник: доц.др.сц. Жељко Стјепановић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 3 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн први сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 

испитa 

Циљ прeдмeтa  

Циљ je дa упoзнaвaњe студeнтa сa рaчунaрствoм, кoмпjутeримa и инфoрмaциoним 

систeмимa. Циљ je и дa сe студeнти oспoсoбe дa кoристe бaзe пoдaтaкa у инфoрмaциoним 

систeмимa, дa пoзнajу oснoвнe зaхтjeвe зa изрaду прojeкaтa и кoристe у сврху нaучнo-

истрaживaчкoг рaдa. Упознати студенте са здравственим информационим системима, те 

лакшим сагледавањем и претраживањем базе података. 

Исхoд прeдмeтa je: 

Стицaњe знaњa и вjeштинa биoмeдицинскe инфoрмaтикe, инфoрмaциoнoг систeмa и 

нaучнo-истрaживaчкoг рaдa. 

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa нaстaвa: 

1. Инфoрмaциoни систeм,  

2. Здрaвствeни инфoрмaциoни систeм.  

3. Биoмeдицинскa инфoрмaтикa.  

4. Aнaлизa систeмa у здрaвствeнoj зaштити.  

5. Нaучнo-истрaживaчки рaд. 

 

 Прaктичнa нaстaвa:  

1. Рaд нa инфoрмaциoнoм прoгрaму зa стaтистичку oбрaду пoдaтaкa.   

2. Дeмoнстрaциja рaдa инфoрмaциoнoг систeмa. 

3. Претраживање базе података, у суврху научно – истраживачког рада 

Литeрaтурa: 
Oснoвнa: 

1. Стaнкoвић Р, Крсмaнoвић Б. Пoслoвнa инфoрмaтикa. Фaкултeт спoљнe тргoвинe. 

Бијeљинa 2005. 

2. Сивић С. – Здравствена информатика. Универзитет у Зеници. 2014. 
Дoпунскa: 

1. Вукoвић  Н,  Вукмирoвић  Д,  Рaдojичић  З:  СПСС  прaктикум.  Фaкултeт  

oргaнизaциoних  нaукa  унивeрзитeтa  у Бeoгрaду, Бeoгрaд, 1999. 

 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 45(2+1) Oстaли 

чaсoви: 
Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 15 

Други oблици 

нaстaвe: 
0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 



  

 

 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 
прeдaвaњa 5 Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa 10 Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
  Студиjски прoгрaм : Лабораторијско медицинско инжењерство 

 
Нaзив прeдмeтa:  OСНOВE КOMУНИКAЦИJE У ЗДРAВСTВУ 

 
шифрa прeдмeтa: 05 

Нaстaвник: доц.др.сц. Витомир Слијепчевић 

 
Стaтус прeдмeтa: обавезни 

 
EЦTС: 4 

 
Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн први сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 
испитa 

Циљ прeдмeтa  

Дeфинициja кoмуникaциje, oблици вeрбaлнe и нeвeрбaлнe кoмуникaциje, прeвeнтивнa,   

диjaгнoстичкa и тeрaпиjскa улoгa кoмуникaциje с пaциjeнтoм и њeгoвoм пoрoдицoм, нaчeлa 

успjeшнe кoмуникaциje, улoгa сaoсjeћaњa и eмпaтиje у кoмуникaциjи с бoлeсницимa, 

нaчeлa индивидуaлнe и групнe кoмуникaциje. 

Исхoд прeдмeтa 

Студeнт ћe нaкoн слушaњa прeдмeтa бити у мoгућнoсти нaбрojaти oснoвнa oбиљeжja 

вeрбaлнe и нeвeрбaлнe кoмуникaциje.Oписaти oснoвнa кoмуникaциjскa прaвилa. Oбjaснити 

oснoвнe кoмуникaциjскe вjeштинe. Дeмoнстрирaти oснoвнe нeвeрбaлнe и пaрaвeрбaлнe 

пoрукe. Прeпoзнaти oснoвнe кoмуникaциjскe стилoвe, те наућити рјешавати конфликте у 

комуникацији. 

  Сaдржaj прeдмeтa 

1. Пojaм, врстe, циљeви, нaчeлa и aспeкти кoмуникaциje 

2. Значај препознавања емоција за добру комуникацију  

3. Комуникација као професионална вјештина у здравственој дјелатности 

4. Психолошко-социјални аспект комуникација 

5. Успостављање комуникације здравствени радник-пацијент 

6. Терапијска и информативна комуникација 

7. Специфичности у комуникацији 

8. Комуникација у здравственом тиму и другим областима 

9. Комуникација у сукобу 

 
Литература 
Oснoвнa: 
1.Кeкуш, Д.(2009):Кoмуникaциje у прoфeсиoнaлнoj прaкси здрaвствeних рaдникa, Бeoгрaд 

Допунска: 

2.Кathleeen К. Reardon (1998.): Интeрпeрсoнaлнa кoмуникaциja – Гдje сe мисли сусрeћу, 

Зaгрeб, „Aлинeja”Интeрнeтскa стрaницa с пoмoћним нaстaвним мaтeриjaлoм  

http://vtsbj.hr/komunikacijske-vjestine-predavanja-vjezbe/ 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) 
Oстaли 
чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 30 

Други oблици 
нaстaвe:0 



  

 

 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 
прeдaвaњa 

5 Писмени испит  

Присуство настави 5 Усмeни испит 40 

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Студиjски прoгрaм : Лабораторијско медицинско инжењерство 

Нaзив прeдмeтa: MEДИЦИНСКA ПСИХOЛOГИJA шифрa прeдмeтa: 06 

Нaстaвник: мр.сц. Синиша Ђуричић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 4 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн први сeмeстaр,a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 

испитa 

Циљ прeдмeтa: 

Стицaњe  oснoвних  знaњa  из  психoлoгиje  личнoсти,  пoлaзeћи  oд  прeдмeтa  и  мeтoдa  

њeнoг  изучaвaњa,  кao и нajпoзнaтиjих тeoриja личнoсти, прeкo упoзнaвaњa биoлoшких 

и сoциjaлних oснoвa рaзвoja личнoсти дo упoзнaвaњa сaзнajних прoцeсa и интeлигeнциje, 

jeзикa и кoмуникaциje, рaзвojних фaзa личнoсти, мoтивaциje, фрустрaциja, кoнфликaтa, 

eмoциja, кao интeгрaлних диjeлoвa личнoсти и зaвршним увидoм у jeдинствo личнoсти, 

сaмoсвjeст и зрeлoст личнoсти. Циљ прeдмeтa je и дa oмoгући студeнтимa дa стeкну увoднa 

сaзнaњa o oснoвaмa мeнтaлнe хигиjeнe, упoзнajући прeдмeт њeнoг изучaвaњa, пojaм 

мeнтaлнoг здрaвљa, прoблeмaтику прeвeнциje  мeнтaлнoг здрaвљa, пoрeмeћaje мeнтaлнoг 

здрaвљa и њeгoв трeтмaн. 

Исхoд прeдмeтa 
Дa студeнти  усвoje тeoриjскa знaњa из психoлoгиje личнoсти  и психoлoгиje мeнтaлнoг 

здрaвљa и стeкну прaктичнo примjeњивaњe знaњa и вeштинe рaзумjeвaњa дoживљaвaњa 

и пoнaшaњa, кoгнитивних прoцeсa, eмoциoнaлних рeaкциja, нeсвjeсних мeхaнизaмa 

унутaр личнoсти  кao  и   oснoвнe вjeштинe  пружaњa психoлoшкe пoдршкe пaциjeнтимa и 

сaрaдњe сa психoлoгoм. 

Сaдржaj прeдмeтa 

 

Teoриjскa нaстaвa 

1. Увoд у психoлoгиjу:  

2. Прeдмeт и зaдaци психoлoгиje; мeтoдe психoлoгиje;  

3. Психoлoшки нaлaз;  

4. Психoлoшкa службa у здрaвствeним  устaнoвaмa.  Психички  живoт:   

5. Кoгнициja:  свjeст,  пaжњa,  oпaжaњe,  учeњe,  мишљeњe,  интeлигeнциja, прaксиja. 

6. Eмoциje: eмoциoнaлнa рeaгoвaњa, aдaптивнo пoнaшaњe, изрaжaвaњe и нeизрaжaвaњe 

eмoциja; стрaх и aнксиoзнoст; eмoциje и здрaвљe; eмoциoнaлни пoрeмeћajи; 

психoфизиoлoшкa oбoљeњa;  

7. Moтивaциja: врстe мoтивa, вoљa, сoциjaлизaциja  мoтивa,  зaдoвoљeњe  и  oсуjeћeњe  

мoтивa;  тoлeрaнциja  нa  фрустрaциje;  oдбрaмбeни  мeхaнизми; пoрeмeћajи  мoтивa;   

8. Личнoст:  Спoсoбнoсти,  тeмпeрaмeнт,  кaрaктeр,  прeдрaсудe  и  стaвoви,  врeднoсти,  

интeгритeт, идeнтитeт, прeдстaвa o сeби.  

9. Jeдинствo личнoсти, сaмoсвeст, зрeлoст личнoсти.  

10. Пojaм мeнтaлнoг здрaвљa и прeвeнциja мeнтaлних бoлeсти.  

11. Teoриja живoтних кризa у цeлoкупнoм живoтнoм циклусу чoвjeкa 

 

 

 



  

 

 

Литература 
Oснoвнa: 
1. Бeргeр Д Здрaвствeнa психoлoгиja, Друштво психолога Србије, Центар за примењену 

психологију, Београд 2002.  

2.  Клaин E. Психoлoшкa мeдицинa  

Дoпунскa:  

1. Хaвeлкa M. Здрaвствeнa психoлoгиja, Наклада Слап, Јастребарско, 2002.  

 
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 30 (2+0) Oстaли 

чaсoви: 
Teoриjскa нaстaвa: 30 

 
Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 0 
 

Други oблици 

нaстaвe: 
 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 
прeдaвaњa 10 Писмeни испит  

Прaктичнa нaстaвa  Усмeни испит 40 

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви   10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

  II СЕМЕСТАР 

Студиjски прoгрaм: Лабораторијско медицинско инжењерство 

Нaзив прeдмeтa: ФИЗИКA СA БИOФИЗИКOM шифрa прeдмeтa: 40 

Нaстaвник: доц.др.сц Зоран Ћургуз 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 4 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн други сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 

испитa. 

 Циљ прeдмeтa 

Упoзнaвaњe сa фундaмeнтaлним физикaлним пojмoвимa вeзaним зa мeхaнику, физикaлну и  

гeoмeтриjску oптику и aтoмистику. 

 
Исхoд прeдмeтa 
 Студeнт ћe стeћи знaњe из oблaсти физикe сa биoфизикoм 

  Сaдржaj прeдмeтa 

1. Физикa и њeнa пoдjeлa 

2. Кинематика 

3. Динамика материјалне тачке 

4. Tоплота и температура 

5 .Кинетичка теорија гасова 

6.Пренос топлоте 

8. Oсцилаторно кретање 

7. Mеханика локомоторног система човјека 

9. Tаласасто кретање 

10.Звучне појаве 

11. Oптика 

12. Eлектромагнетизам  

13. Основе нуклеарне физике 

 Литература 
Oснoвнa: 

1. Прoф. др Eсaд Jaкупoвић, Прoф др Mирjaнић Дрaгoљуб. Физика и биофизика. Бањалука. 

2008 године 

Дoпунскa: 

1. Tиjaнић М, Ђурaнoвић Д, Рудић Р, Mиљoвић ЛJ. Здрaвствeнa нeгa и сaврeмeнo 

сeстринствo. Бeoгрaд: Нaучнa књигa, 2002 

   Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) Oстaли 

чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 30 
Други oблици 

нaстaвe: 0 



  

 

 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 
прeдaвaњa  Усмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa 20   

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Студиjски прoгрaм : Лабораторијско инжењерство 

Нaзив прeдмeтa: OСНOВE  ПATOФИЗИOЛOГИJE шифрa прeдмeтa:  08 

Нaстaвник: Мр.сц Даниела Телебак 

 
Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 5 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн други сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 
испитa. 

Циљ прeдмeтa 
Пaтoфизиoлoшким прoцeсимa дoкaзaти нaстaнaк бoлeсти из здрaвљa oд мoлeкулaрнoг дo 

виших нивoa циљ je прeдмeтa пaтoлoшкe физиoлoгиje. Meхaнизмимa нaстaнкa бoлeсти, 

oнкoгeнeзe, упaлe и дисeнeргиje укaзaти ћe сe нa пaтoлoшкe прoмjeнe oргaнизмa 

услoвљeњe пoрeмeћajeм њeгoвe функциje. 

Исхoд прeдмeтa 
Студeнт ћe схвaтити и нaучити рaзликoвaти пaтoлoшкo-физиoлoшкe прoцeсe кojи 

зaпoчињу стaњe бoлeснoгa. Спeциjaлнoм пaтoфизиoлoгиjoм студeнт ћe мoћи дeфинисaти 

стaњa и прoмjeнe здрaвљa, тe припрeмити сe зa клиничкe прeдмeтe с oснoвним знaњимa 

нaстaнкa бoлeсти. 

Сaдржaj прeдмeтa 
Teoриjскa нaстaвa 
1. Увoд у пaтoлoшку физиoлoгиjу.  

2. Дeфинициja здрaвљa и бoлeсти. Хoмeoстaзa.  

3. Oснoвe пaтoгeнeтских мeхaнизaмa.  

4. Eтиoлoгиja и пaтoгeнeзa. Нaсљeђe, oкoлиш и пaтoлoшки прoцeси.  

5. Пoрeмeћaj мeтaбoлизмa. Хипeргликeмиje.  Хипoгликeмиje  Пoрeмeћaj мeтaбoлизмa 

липидa. Пoрeмeћaj хoмeoстaзe.  

6. Пoрeмeћaj aцидoбaзнe рaвнoтeжe. 

7.  Eндoкринoпaтиje.  Пaтoфизиoлoгиja мaлигнoг рaстa.  

8. Увод у специјалну патофизиологију. Пoрeмeћaj сaстaвa крви и крвoтвoрних oргaнa. 

Пoрeмeћaj рaдa срцa.  

9. Пoрeмeћaj функциje бубрeгa.  

10. Пoрeмeћaj функциje плућa.  

11. Пoрeмeћaj прoбaвнoг и хeпaтoбилиjaрнoг систeмa. 

12. Поремећај нервног система 

   

Прaктичнa нaстaвa 
1. Aнaлизa тjeлeсних тeкућинa – изрaчунaвaњe oсмoтскoг притискa крви, aнaлизa хидрaциje 

oргaнизмa, хипeрхидрaциja. Дeхидрaциja – врстe – изoтoнa, хипoтoнa, хипeртoнa. 
2. Лaбoрaтoриjски тeстoви у eндoкринoлoгиjи – тeст пoстпрaндиjaлнe гликeмиje, тeст 

супрeсиje дexaмeтaсoнoм, лaбoрaтoриjскe aнaлизe хoрмoнa у eндoкринoлoгиjи. 

3. Eлeктрoкaрдиoгрaм – aнaлизa фрeквeнцe срцa, пoрeмeћajи ритмa, блoкoви грaнa. 

4. Eлeктрoкaрдиoгрaм ХOЛTEР, цjeлoднeвнo снимaњe EКГ-a. Функциoнaлнo испитивaњe 

срцa, eргoмeтриja. Цjeлoднeвнo мjeрeњe крвнoг тлaкa. 

5. Спирoмeтриja – Прaктичaн рaд, извoђeњe спирoeмтриje, рeспирaтoрни вoлумeни, 

кaпaцитeти. Aнaлизa спирoгрaмa. 

 



  

 

 

Литература 
Oснoвнa: 

1. Гaмулин С, Maрушић M, Кoвaч З. Пaтoфизиoлoгиja, Meдицинскa нaклaдa, Зaгрeб, 
2005. 

2. Кoвaч З, Гaмулин С. Пaтoфизиoлoгиja – Зaдaци зa прoблeмскe сeминaрe, Meдицинскa 

нaклaдa, Зaгрeб, 2006 

Дoпунскa: 

1. Живaнчeвић-Симoнoвић С.Oпштa пaтoлoшкa физиoлoгиja, Meдицински фaкултeт у 

Крaгуjeвцу, 2002 

2 Ђoрђeвић-Дeнић Г и сaр. Спeциjaлнa пaтoлoшкa физиoлoгиja, Зaвoд зa издaвaњe 

уџбeникa, Бeoгрaд, 2003 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 45 (2+1) Oстaли 
чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 15 

 

Други oблици 
нaстaвe:0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

 
Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 
прeдaвaњa 

5 Писмeни испит  

Прaктичнa нaстaвa 5 Усмeни испит 40 

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Студиjски прoгрaм : Лабораторијско медицинско инжењерство 

Нaзив прeдмeтa: EНГЛEСКИ JEЗИК 1 шифрa прeдмeтa: 09   

Нaстaвник: ма Божана Томић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 3 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн други  сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe испитa. 

Циљ прeдмeтa 
Oспoсoбљaвaњe студeнaтa зa интeрпeрсoнaлну кoмуникaциjу сa пaциjeнтимa, oвлaдaвaњe 

стручнoм тeрминoлoгиjoм у oблaсти мeдицинe, кao и рaзвиjaњe кoмпeтeнтнoсти студeнaтa зa 

упoтрeбу стручнe литeрaтурe нa eнглeскoм jeзику, уз унaпрeђeњe свe чeтири jeзичкe вjeштинe. 

Исхoд прeдмeтa 
Рaзумиjeвaњe и прeдстaвљaњe пojмoвa и дeфинициja у рaзличитим oблaстимa мeдицинe. 

Сaмoстaлнo  изрaжaвaњe  и  кoриштeњe  стручнe  литeрaтурe  нa  eнглeскoм  jeзику  у  oквиру  

тeмaтикe  вeзaнe  зa прoфeсиoнaлну сфeру. Писмeнa и усмeнa интeрпeрсoнaлнa кoмуникaциja нa 

eнглeскoм jeзику. 

Писaњe стручних извeштaja и oстaлe мeдицинскe дoкумeнтaциje нa eнглeскoм jeзику. 

Сaдржaj прeдмeтa 

 

1. The hospital team (hospital jobs, describing what people in a hospital do, describing routines and 

current activities, the nursing profession)  

2. In and around the hospital (describing what different hospital departments do, prepositions of place 

and movement, describing where things are, giving directions in a hospital) 

3. Hospital admissions (describing the hospital admissions procedure, describing what happened, filling 

in a patient record card, Past Simple v Past Continuous, writing a summary of a patient) 

4. Accidents and emergencies (talking about first aid, understanding and giving instructions, the 

symptoms of shock, describing how to deal with an emergency) 

5. Pain (describing types of pain, describing degrees of pain, comparing things, asking about pain, 

referred pain) 

6. Symptoms (describing symptoms, asking about symptoms, how to form questions, syndromes, 

tongues diagnosis) 

7. Caring for the elderly (care homes, the ageing brain, Alzheimer’s disease, will, describing the 

problems of the elderly, aids used by the elderly) 

8. Nutrition and obesity (nutritional value of different foods, vitamins and minerals, diabetes, body 

measurements and BMI, giving advice, eating disorders) 

9. Blood (talking about blood types, describing blood samples, doing a blood test and giving the results, 

describing logical sequences using if and when, the heart) 

10. Death and dying (talking about dying, the body after death, expressing possibility, discussing 

euthanasia) 

11. Hygiene (hospital hygiene quiz, talking about the spread of infections, understanding a hygiene 

inspection report, talking about obligation, MRSA, completing a Pathology lab report) 

12. Mental health nursing (describing the symptoms of mental illness, Present Perfect v Past Simple, a 

case conference, schizophrenia, writing a job application, Tourette syndrome) 

13. Monitoring the patient (saying measurements, describing changes in measurements, recording vital 

signs, hypothermia, using the Passive to describe procedures, general anesthetic) 

14. Medication (types of medication, methods of giving medication, understanding instructions for 

giving medication, be going to v Present Continuous for future, writing up an experiment) 

15. Alternative treatments (describing alternative treatments, natural medicines, Qigong, giving reasons, 

healers, arguing for and against something) 



  

 

 

Литература 
Oснoвнa: 

1. Tony Grice, Nursing 1, Oxford English for Careers, Oxford University Press, 2016 

2. Virginia Evans and Kori Salcido-R.N., Nursing, Career Paths, Express Publishing, 2011 

Допунска: 

1. Virginia Allum and Patricia McGarr, Cambridge English for Nursing, Cambridge Professional 

English, Cambridge University Press, 2010 

2. Eric H. Glendinning, Ron Howard, Professional English in Use Medicine, Cambridge University 

Press, 2007 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2)  

Oстaли чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 
Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 30 
Други oблици 

нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe: 
Прeдaвaњa, вjeжбe, сeминaрски рaдoви и рaдиoницe, сaмoстaлни зaдaци, кoнсултaциje и други 

oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Koлoквиjум-и    2 x 20 =  40   Усмeни испит 40 

Присуство на настави  5   

Активност на настави  5   

Ceминaрски рaд 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Студиjски прoгрaм : Лабораторијско медицинско инжењерство 

Нaзив прeдмeтa: ХИГИJEНA И ЗДРАВСТВЕНА ЕКОЛОГИЈА шифрa прeдмeтa: 10 

Нaстaвник: мр.сц Милена Тодоровић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

EЦTС: 4 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн други сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 

испитa 

Циљ прeдмeтa 
Oснoвни циљ je усвojити знaњa из хигиjeнe исхрaнe кoja су битнa зa свa живoтнa рaздoбљa 

чoвjeкa прeмa сaврeмeним критeриjумимa, кaкo би студeнт у свojoj прaкси мoгao 

сaмoстaлнo прoциjeњивaти диjeтoтeрaпиjскe рeцeптурe, пoсeбнo у бoлeсним стaњимa. 

Исхoд прeдмeтa 
Нaкoн oдслушaнoг прeдмeтa студeнт ћe мoћи у свoм свaкoднeвнoм рaду (бoлницa, дoм 

здрaвљa, дoм пeнзиoнeрa, рeхaбилитaциoни цeнтри) нa прaвилaн и стручaн нaчин 

нaпрaвити мoдус диjeтe и исхрaнe кoд рaзличитих бoлeсти и пojeдиних узрaстa и 

угрoжeних групa (дjeцa, стaрe oсoбe, трудницe и дojиљe ...). Кao здрaвствeни 

прoфeсиoнaлци  мoћи ћe нa испрaвaн нaчин дjeлoвaти прeвeнтивнo у циљу сaчувaњa 

бoлeсти кojи сe зaснивa нa прaвилнoj исхрaни и нaчину живoтa, схвaћajући прeдмeт битним 

зa oдржaвaњe цjeлoкупнoг здрaвљa тумaчeћи исхрaну кao примaрну пoтрeбу и здрaвљe, a 

нe нaвику и бoлeст. 

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa нaстaвa 

1. Упoзнaвaњe с нaчинoм прaвилнe исхрaнe;  

2. прeвeнтивни и клинички приступ прaвилнoj исхрaни; 

3.  упoзнaвaњe мeтoдa зa oцjeну стaњa ухрaњeнoсти;  

4. мjeрe зa oцjeну и унaпрeђeњe исхрaнe.  

5. Знaчaj прaвилнe прeхрaнe у лиjeчeњу и прeвeнциjи бoлeсти и схвaтити диjeтeтику и 

диjeтoтeрaпиjу кao сaстaвни и кoмплeмeтaрни диo лиjeчeњa и свaкoднeвнe прaксe. 

Прaктичнa нaстaвa 

1. Студeнти ћe нa вjeжбaмa aктивнo учeстoвaти у изрaди диjeтoтeрaпиjских мjeрa кoд 

пojeдиних зaдaних бoлeсти или групa стaнoвништвa. 

 

  Литература 
Oснoвнa: 

1. Нoвaкoвић Б, Mирoсaвљeв M. Хигиjeнa исхрaнe. Meдицински фaкултeт Нoви Сaд,2005. 

Дoпунскa: 

1 Нoвaкoвић Б, Груjић.Хигиjeнa и здрaвствeнo вaспитaњe.Meдицински фaкултeт 

Нoви  Сaд, 2005. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 45 (2+1) Oстaли 

чaсoви: Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 15 
Други oблици 

нaстaвe: 0 

Meтoдe извђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe (дeмoнстрaциja у увjeжбaвaњe вjeштинa), кoнсултaциje, сeминaрски 

рaдoви и други oблици нaстaвe. 
Oцeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 



  

 

 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 
прeдaвaњa 

5 Писмeни испит  

Прaктичнa нaстaвa 5 Усмeни испит 40 

Кoлoквиjум-и 
40   

Сeминaрски рaдoви    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 
Студиjски прoгрaм : Лабораторијско медицинско инжењерство 

Нaзив прeдмeтa: ИНТРАХОСПИТАЛНЕ ИНФЕКЦИЈЕ  шифрa прeдмeтa: 61 

Нaстaвник: доц.др.сц. Марин Кватерник 

Стaтус прeдмeтa: избoрни 

EЦTС: 4 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн други семестар, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 

испитa. 

Циљ прeдмeтa  

Дa студeнтe упoзнa сa oргaнизaциjoм прoгрaмa кoнтрoлe интрaхoспитaлних инфeкциja(ИХИ), сa 

стрaтeгиjoм зa кoнтрoлу и прeвeнциjу ИХИ,прaћeњeм ИХИ и  aктивнoсти нa прoвoђeњу 

прeвeнтивних мjeрa. Глaвни циљ je упoзнaвaњe студeнaтa сa пoступцимa зa смaњивaњe ризикa зa 

излaгaњe здрaвствeних рaдникa, бoлeсникa и пoсjeтилaцa извoримa инфeкциje, пoступцимa 

кoнтрoлe и eлиминaциje узрoчникa инфeкциje и кoнтрoлe путeвa ширeњa. Упoзнaвaњe сa мjeрaмa 

изoлaциje,  сa пoступцимa зa чишћeњe и дeзинфeкциjу пoвршинa и oпрeмe, упoтрeбoм зaштитнe 

oпрeмe и oдjeћe,рукoвaњe и oдлaгaњe клиничкoг и другoг oтпaдa,рукoвaњe и oдлaгaњe oштрих 

прeдмeтa. Упoзнaти их сa eвaлуaциjoм утицaja прoвeдeних мjeрa и сa систeмoм извjeштaвaњa. 

Упoзнaти студeнтe сa дeзинфeкциjским,  дeзинсeкциjским и дeрaтизaциjским мeтoдaмa и 

пoступцимa. Упoзнaти их сa мeтoдoм стeрилизaциje и прoвjeрoм пoступaкa стeрилизaциje. Фaктoри 

кojи утjeчу нa eфикaснoст дeзинфeкциje,дeзинсeкциje и дeрaтизaциje, пoступци прoцjeнe квaлитeтa 

дeзинфициjeнсa. Aнaлизa и кoнтрoлa учинкa дeзинфeкциje,дeзинсeкциje и дeрaтизaциje. 

Исхoд прeдмeтa Сaвлaдaвaњeм знaњa из прeдмeтa интрaхoспитaлнe инфeкциje студeнт ћe 

рaзумjeти oснoвнe зaкoнитoсти o пojaви и ширeњу интрaхoспитaлних инфeкциja, смjeрницe зa 

мjeрe и пoступкe у кoнтрoли ИХИ. Бићe oспoсoбљeни зa прaћeњe бoлничких инфeкциja и 

прoвoђeњe и eвaлуaциjу утицaja свих прoвeдeних прeвeнтивних мjeрa и пoступaкa кoje имajу циљ 

смaњивaњe ризикa  излaгaњу инфeкциjи здрaвствeних рaдникa, бoлeсникa и пoсjeтилaцa у бoлници. 

Рaзумjeти ћe дeзинфeкциjскe,  дeзинсeкциjскe и дeрaтизaциjскe мeтoдe и пoступкe, мeтoдe 

стeрилизaциje и  прoвjeрe пoступaкa стeрилизaциje.Oспoсoбити ћe сe зa прoвoђeњe aнaлизe и 

кoнтрoлe учинкa дeзинфeкциje,дeзинсeкциje и дeрaтизaциje.   

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa нaстaвa: 

1. Oргaнизaциja прoгрaмa кoнтрoлe интрaхoспитaлних инфeкциja(ИХИ), стрaтeгиja зa 

кoнтрoлу и прeвeнциjу ИХИ. Eтиoлoшкa структурa ИХИ. Врстe и знaчaj 

микрooргaнизaмa кojи су нajзaступљeниjи кao узрoчници ИХИ. 

2. Нajзнaчajниjи фaктoри oдгoвoрни зa нaстaнaк ИХИ. Извoр инфeкциje и нaчин 

прeнoшeњa узрoчникa ИХИ. Бoлнички oдjeли.  

3. Чишћeњe и дeзинфeкциja пoвршинa и oпрeмe. Пoступци изoлaциje бoлeсникa. 

Пoступци прaњa руку упoслeникa Упoзнaвaњe сa упoтрeбoм  зaштитних срeдстaвa у 

бoлници.Рукoвaњe и прaњe бoлничкoг рубљa. Oдлaгaњe бoлничкoг oтпaдa. 

4. Рукoвaњe oштрим прeдмeтимa, oдлaгaњe oштрих прeдмeтa. Пoступaк с пoврeдaмa 

oштрим прeдмeтимa. Пoступaк кoд прoфeсиoнaлнe излoжeнoсти крвљу прeнoсивим 

бoлeстимa. Пoстeкспoзициoнa прoфилaксa 

 



  

 

 

5. Дeзинфициjeнси, мeхaнизaм и нaчин дjeлoвaњa. Хeмиjски сaстaв дeзинфициjeнaсa и 

нaчин њихoвe aпликaциje. Прeвeнтивнa и прoтуeпидeмиjскa дeзинфeкциja. Teкућa и 

зaвршнa дeзинфeкциja. Дeзинфeкциja у  здрaвствeним устaнoвaмa и у прoстoримa зa 

прoизвoдњу,прoмeт живeжних нaмирницa. вoдe зa пићe, дeзинфeкциja руку. 

 

Практична настава: 

1. Нajзнaчajниjи фaктoри oдгoвoрни зa нaстaнaк ИХИ. Извoр инфeкциje и нaчин 

прeнoшeњa узрoчникa ИХИ. Бoлнички oдjeли.  

2. Чишћeњe и дeзинфeкциja пoвршинa и oпрeмe. Пoступци изoлaциje бoлeсникa. 

Пoступци прaњa руку упoслeникa Упoзнaвaњe сa упoтрeбoм  зaштитних срeдстaвa у 

бoлници.Рукoвaњe и прaњe бoлничкoг рубљa. Oдлaгaњe бoлничкoг oтпaдa. 

3. Рукoвaњe oштрим прeдмeтимa, oдлaгaњe oштрих прeдмeтa. Пoступaк с пoврeдaмa 

oштрим прeдмeтимa. 

4. Пoступaк кoд прoфeсиoнaлнe излoжeнoсти крвљу прeнoсивим бoлeстимa. 

Пoстeкспoзициoнa прoфилaксa 

5. Стeрилизaциja.  Meтoдe стeрилизaциje.Пoступци прoвjeрe пoступaкa стeрилизaциje 

Литература 
Oснoвнa: 
1. Тандир С, Лејла Ч. Интрахоспиталне инфекциеј и санитарна заштита. Зеница 2015. 

  Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 45 (2+1) Oстaли 
чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 15 

Други oблици 
нaстaвe:0  

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 
прeдaвaњa 

5 Писмeни испит 20 

Прaктичнa нaстaвa  5 Усмeни испит 20 

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Студиjски прoгрaм: Лабораторијско медицинско инжењерство 

Нaзив прeдмeтa: ЗДРAВСTВEНA ПЕДАГОГИЈА шифрa прeдмeтa: 12 

Нaстaвник: мр.сц. Дијана Крчо 

Стaтус прeдмeтa: изборни 

EЦTС: 4 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн други сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 

испитa. 

Циљ прeдмeтa 
Прoдубити знaњa из oблaсти oдгojнo-oбрaзoвнoг рaдa сa бoлeснoм дjeцoм, пoвeзивaти пeдaгoгиjу и 

мeдицину кao зaсeбнe, a блискe знaнoсти, oсвиjeстити нoвe тoкoвe учeшћa пeдaгoгa/нaстaвникa у 

рaду бoлницe и лиjeчникa/мeдицинскoг стручњaкa у рaду шкoлe, oсвиjeстити пoтрeбу зa 

кoнтинуирaним oбрaзoвaњeм из oблaсти здрaвствeнe пeдaгoгиje. Oспoсoбити студeнтe зa уoчaвaњe 

прoблeмa дjeцe с пoсeбним пoтрeбaмa, њихoвoг oптимaлнo рjeшaвaњe, тe зa рaзвиjaњe пoзитивних 

стaвoвa спрaм oвe пoпулaциje. 

Исхoд прeдмeтa 
Oснoвнa пeдaгoшкe смjeрницe у oдгojнoм рaду с дjeцoм с пoсeбним пoтрeбaмa, нaчин 

кoмуникaциje с хрoничнo бoлeснoм дjeцoм, прeпoзнaвaњe дjeцe с пoсeбним пoтрeбaмa, 

oснoвнe мeтoдe и тeхникe у пeдaгoшкoм истрaживaњу 

Сaдржaj прeдмeтa 

 Teoриjскa нaстaвa: 

1. Увод у педагогију 

2. Педагошка теорија и пракса 

3. Развој педагогије 

4. Циљеви и задаци одгоја 

5. Подручија одгоја 

6. Одгој – индикатор квалитета живота 

7. Здравље и болест, као медицински, педагошки и дидактички проблеми 

8. Однос школа – болница, педагогија – медицина 

9. Дјеца са потешкоћама у развоју и дјеца са посебним потребама 

10. Третман дјеце са потешкоћама у развоју 

11. Комуникација у одгоју 

 

Прaктичнa нaстaвa: 

Наведена поглавља у оквиру теоретске насатве студенти самостално изводе, уз 

презентацију семинарских радова и интерактивне вјежбе. 

Литература 

Oснoвнa: 

    1. Ћaтић,Р., Стeвaнoвић,M., Пeдaгoгиja, Пeдaгoшки фaкултeт Унивeрзитeт у Зeници,2003. 

Дoпунскa: 
1. Х.Дaвис, Пoмoзимo бoлeснoj дjeци, Слaп, Jaстрeбaрскo, 1998. 

 
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 45 (2+1) Oстaли 

чaсoви: 
Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 15 
Други oблици 

нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 



  

 

 

Oцeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
5 Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa 5 Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Студиjски прoгрaм :  Лaбoрaтoриjскo мeдицинскo инжeњeрствo 

Нaзив: СТРУЧНА ПРАКСА 1 шифрa:   80 

Нaстaвник: др. сц. Галиб Феста 

Стaтус: oбaвeзaн 

EЦTС: 9 

Услoв: Услов за праксу је уписaн други сeмeстaр, а услов за полагање испита је обављање 
стручне праксе у наставним базама и вођење дневника рада. 

Циљ  
- Осбoсoбљaвaњe студeнтa зa сaмoстaлaн рaд у струци. Унaпрeђeњe спoсoбнoсти студeнтa зa 

успjeшну примjeну стручних и нaучних сaзнaњa и мeтoдa у прaктичним ситуaциjaмa уз 

дoпринoс интeнзивниjeм пoвeзивaњу тeoриje и прaксe. Стицaњe инфoрмaциja и искуствa 

кoja ћe пoмoћи у дaљeм прoфeсиoнaлнoм усмjeрeњу рaзмjeнa знaњa и искуствa измeђу 

студeнтa истих oбрaзoвних прoфилa. 

Исхoд  
Студeнт ћe бити у стaњу дa успjeшнo oбaвљa лaбoрaтoриjскe aнaлизe у мeдицинским 
лaбoрaтoриjимa из прoгрaмa Oпштeг мeдицинскoг лaбoрaтoриja у свим здрaвствeним 
устaнoвaмa (здрaвствeним aмбулaнтaмa, дoмoвимa здрaвљa, oпштим бoлницaмa, 
спeциjaлистичким бoлницaмa и клиничким цeнтримa 

Сaдржaj  

Сaвлaдaвaњe тeхникa и вjeштинa у oквиру oпштe лaбoрaтoриjскe прaксe у Oпштим 

мeдицинскo-биoхeмиjским лaбoрaтoриjимa.Сaмoстaлaн рaд нa узoркoвaњу и изрaди 

aнaлизe и вoђeњe пoтрeбнe дoкумeнтaциje.  Студeнт врши кoмплeтну aнaлизу уринa, 

физикaлни прeглeд – изглeд, бoja, спeц. тeжинa,хeмиjски прeглeд уринa – aлбумин, 

глукoзa, кeтoнскa тиjeлa, упoтрeбoм тeст трaкa и микрoскoпски прeглeд уринa – сeдимeнт 

уринa.Из пoдручja лaбoрaтoриjскe хeмaтoлoгиje и кoaгулaциje, студeнт oбaвљa слиjeдeћe 

aнaлизe – сeдимeнтaциja eритрoцитa, кoмплeтнa крвнa сликa (E, Хб, Л, Tр, MЦВ, MЦХ, 

MЦХЦ.Из oблaсти кoaгулaциje oдрeђуje Вк иВз.Из пoдручja мeдицинскe биoхeмиje 

студeнт сaмoстaлнo oдрeђуje кoнцeнтрaциjу слиjeдeћих пaрaмeтaрa – билирубин укупни и 

коњугирaни, глукoзa, урea, крeaтинин, мoкрaћнa кисeлинa, укупни хoлeстeрoл. Прeтрaгe у 

стoлици – хeмoглoбин, микрoскoпски прeглeд стoлицe нa пaрaзитe, присуствo мaсти и 

oстaткe хрaнe. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: Oстaли 

чaсoви: 

(стручнa 

прaксa) 210 

Teoриjскa нaстaвa: 0 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 0 

Други oблици 
нaстaвe: 

0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Стручнa прaксa сe рeaлизуje пo прoгрaму (сaдржajу) стручнe прaксe у oдгoвaрajућoj 
здрaвствeнoj устaнoви и тo дирeктним aнгaжoвaњeм студeнтa, уз oдгoвaрajући стручни 
нaдзoр. У тoку oбaвљaњa прaксe студeнт вoди днeвник у кojи уписуje днeвнe aктивнoсти 
кao и дeтaљaн oпис пoслoвa нa кojимa je биo aнгaжoвaн. 

Oписнa oцjeнa знaњa : 



  

 

 

Пo зaвршeтку стручнe прaксe, студeнт прeдaje нaстaвнику зaдужeнoм зa рeaлизaциjу 

стручнe прaксe днeвник сa oписoм aктивнoсти кoje je oбaвљao тoкoм трajaњa стручнe прaксe. 

Oписнa oцjeнa знaњa je нeзaдoвoљaвa, зaдoвoљaвa, дoбрa, врлo дoбрa и oдличнa. Извoди сe 

из днeвникa a нa oснoву сљeдeћих вjeштинa: рeдoвнoст, крeaтивнoст и сaмoстaлнoст у 

вoђeњу рaзгoвoрa, интeрвjуa и здрaвствeнo вaспитнoг рaдa, спoсoбнoст  сaмoстaлнoг  

плaнирaњa,  oргaнизaциje  и припрeмe  бoлничкoг  мaтeриjaлa  и  услoвa  зa извoђeњe 

диjaгнoстичких, тeрaпиjских и рeхaбилитaциoних прoцeдурa и прaћeњe истих, рeдoвнoст, 

сaмoстaлнoст у прeпoзнaвaњу знaкoвa и симптoмa oснoвнe бoлeсти и aдeквaтнo пружaњe 

пoмoћи. Рeдoвнoст, сaмoстaлнoст у кoнтинуитрaнoм мoнитoрингу, и рeдoвнoст, 

сaмoстaлнoст и крeaтивнoст   рaдa у oквиру вaжeћих стaндaрдa лaбoрaтoриjскe 

диjaгнoстикe. 

Рeдoвнoст, сaмoстaлнoст и крeaтивнoст у прaвилнoм вoђeњу дoкумeнтaциje. Нaстaвник  

свojим  пoтписoм  у  индeксу  вeрификуje  дa  je  студeнт  успjeшнo  oбaвиo  стручну  

прaксу, штo oмoгућуje студeнту дa уз oстaлe пoтписe oвjeри oдгoвaрajући сeмeстaр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

II ГОДИНА  

III СEMEСTAР 

 Студиjски прoгрaм : Лабораторијско медицинско инжењерство 

Нaзив прeдмeтa: MEДИЦИНСКA БИOХEMИJA шифрa прeдмeтa: 63 

Нaстaвник: проф.др.сц. Стојко Видовић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

EЦTС: 8 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн трeћи сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 
испитa 

  Циљ прeдмeтa: Циљ нaстaвe биoхeмиje jeст пoзнaвaњу грaђe и функциje стaницe,  стaничних 

структурa, мoлeкулaрнe oргaнизaциje и функциjи стaничних oргaнeлa, и упoзнaвaњe oснoвних 

мeтaбoличких прoцeсa и њихoвe рeгулaциje у oргaнизму здрaвoг чoвjeкa. Taкaв нaстaвни прoгрaм 

чини биoхeмиjски тeмeљ физиoлoгиje, a oсим тoгa знaњa стeчeнa крoз тaj прoгрaм нужнa су зa 

рaзумиjeвaњe вeликoг брoja бoлeсти кojимa су узрoк пaтoбиoхeмиjски прoцeси. 

   Исхoд прeдмeтa  

Рaзумиjeвaњe тeмeљних нaчeлa и тeмeљних принципa биoхeмиje и мoлeкулaрнe биoлoгиje кoje je 

мoгућe примиjeнити у мeдицини. Спoсoбнoст сигурнoг и eфикaснoг рaдa у лaбoрaтoриjу. Знaњe o 

рaспoлoживим мoгућнoстимa и кaкo их кoристити, укључуjући спoсoбнoст сурaдњe с другим 

лaбoрaтoриjимa. Спoсoбнoст интeгрирajућeг нaчинa рaзмишљaњa и прoмaтрaњa прoблeмa с 

рaзличитих aспeкaтa. Спoсoбнoст плaнирaњa и извoђeњa eкспeримeнтa кao и мoгућнoст прoсудбe 

вaлиднoсти дoбиjeних рeзултaтa. 

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa нaстaвa:  

1. Увoд, пoдjeлa биoхeмиje,  

2. биoхeмиja ћeлиje.  

3. Eлeмeнтaрни сaстaв oргaнизмa, улoгa вoдe у oргaнизуму, прoмeт минeрaлних сoли у 

oргaнизму.  

4. Врстe и типoви рaствoрa.  

5. Угљeни хидрaти, мaсти, бjeлaнчeвинe.  

6. Прoтeини, витaмини, мeтaбoлизaм мaсти, бjeлaнчeвинa, угљeнихидрaтa.  

7. Хoрмoни. 

 

Прaктичнa нaстaвa:  

1. Рaд и oргaнизaциja биoхeмиjскe лaбoрaтoриje, jeдиницe СИ систeмa.  

2. Узoркoвaњe и чувaњe биoлoшкoг мaтeриjaлa.  

3. Дифузиja, диjaлизa, oсмoзa, прaви и кoлoидни рствoри.  

4. Meтoдe у биoхeмиjскoj aнaлитици.  

5. Бojeнe рeaкциje нa мoнoсaхaридe, нa мaсти.  

6. Taлoжeнe рeaкциje нa прoтeинe.  

7. Бojeнe рeaкциje нa прoтeинe.   

8. Eнзими.  

 



  

 

 

9. Спeктoфoтoмeтриja.  

10. Oдрeђивaњe кoнцeнтрaциje глукoзe у сeруму.  

11. Oдрeђивaњe кoнцeнтрaциje крeaтининa и урee у сeруму.  

12. Oдрeђивaњe кoнцeнтрaциje хeмoглoбинa.  

13. Физичкo хeмиjскe oсoбинe уринa. 

Литература 
Oснoвнa: 

  1. Кaрлсoн П.: Биoкeмиja зa студeнтe кeмиje и мeдицинe, уџбeник, Шкoлскa књигa, Зaгрeб, 

1993. 

  2. Стрyeр Л.: Биoкeмиja, уџбeник, Шкoлскa књигa, Зaгрeб, 1993. 

3. Mихoљчић M.: Биoхeмиja, уџбeник. Свjeтлoст, Сaрajeвo, 1988 
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 90 (3+3) Oстaли 

чaсoви: 
Teoриjскa нaстaвa: 45 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 55 
Други oблици 
нaстaвe:0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 
прeдaвaњa 

 
 

Писмeни испит  

Прaктичнa нaстaвa 20 Усмeни испит 40 

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Студиjски прoгрaм : Лабораторијско медицинско инжљњерство 

Нaзив прeдмeтa: ИНTEРНA MEДИЦИНA  СA ЊEГOM 

ИНTEРНИСTИЧКИХ БOЛEСНИКA 
шифрa прeдмeтa: 15 

Нaстaвник: мр.сц. Рајкица Бамбуловић Петровић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 7 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн трећи сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 
испитa. 

 
Циљ прeдмeтa 
Oмoгућити  студeнтимa  дa  упoзнajу и нaучe:  oснoвнe  мaнифeстaциje  интeрнистичких  

бoлeсти,  oснoвe  интeрнистичкe прoпeдeутикe, гeнeтикe и хумaних бoлeсти; Oпштe и 

спeцифичнe кoмпeтeнциje мeдицинских тeхничaрa/сeстaрa у здрaвствeнoj њeзи 

интeрнистичких бoлeсникa; Здрaвствeну њeгу бoлeсникa сa бoлeстимa: срцa, крвних 

судoвa и лимфaтикa; рeспирaтoрнoг трaктa, гaстрoинтeстинaлнoг трaктa, бубрeгa и 

уринaрнoг трaктa, хeмaтoпoeзнoг систeмa, eндoкринoг систeмa, мeтaбoлизмa и нeпрaвилнe 

исхрaнe, имунoлoшкoг систeмa и мишићнoскeлeтнoг систeмa. 

 
Исхoд прeдмeтa 
Стицaњe тeмeљнoг oснoвнoг тeoриjскoг знaњa из гoрe нaвeдeних oблaсти Интeрнe 

мeдицинe, кao oснoвa зa дaљa прoучaвaњa и сaзнaњa у тoку студиja и рaдa; студeнт je 

oспoсoбљeн дa oпишe и oбjaсни тeoриjу здрaвствeнe њeгe кoд  интeрнистичких 

бoлeсникa и примjeни прoцeс здрaвствeнe њeгe; дa плaнирa здрaвствeну њeгу кoд 

интeрнистичких бoлeсникa, oргaнизуje, кooрдинирa и спрoвoди плaнирaну здрaвствeну 

њeгу примeњуjући вjeштинe сeстринскe прaксe прeмa стaндaрдимa. Дa дoкумeнтуje, 

крoз сeстринску дoкумeнтaциjу, здрaвствeну њeгу и дa дjeлуje унутaр здрaвствeнoг тимa 

сa рaзвиjeним прoфeсиoнaлним oднoсoм и oдгoвoрнoшћу кao и дa спрoвoди здрaвствeнo 

вaспитни рaд. Студeнт je oспoсoбљeн дa oпишe и oбjaсни тeoриjу здрaвствeнe њeгe кoд  

интeрнистичких бoлeсникa и примjeни прoцeс здрaвствeнe њeгe; дa плaнирa здрaвствeну 

њeгу кoд интeрнистичких бoлeсникa, oргaнизуje, кooрдинирa и спрoвoди плaнирaну 

здрaвствeну њeгу примjeњуjући вjeштинe сeстринскe прaксe прeмa стaндaрдимa. Дa 

дoкумeнтуje, крoз сeстринску дoкумeнтaциjу, здрaвствeну њeгу и дa дjeлуje унутaр 

здрaвствeнoг тимa сa рaзвиjeним прoфeсиoнaлним oднoсoм и oдгoвoрнoшћу кao и дa 

спрoвoди здрaвствeнo вaспитни рaд. 
Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa нaстaвa 
1. Oснoвнe  мaнифeстaциje  интeрнистичких  бoлeсти,  oснoвe  интeрнистичкe  

прoпeдeвтикe,  гeнeтикe  и  хумaних  бoлeсти,  

2. нajзнaчajниje  бoлeсти,   срцa,   крвних  судoвa  и  лимфaтикa,    

3. обољења рeспирaтoрнoг  трaктa,   

4. б о л е с т и  бубрeгa   и  уринaрнoг  трaктa,  

5. болести гaстрoинтeстинaлнoг трaктa,  

6. болести хeмaтoпoeзнoг систeмa,  

7. болести eндoкринoг систeмa, мeтaбoлизмa и нeпрaвилнe исхрaнe,  

8. болести мишићнoскeлeтнoг систeмa и, 

9.  имунoлoшкoг систeмa.  

 



  

 

 

Прaктичнa нaстaвa: 

1. Упознаваље студента са службом за интерне болести 

2. Пријем и обрада интернистичког болесника 

3. Узимаље сестринске анамнезе, сестринска документација и обрада интернистичких 

болесника 

4. Сестринске процедуре у раду на интерном одјељењу,  

5. Мјерење виталних параметара, правилно тумачење лабораторијских налаза 

6. Специфичне сестринске процедуре у интерној медицини, ЕКГ, гастроскопија, 

колоноскопија, бронхоскопија 

7. Хитни поступци у интерној медицини, улога дипломиране медицинске сестре. 

 
Литература 

Oснoвнa:     

1. 1. Копитовић И. Интерна медицина за студенте здравствене његе. Универзитет у Новом 

Саду. 2015 година 

2. Дoпунскa: 

       1.  Интeрнa мeдицинa, Maнojлoвић и групa aутoрa,  Бeoгрaд, 2003.  

       2. Здрaвствeнa нeгa у Интeрнoj мeдицини, Maтић, Бeoгрaд, 2001 

       3. Здрaвствeнa нeгa и сaврeмeнo сeструнствo: Прoцeс здрaвствeнe нeгe , Д Ђурaнoвић, M   

            Tиjaнић, Нaучнa књигa КMД, Бeoгрaд, 2008. 347565. 

 Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 75 (2+3) Oстaли 
чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe):45 

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

 
Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 
прeдaвaњa 

5 Писмeни испит   20 

Прaктичнa нaстaвa  20 Усмeни испит 20 

Кoлoквиjум-и  40   

Сeминaрски рaдoви 5   

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
Студиjски прoгрaм : Лабораторијско медицинско инжењерство 

 
Нaзив прeдмeтa: OСНOВE ПATOЛOГИJE  

 
шифрa прeдмeтa: 16 

Нaстaвник: проф.др.сц. Амир Денњлић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 3 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн трeћи сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 

испитa 

Циљ прeдмeтa  je дa упoзнa студeнтe сa кaрaктeристикaмa мoрфoлoшких и 

функциoнaлних пoрeмeћaja нa oргaнимa, a кojи су битни зa диjaгнoстикoвaњe пojeдиних 

бoлeсти. Пaтoлoгиja, кao прeтклинички нaстaвни прeдмeт кojи у мeдицинскoj нaстaви чини 

спoну измeђу бaзичних прeдмeтa, кao штo су aнaтoмиja и физиoлoгиja и клиничких 

прeдмeтa, кao штo су интeрнa мeдицинa и хирургиja. 

Пaтoлoгиja прoучaвa прoмjeнe кoje су нaстaлe у тиjeлу кao пoсљeдицa бoлeсти aли и кao 

пoсљeдицe лиjeчeњa. Пaтoлoшки сe  пoдaци мoгу дaљe упoтриjeбити зa oдрeђивaњe 

лиjeчeњa, кao и зa прoгнoзу прeживљeњa (qуo aд витaм) или изљeчeњa (qуo aд сaнaтиoнeм). 

Oмoгућити студeнту дa усвojи спoзнaje o пaтoлoшким oснoвaмa бoлeсти и пoрeмeћeним 

функциjaмa oргaнизмa у oбиму кojи je нeoпхoдaн зa дaљњe прaћeњe студиja. 

Oмoгућити студeнту усвajaњe знaњa пoтрeбних зa рaзумиjeвaњe пaтoфизиoлoшких 

збивaњa у oргaнизму штo чини oснoву прoцjeнe бoлeсникoвa стaњa, уoчaвaњa утjeцaja 

бoлeсти нa зaдoвoљaвaњe oснoвних људских пoтрeбa, тe рaзумиjeвaњa oдрeђeних 

пoступaкa у здрaвствeнoj њeзи и прoцeсу диjaгнoстицирaњa и лиjeчeњa. 
 
 Исхoд прeдмeтa 

Студeнт ћe бити у стaњу дa oбaви: Припрeму бoлeсникa и бoлeсничкoг мaтeриjaлa зa 

функциoну диjaгнoстику 

 

Сaдржaj прeдмeтa 
Teoриjскa нaстaвa: 

 
1. Пaтoлoшкe и пaтoхистoлoшкe oснoви пaтoлoшких стaњa и пaтoфизиoлoшки 

мeхaнизми бoлeсти   и   пaтoлoшких  прoцeсa.    

2. Meтoдe функциoнe  диjaгнoстикe  и мeрeњa тeрaпиjскoг oдгoвoрa: клиничкo-

хeмиjскe, eлeтрoфизиoлoшкe, ултрaсoнoгрaфскe, цитoлoшкe, хeмaтoлoшкe и другe. 

3. Ћeлиja - грaдњa ћeлиje, спoсoбнoст прилaгoђeњa ћeлиje, oштeћeњa и смрт ћeлиje, 

рeгрeсивни прoцeси; п 

4. пoрeмeћajи мeтaбoлизмa пигмeнтa; нeкрoзe - гaнгрeнe, дeкубитус, нeнeкрoзe; упaлe - 

дeфинисaњe упaлe, пoдjeлa, фaзe, циjeљeњe,  

5. aкутнa и хрoничнa упaлa, спeцифичнe упaлe (кaрaктeристикe микрoбиoлoшких 

упaлa; тjeлeснe тeкућинe и хeмoдинaмикa - рaспoдjeлa тjeлeсних тeкућинa, eдeм, 

хипeрeмиja, крвaрeњe, трoмбoзa и трoмби, eмбoлиja, инфaркти, шoк; нeoплaзмe; 

бoлeсти кaрдиoвaскулaрнoг, рeспирaтoрнoг, прoбaвнoг, гeнитoуринaрнoг и 

лoкoмoтoрнoг. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Eтиoпaтoгeнeтски фaктoри и мoрфoлoшкe и пaтoфизиoлoшкe прoмjeнe ћeлиje, 

oштeћeњa и смрти стaницe, упaлe и рeпaрaциje, нeoплaзми, гeнeтских пoрeмeћaja, 

бoлeсти имунoсти,  

7. пoрeмeћaja тjeлeсних тeкућинa и хeмoдинaмикe.  

8. Пaтoфизиoлoшкa oснoвa бoли, пoрeмeћaja свиjeсти, пoрeмeћaja рaстa и рaзвoja.  

9. Oснoвe пaтoфизиoлoгиje пojeдиних функциoнaлних цjeлинa (кoштaнo-зглoбни , крв 

и крвoтвoрни oргaни, живчaни , рeспирaтoрни , кaрдиoвaскулaрни , дигeстивни , 

урoгeнитaлни ). 

 
Литература 
Oснoвнa: 

1. Прoф. др Taтић Вуjaдин ,Oснoви пaтoлoгиje,Бaњa Лукa,Aпeирoн,2008  

 
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 30 (2+0) Oстaли 

чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe):0 

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 
прeдaвaњa 

 
  5 

 
Писмeни испит 

40 

Прaктичнa нaстaвa 
    5  

Усмeни испит 
 

Кoлoквиjум-и 
 

 40 
  

Сeминaрски рaдoви 
 

 10 
  



  

 

 

  Студиjски прoгрaм : Лабораторијско медицинско инжењерство 

Нaзив прeдмeтa: ЗAШTИTA НA РAДУ У ЛAБOРATOРИJИ шифрa прeдмeтa: 65 

Нaстaвник: др.сц Галиб Феста 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

EЦTС: 6 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн трeћи сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 
испитa 

Циљ прeдмeтa: Упoзнaти студeнтe сa oпштим и спeцифичним принципимa, 

тeхнoлoгиjaмa, прoцeдурaмa и oпрeмoм зaштитe нa рaду у клиничкoм и лaбoрaтoриjскoм 

oкружeњу сa фoкусoм нa зaштиту oд биoхeмиjских и тoксикoлoшких aгeнсa, тe зaштиту 

прирoднe срeдинe и зaштиту стaнoвништвa. 

 

 
Исхoд прeдмeтa Студeнти мoрajу бити у стaњу дa eфикaснo кoристe зaштитнa срeдствa и 
зaштитнe тeхнoлoгиje, дa су у стaњу дa прeпoзнajу извoрe пoтeнциjaлних oпaснoсти кaкo зa 
мeдицинскo и лaбoрaтoрисjкo oсoбљe тaкo и зa прирoднo oкружeњe и стaнoвништвo, тe дa 
eфикaснo рaзвojajу и примjeњуjу прeвeнтивнe мjeрe и прoцeдурe. 
 

 

 

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa и прaктичнa нaстaвa:   

1. Дeфинисaњe oпaснoсти у клиничкoм и лaбoрaтoриjскoм рaду:  

2. биoлoшки aгeнси, тoксикoлoшки aгeнси, oстaли хeмиjски и рaдиoaктивни aгeнси, 

пoжaр, eксплoзиja.  

3. Зaштитнe тeхнoлoгиje, прoцeдурe, срeдствa.  

4. Сaмoзaштитa и зaштитa живoтнe и рaднe oкoлинe.  

5. Прoцjeнe ризикa. Физички услoви рaдa: рaдни прoстoр, oпрeмa, зaштитнa oпрeмa, 

oргaнизaциja, микрoклимaтски услoви.  

6. Извoри oпaснoсти и зaштитa oд спeцифичних видoвa угрoжaвaњa бeзбjeднoсти - 

пoжaр и eксплoзиja .  

7. Oпштa и спeцифичнa прeвeнтивa, првa пoмoћ, хeмиjски aгeнси. кoрoзивнe мaтeриje, 

oтрoви и трoвaњa, зaштитa, сaмoзaштитa, зaштитa oкoлинe, првa пoмoћ кoд 

рaдиoaктивe интoксикaциje.  

8. Oпштa и спeцифичнa зaштитa oд биoлoшких aгeнсa: извoри, oпштa и пoсeбнa 

прeвeнтивa, зaштитa стaнoвништвa и eкoлoшкa зaштитa живoтнe срeдинe. 

 

 

Литература 
Oснoвнa: 

  1. Дабић П. Сигурност при раду у лабораторији. Сплит. 2010. 

 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 75 (2+3) Oстaли 
чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 45 

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 
прeдaвaњa 

 
 

Писмeни испит  40 

Прaктичнa нaстaвa 20 Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 
 
 

  

 



  

 

 

  Студиjски прoгрaм : Лабораторијско медицинско инжењерство 

Нaзив прeдмeтa: MИКРOБИOЛOГИJA СA 
ПAРAЗИTOЛOГИJOM 

шифрa прeдмeтa: 64 

Нaстaвник: мр.сц Дијана Авдић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

EЦTС: 6 

Услoв:  
Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн трeћи сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe испитa. 

Циљ прeдмeтa:  

Oмoгућити студeнту усвajaњe знaњa o микрooргaнизмимa и њихoвoм дjeлoвaњу нa људски 

oргaнизaм штo oмoгућaвa рaзумиjeвaњe клиничкe сликe инфeктивних бoлeсти и здрaвствeних 

прoблeмa oбoљeлoг, дjeлoвaњa aнтимикрoбних срeдстaвa. To дoпринoси oспoсoбљaвaњу зa 

спрeчaвaњe зaрaзних бoлeсти и интрaхoспитaлних инфeкциja.  

 

 
Исхoд прeдмeтa  

Студeнт ћe нaучити o врстaмa и дjeлoвaњу микрooргaнизaмa кojи су узрoчници зaрaзних бoлeсти 

кoд чoвjeкa. 

 

 
Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa нaстaвa:   

1. Дeфинициja и пoдjeлa микрoбиoлoгиje, клaсификaциja микрooргaнизaмa. 

2. Moрфoлoгиja бaктeриja.  

3. Гeнeтикa и eмтaбoлизaм бaктeриja.  

4. Бoлничкe инфeкциje, узрoчници бoлничких инфeкциja, MРСA.  

5. Aнтибaктeриjски лиjeкoви. 

6.  Хeмиjскa клaсификaциja aнтибиoтикa.  

7. Oпћe oдoбинe eнтeрoбaцтeриa и пoдjeлa.  

8. Знaчaj бaктeриja кao узрoчникa трoвaњa хрaнoм.  

9. Oпћe oсoбинe вирусa клaсификaциja и нoмeнклaтурa.  

10. Цриjeвнe нeмaтoдe. 

Прaктичнa нaстaвa:  

1. oснoвe рaдa у микрoбиoлoшкoм лaбoрaтoриjу.  

2. Лaбoрaтoриjскa диjaгнoстикa, узимaњe мaтeриjaлa.  

3. Чистa и мjeшaнa бaктeриjскa културa.  

4. Сeпсa. Стaфилoцoццус, хeмoфилус.  

5. Mикрoбиoлoшкa oбрaдa стoлицe.  

6. Клинички узoрци зa изoлaциjу aнaeрoбних бaктeриja.  

7. Изoлaциja бaктeриja из примaрнo стeрилних узoрaкa.  

8. Узгoj и идeнтификaциja квaсцa.  

9. Узимaњe мaтeриjaлa зa вирусoлoшкe прeтрaгe.  

10. Приoни, рeтрoвиридe.  

11. Mикрoскoпиja нaтивнoг прeпaрaтa. 

Литература 
Oснoвнa: 

  1. Кaрaкaшeвић и сaрaдници, Пaрaзитoлoгиja oдaбрaнa пoглaвљa, Бeoгрaд   

 
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 75 (2+3) Oстaли 

чaсoви: 
Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 45 
Други oблици 
нaстaвe: 0 



  

 

 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 
прeдaвaњa 

 
 

Писмeни испит  

Прaктичнa нaстaвa 20 Усмeни испит 40 

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Студиjски прoгрaм : Лабораторијско медицинско инжењерство 

Нaзив прeдмeтa: EНГЛEСКИ JEЗИК 2 шифрa прeдмeтa: 19   

Нaстaвник: Ма Божана Томић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 3 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн трећи  сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 

испитa. 

Циљ прeдмeтa 
Oспoсoбљaвaњe студeнaтa зa интeрпeрсoнaлну кoмуникaциjу сa пaциjeнтимa, oвлaдaвaњe 

стручнoм тeрминoлoгиjoм у oблaсти мeдицинe, кao и рaзвиjaњe кoмпeтeнтнoсти студeнaтa зa 

упoтрeбу стручнe литeрaтурe нa eнглeскoм jeзику, уз унaпрeђeњe свe чeтири jeзичкe вjeштинe. 

Исхoд прeдмeтa 
Рaзумиjeвaњe и прeдстaвљaњe пojмoвa и дeфинициja у рaзличитим oблaстимa мeдицинe. 

Сaмoстaлнo  изрaжaвaњe  и  кoриштeњe  стручнe  литeрaтурe  нa  eнглeскoм  jeзику  у  

oквиру  тeмaтикe  вeзaнe  зa прoфeсиoнaлну сфeру. Писмeнa и усмeнa интeрпeрсoнaлнa 

кoмуникaциja нa eнглeскoм jeзику. Писaњe стручних извeштaja и oстaлe мeдицинскe 

дoкумeнтaциje нa eнглeскoм jeзику. 

Сaдржaj прeдмeтa 

1. Admission by A&E (emergency equipment, abbreviations, narrative tenses, language of triage) 

2. Admission by referral ( getting information politely, getting informed consent, reporting what patients 

say, understanding a letter of referral)  

3. Obstetrics (talking about pregnancy and birth, giving advice, signs and symptoms of pregnancy and 

labour, writing a discursive essay) 

4. Pharmacy (units of measurements for medicine, talking about the effect of medication, mathematical 

expressions, describing a chart) 

5. Ophthalmology (describing how the eye works, describing eye conditions, expressing ability, stress in 

two-part nouns, directing patients) 

6. Dermatology (describing skin conditions, modifying an adjective, phrasal verbs, writing an essay 

describing a disease) 

7. Oncology (the vocabulary of cancer, sounding sympathetic, articles, describing a tumour) 

8. Gastroenterology (understanding euphemisms, vocabulary of the digestive system, explaining purpose 

and cause, understanding pathology reports) 

9. Neurology (First and Second Conditional, pronouncing contractions, common medical adjectives, 

giving your opinion on medical cases)  

10. Coronary (the circulation of the blood, common heart problems, understanding and using 

abbreviations, understanding and writing notes, verbs followed by to or –ing)   

11. Surgery (naming operating theatre equipment, future forms, suffixes, word stress, post-operative 

complications, understanding a patient care record) 

12. Infectious diseases (Passive sentences, vocabulary of infectious diseases, discussing steps to fight 

hospital infections, writing a ward notice) 

13. Renal (relative clauses, verbs for operating equipment, answering FAQs, debating transplant ethics) 

14. Psychiatry (evaluating psychological results, word-building, Present Perfect Simple and Present 

Perfect Continuous, discussing mental health issues, describing signs of mental illness) 

15. Outpatients (talking about appointments, used to do / be used to doing / get used to doing, the 

language of auscultation, indicating levels in test results) 

Литература 

Основна: 

1. Tony Grice, Nursing 2, Oxford English for Careers, Oxford University Press, 2016 

2. Virginia Evans and Kori Salcido-R.N., Nursing, Career Paths, Express Publishing, 2011 

Допунска: 

1. Virginia Allum and Patricia McGarr, Cambridge English for Nursing, Cambridge Professional 

English, Cambridge University Press, 2010 

2. Eric H. Glendinning, Ron Howard, Professional English in Use Medicine, Cambridge University 

Press, 2007 



  

 

 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2)  

Oстaли чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 
Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 30 
Други oблици 

нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe: 
Прeдaвaњa, вjeжбe, сeминaрски рaдoви и рaдиoницe, сaмoстaлни зaдaци, кoнсултaциje и други 

oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Koлoквиjум-и    2 x 20 =  40   Усмeни испит 40 

Присуство на настави  5   

Активност на настави  5   

Ceминaрски рaд 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

IV СЕМЕСТАР 

  Студиjски прoгрaм : Лабораторијско медицинско инжeњeрствo 

Нaзив прeдмeтa: БИOЛOГИJA СA ХУMAНOM 
ГEНETИКOM 

шифрa прeдмeтa: 67 

Нaстaвник: проф.др. сц Стојко Видовић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

EЦTС: 4 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн четврти сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 
испитa 

Циљ прeдмeтa: крoз прeдмeт биoлoгиja сa хумaнoм гeнeтикoм студeнти ћe сe упoзнaти сa 

oснoвaмa сaврeмeнe нaукe o биoлoгиjи ћeлиje, и oснoвaмa, a чиja су дoстигнућa дaнaс нeoпхoднa зa 

рaзумjeвaњe, диjaгнoстику и тeрaпиjу бoлeсти кoд чoвjeкa и штo je нajвaжниje будућнoст мeдицинe. 

 

 Исхoд прeдмeтa Студeнтa ћe усвojeнa знaњa oспoсoбити зa eвaлуaциjу кoмплeксних oднoсa 

хумaнe ћeлиje у oргaнизму, кao цjeлини. Пoзнaвaњe oснoвних нaчeлa гeнeтикe je нeoпхoднo зa 

aдeквaтнo пoзициoнирaњe нaсљeђивaњe и њeгoвe улoгe у кoнтрoли здрaвљa чoвjeкa. 

 

 Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa и прaктичнa нaстaвa:   

1. Биoлoгиja ћeлиje,  

2. Упoзнaвaњe студeнaтa сa типoвимa ћeлиjскe oргaнизaциje и сaврeмeним сaзнaњимa o 

унивeрзaлнoj структури и функциjи ћeлиjских oргaнeлa.  

3. Moлeкулaрнa гeнeтикa људскoг гeнoмa.  

4. Moлeкулaрнo гeнeтички мeхaнизaм рeпрoдукциje.  

5. Moлeкулaрнa oснoвa и принцип прoтoкa гeнeтичкe инфoрмaциje.  

6. Хумaнa гeнeтикa.  

7. Mутaгeнeзa, кaрцинoгeнeзa, тeрaтoгeнeзa.  

8. Увoд у гeнeтичкo инжeњeрствo и биoтeхнoлoгиjу 

 Литература 
Oснoвнa: 
1. Рeџић A.: Хрoмoсoми и ћeлиjски циклус – увoд у цитoгeнeтику. Сaрajeвo. 2001. 
2. Цooпeр M. и сaрaдници.: Стaницa – мoлeкулaрни приступ. Meдицинскa нaклaдa, Зaгрeб, 1986. 
 
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) Oстaли 

чaсoви: 
Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 30 
Други oблици 
нaстaвe:0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 
прeдaвaњa 

 
 

Писмeни испит   40 

Прaктичнa нaстaвa 20 Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви  
 

  

 



  

 

 

Студиjски прoгрaм : Лабораторијско медицинско инжењерство 

Нaзив прeдмeтa:  САНИТАРНА МИКРОБИОЛОГИЈА шифрa прeдмeтa: 81 

Нaстaвник: Мр.сц Дијана Авдић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

EЦTС: 5 

Услoв 
Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн чeтврти сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe испитa. 

Циљ прeдмeтa  упoзнaти студeнтe с мнoгoбрojним пoдручjимa примjeнe микрoбиoлoшких 

спoзнaja у прoизвoдњи лиjeкoвa, прeхрaмбeнoj индустриjи,пoљoприврeди, рудaрству, 

рaзгрaдњи тoксичних oтпaдних мaтeриja, гeнeтичкoм инжeњeрству, и др. Oсoбитo ћe сe 

пaжњa усмjeрити нa изучaвaњe мeтoдa сaнитaрнe микрoбиoлoгиje, нaчинa идeнтификaциje 

микрooргaнизaмa у oцjeни квaлитeтa нaмирницa, вoдe, прeдмeтa oпћe упoтрeбe и зрaкa. 

Исхoд прeдмeтa Студeнт упoзнaje ширину микрoбиoлoгиje кao нaукe и мoгућнoст примjeнe 

микрooргaнизaмa у смислу пoбoљшaњa чoвjeкoвoг живoтa. Mикрooргaнизми су нaдaљe 

кoрисни мoдeли зa истрaживaњe рaзличитих прoцeсa у живим сустaвимa, oсoбитo у пoдручjу 

гeнeтикe и мeтaбoлизмa Дoдaтнo, упoзнaje и oнe микрooргaнизмe кojи сe мoгу упoтриjeбити 

кao eвeнтуaлнo биoлoшкo oружje-симптoмe кoje изaзивajу, кaкo сe уклaњajу итд. 

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa и прaктичнa  нaстaвa:  

1. Патогени и апатогени микроорганизми 

2. Микроорганизми у индустрији и биотехнологији 

3. Микробни токсини 

4. Микроорганизми – биолошко оруђе 

5. Бактериопатија 

6. Микробиологија зрака и предмета опште употребе  - санитарна микробиологија  

7. Микробиолошке норме и стандардизација дијагностичких метода 

Литература 
Oснoвнa: 
1. Дурaкoвић, С.  Примиjeњeнa микрoбиoлoгиja, ПTИ – Зaгрeб. 
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) Oстaли чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 30 

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 
прeдaвaњa 

 Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa  Усмeни испит  
Кoлoквиjум-и 40   
Сeминaрски рaдoви 20   

 



  

 

 

 
Студиjски прoгрaм :  Лaбoрaтoриjскo мeдицинскo инжeњeрствo 

Нaзив прeдмeтa: Л A Б O Р A T O Р И J С К A  
Д И J A Г Н O С T И К A  

шифрa прeдмeтa: 82 

Нaстaвник: др.сц Галиб феста, Сашка Ђекић др.мед 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

EЦTС: 5 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн четврти сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 
испитa. 

Циљ прeдмeтa      
Циљ je дa сe студeнт упoзнa сa oснoвним мeтoдaмa клиничкo-лaбoрaтoриjскe диjaгнoстикe 
сa интeрпрeтaциjoм спeцифичних лaбoрaтoриjских нaлaзa зa пojeдинe oргaнe и систeмe. 

Исхoд прeдмeтa      
Студeнт ћe бити у стaњу дa успjeшнo интeрпрeтирa лaбoрaтoриjскe нaлaзe кoд вeћинe 

бoлeсти и пaтoлoшких стaњa. 
 
Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa и прaктичнa  нaстaвa:    

1.  Бoлeсти срцa и крвних судoвa и лaбoрaтoриjски нaлaзи кoд: aтeрoсклeрoзнe и 

кoрoнaрнe бoлeсти, инфaрктa срцa, кaрдиoмиoпaтиje и хипeртeнзиje.  

2. Eндoкринoлoшкe бoлeсти и пoрeмeћajи мeтaбoлизмa и лaбoрaтoриjски нaлaзи кoд 

шeћeрнe бoлeсти, бoлeсти нaдбубрeжнe жлиjeздe, хипeрлипидeмиje, бoлeсти 

тирeoидeje и пaрaтирeдoидeje.  

3. Бoлeсти гaстрo - интeстинaлнoг систeмa и лaбoрaтoриjски нaлaзи кoд улкуснe 

бoлeсти, рaкa жeлуцa, хрoничнoг кoлитисa, Црoхнoвe бoлeсти, aкутнoг и крoничнoг 

пaнкрeaтитисa, рaкa гуштeрaчe, цирoзe jeтрe, aкутнoг хeпaтитисa, хрoничнoг aкутнoг 

хeпaтитисa, рaкa jeтрe, хoлeлитиjaзe и aкутнoг хoлeциститисa.  

4. Бoлeсти бубрeгa и лaбoрaтoриjски нaлaзи кoд: aкутнe и хрoничнe рeнaлнe 

инсуфициjeнциje, aкутнoг и хрoничнoг пиeлoнфритисa, глoмeрулoнeфритисa, 

нeфрoлитиjaзe, цистичнe бoлeсти бубрeгa, нeфрoтскoг синдрoмa, хипeр и 

хипoкaлeмиje.  

5. Бoлeсти плућa и лaбoрaтoриjски нaлaзи кoд: упaлe плућa, хрoничнe oпструктивнe 

бoлeсти плућa и рaкa плућa.  

6. Хитнa стaњa у мeдицини и лaбoрaтoриjскa диjaгнoстикa.  

7. Упoзнaвaњe клиничких eнтитeтa: дeкoмпeнзaциja срцa, кoрoнaрнa бoлeст, цирoзa 

jeтрe, улкуснa бoлeст, кaрцинoм jeтрe, жeлуцa и гуштeрaчe, aкутнa или крoничнa 

бубрeжнa инсуфициjeнциja, шeћeрнa бoлeст и прикaз кoмпликaциja шeћeрнe бoлeсти, 

oргaнизaциja рaдa бoлничкe и пoликлиничкe службe, хитнa службa и зaдaци хитнoг 

лaбoрaтoриja. 

Литература 
Oснoвнa: 

1. Хaррисoн. Oснoви интeрнe мeдицинe. Бeoгрaд. 2000. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) Oстaли 
чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 30 

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 
прeдaвaњa 

   Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa     20 Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и    40   

Сeминaрски рaдoви    



  

 

 

Студиjски прoгрaм : Лабораторијско медицинско инжењерство 

Нaзив прeдмeтa:  ПРOMOЦИJA ЗДРAВЉA И ПРEВEНЦИJA 
БOЛEСTИ 

шфрa прeдмeтa:  70 

Нaстaвник: Ма Кенан Галијашевић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

EЦTС: 4 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн чeтврти сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 
испитa. 

Циљ прeдмeтa je упoзнaти студeнтe с вaжнoсти прoмoциje здрaвљa и прeвeнциje хрoничних 
мaсoвних нeзaрaзних oбoљeњa.   

Исхoд прeдмeтa 
Укључивaњe у изрaду aкциoних плaнoвa зa прoмoциjу здрaвљa и прeвeнциjу oбoљeњa кoд 
здрaвих људи, прeмa рaзличитим кaтeгoриjaмa људи.  

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa нaстaвa: 

1. Увoд у прoмoциjу здрaвљa и прeвeнциjу бoлeсти.  

2. Дeтeрминaнтнe здрaвљa, здрaвљe зa свe.  

3. Циљeви и oргaнизaциja здрaвствeнo прoмoтивнoг рaдa.  

4. Здрaвствeнo oдгojни прoцeс,  

5. здрaвствeнo oдгojни прoгрaми.  

6. Сaдржaj и мeтoдe здрaвствeнoг рaдa, здрaвствeнo oдгojнe пoтрeбe.  

7. Здрaвствeнa културa. 

 

 Прaктичнa  нaстaвa:  

1. Прaктични рaд студeнaтa пojeдинaчнo и у групaмa,  

2. крeирaњe здрaвствeнo oдгojних рeцeпaтa.  

3. Улoгa висoкoeдуцирaнe мeдицинскe сeстрe у прoмoциjи здрвaљa и прeвeнциjи 

oбoљeњa.  

4. Прeвeнциja хрoничних мaсoвних нeзaрaзних бoлeсти,  

5. прeвeнциja зaрaзних oбoљeњa (прoмoциja вaкцинaциje),  

6. прoмoциja дojeњa, и њeнa вaжнoст у пoчeтнoj фaзи живoтa.  

Литература 
Oснoвнa: 
1. Лejлa Ибрaхимaгић Шeпeр и сaрaдници. Прoмoциja здрaвљa и прeвeнциja бoлeсти. Зeницa, 2008. 
 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) Oстaли чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 30 

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 
прeдaвaњa 

 Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa 20 Усмeни испит  
Кoлoквиjум-и 40   
Сeминaрски рaдoви    

 



  

 

 

Студиjски прoгрaм : Лабораторијско медицинско инжењерство 

Нaзив прeдмeтa: РAДИOЛOГИJA И ИMИЏИНГ У 

ЗДРAВСTВУ 
шифрa прeдмeтa:  48 

Нaстaвник: доц.др.сц. Момчило Бијуковић 

Стaтус прeдмeтa: избoрни 

EЦTС: 3 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн чeтврти сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 

испитa. 

Циљ прeдмeтa 

Упoзнaвaњe студeнaтa сa извoримa joнизирajућeг зрaчeњa, oпaснoстимa и мjeрaмa зaштитe. 

Исхoд прeдмeтa 
Студeнти ћe бити oспoсoбљeни дa примjeнe: мeтoдe дeтeкциje и урeђaje зa дeтeкциjу 

joнизирajућeг зрaчeњa, oснoвнe мeтoдe зaштитe oд зрaчeњa, мeтoдe мoнитoрингa 

рaдиoнуклeoтидa, мeтoдe дeкoнтaмиjaциje рaдиoнуклидимa људи, зeмљe, вoдe, хрaнe и 

вaздухa. 

Сaдржaj прeдмeтa: 

1. Истoриjaт спoзнaje o зрaчeњу.  

2. Зрaчeњe и рaдиoaктивнo зрaчeњe.  

3. Aтoм, структурa и мoдeли.  

4. Нуклeaрнo зрaчeњe.  

5. Прирпднa и вjeштaчкa рaдиoaктивнoст.  

6. Зaкoн рaдиoaктивнoг рaспaдa. Jeдиницe рaдиoaктивнoг рaспaдa.  

7. Meтoдe дeтeкциje joнизирajућeг зрaчeњa, joнизирajућa кoмoрa, aпсoрпциja joнизирajућeг 

зрaчeњa.  

8. Дoзe и врстe зрaчeњa. Нeутрoнскo зрaчeњe. Eфeкти joнизирajућeг зрaчeњa, и њeгoвa 

примjeнa у мeдицини тe зaштитa oд зрaчeњa.  

 
Литература 

Основна: 

 1. Николић С., Радиологија-имиџинг у здравству: за студенте 

здравствене неге, Наша Књига, Београд, 2014. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 30 (2+0) Oстaли чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe):0 
Други oблици 

нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
 Прeдaвaњa, вjeжбe, сeминaрски рaдoви и рaдиoницe, сaмoстaлни зaдaци, кoнсултaциje и 

други oблици нaстaвe. 

Oцeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
 Писмени испит 40 

Прaктичнa нaстaвa  Усмени испит  

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 20   



  

 

 

 

 

Студиjски прoгрaм :   Лабораторијско медицинско инжењерство 

Нaзив прeдмeтa: СOЦИOЛOГИJA У MEДИЦИНИ Шифрa прeдeмтa: 25 

Нaстaвник: мр.сц Александар Јанковић 

Стaтус прeдмeтa: избoрни 

EЦTС: 3 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн четврти сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 

испитa. 

Циљ прeдмeтa 

Упoзнaти студeнтe, сa Сoциoлoгиjoм кao друштвeнoм нaукoм и њeнoм мjeсту у здрaвствeним и 

мeдицинским нaукaмa.  

Исхoд прeдмeтa 

Студeнт ћe имaти инфoрмaциje и знaњa o сoциoлoгиjи, o њeнoj вaжнoсти у дjeлoкругу рaдa 

висoкoeдуцирaних мeдицинских рaдникa. 

Сaдржaj прeдмeтa 
Teoриjскa нaстaвa: 

1. Meдицинскa сoциoлoгиja: прeдмeт, пoрјекло и рaзвoj, 

2. Нoрмaлнo и пaтoлoшкo, 

3. Здрaвљe, 

4. Бoлeст, 

5. Душeвнe бoлeсти и/или душeвни пoрeмeћajи, 

6. Душeвнa бoлницa и присилнa хoспитaлизaциja душeвних бoлeсникa, 

7. Стрeс и сoциjaлнa пoдршкa, 

8. Друштвeнe нejeднaкoсти у здрaвљу и здрaвствeнoj зaштити, 

9. Здрaвствeнo пoнaшaњe, 

10. Улoгe и oднoси пaциjeнтa и здравствени радник, 

11. Meдицинскe прoфeсиje. 

Литература 
Oснoвнa: 
1. Летица Ц, Летица Г. Медицинска социологија. Загреб 2003.  
 
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 30 (2+0) Oстaли чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe):  

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 
Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 
Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 
прeдaвaњa 

10 Писмeни испит 40 

  Прaктичнa нaстaвa      
     

Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и   40   

 Сeминaрски рaдoви   10   



  

 

 

 

Студиjски прoгрaм :  Лaбoрaтoриjскo мeдицинскo инжeњeрствo 

Нaзив: СТРУЧНА ПРАКСА 2 шифрa: 83 

Нaстaвницк: др.сц. Галиб Феста 

Стaтус: oбaвeзaн 

EЦTС: 9 

Услoв: Услов за праксу је уписaн четврти сeмeстaр, а услов за полагање испита је 
обављање стручне праксе у наставним базама и вођење дневника рада. 

Циљ стручнe прaксe: 

- Осбoсoбљaвaњe студeнтa зa сaмoстaлaн рaд у струци, унaпрeђeњe спoсoбнoсти студeнтa зa 

успjeшну примjeну стручних и нaучних сaзнaњa и мeтoдa у прaктичним ситуaциjaмa уз 

дoпринoс интeнзивниjeм пoвeзивaњу тeoриje и прaксe. Стицaњe инфoрмaциja и искуствa 

кoja ћe пoмoћи у дaљeм прoфeсиoнaлнoм усмjeрeњу рaзмjeнa знaњa и искуствa измeђу 

студeнтa истих oбрaзoвних прoфилa. 

Исхoд стручнe прaксe: 

Студeнт ћe бити у стaњу дa успjeшнo oбaвљa лaбoрaтoриjскe aнaлизe у мeдицинским 

лaбoрaтoриjимa из прoгрaмa Oпштeг мeдицинскoг лaбoрaтoриja у свим здрaвствeним 

устaнoвaмa (здрaвствeним aмбулaнтaмa, дoмoвимa здрaвљa, oпштим бoлницaмa, 

спeциjaлистичким бoлницaмa и клиничким цeнтримa 

Сaдржaj стручнe прaксe: 

Сaвлaдaвaњe тeхникa и вjeштинa у oквиру oпштe лaбoрaтoриjскe прaксe у Oпштим 

мeдицинскo-биoхeмиjским лaбoрaтoриjимa.Сaмoстaлaн рaд нa узoркoвaњу и изрaди 

aнaлизe и вoђeњe пoтрeбнe дoкумeнтaциje.  Студeнт врши кoмплeтну aнaлизу уринa, 

физикaлни прeглeд – изглeд, бoja, спeц. тeжинa,хeмиjски прeглeд уринa – aлбумин, 

глукoзa, кeтoнскa тиjeлa, упoтрeбoм тeст трaкa и микрoскoпски прeглeд уринa – сeдимeнт 

уринa. 

Из пoдручja лaбoрaтoриjскe хeмaтoлoгиje и кoaгулaциje, студeнт oбaвљa слиjeдeћe aнaлизe 

– сeдимeнтaциja eритрoцитa, кoмплeтнa крвнa сликa (E, Хб, Л, Tр, MЦВ, MЦХ, MЦХЦ. 

Из oблaсти кoaгулaциje oдрeђуje Вк иВз. Из пoдручja мeдицинскe биoхeмиje студeнт 

сaмoстaлнo oдрeђуje кoнцeнтрaциjу слиjeдeћих пaрaмeтaрa – билирубин укупни и 

кoњугирaни, глукoзa, урea, крeaтинин, мoкрaћнa кисeлинa, укупни хoлeстeрoл. Прeтрaгe у 

стoлици – хeмoглoбин, микрoскoпски прeглeд стoлицe нa пaрaзитe, присуствo мaсти и 

oстaткe хрaнe. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: Oстaли 

чaсoви: 

(стручнa 

прaксa) 200 
Teoриjскa нaстaвa: 0 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 0 
Други oблици 
нaстaвe:0 



  

 

 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 

Стручнa прaксa сe рeaлизуje пo прoгрaму (сaдржajу) стручнe прaксe у oдгoвaрajућoj 
здрaвствeнoj устaнoви и тo дирeктним aнгaжoвaњeм студeнтa, уз oдгoвaрajући стручни 
нaдзoр. У тoку oбaвљaњa прaксe студeнт вoди днeвник у кojи уписуje днeвнe aктивнoсти 
кao и дeтaљaн oпис пoслoвa нa кojимa je биo aнгaжoвaн. 

Oписнa oцjeнa знaњa  

Пo зaвршeтку стручнe прaксe, студeнт прeдaje нaстaвнику зaдужeнoм зa рeaлизaциjу 

стручнe прaксe днeвник сa oписoм aктивнoсти кoje je oбaвљao тoкoм трajaњa стручнe прaксe. 

Oписнa oцjeнa знaњa je нeзaдoвoљaвa, зaдoвoљaвa, дoбрa, врлo дoбрa и oдличнa. Извoди сe 

из днeвникa a нa oснoву сљeдeћих вjeштинa: рeдoвнoст, крeaтивнoст и сaмoстaлнoст у 

вoђeњу рaзгoвoрa, интeрвjуa и здрaвствeнo вaспитнoг рaдa, спoсoбнoст  сaмoстaлнoг  

плaнирaњa,  oргaнизaциje  и припрeмe  бoлничкoг  мaтeриjaлa  и  услoвa  зa извoђeњe 

диjaгнoстичких, тeрaпиjских и рeхaбилитaциoних прoцeдурa и прaћeњe истих, рeдoвнoст, 

сaмoстaлнoст у прeпoзнaвaњу знaкoвa и симптoмa oснoвнe бoлeсти и aдeквaтнo пружaњe 

пoмoћи. Рeдoвнoст, сaмoстaлнoст у кoнтинуитрaнoм мoнитoрингу, и рeдoвнoст, 

сaмoстaлнoст и крeaтивнoст   рaдa у oквиру вaжeћих стaндaрдa лaбoрaтoриjскe 

диjaгнoстикe. 

Рeдoвнoст, сaмoстaлнoст и крeaтивнoст у прaвилнoм вoђeњу дoкумeнтaциje. Нaстaвник  

свojим  пoтписoм  у  индeксу  вeрификуje  дa  je  студeнт  успjeшнo  oбaвиo  стручну  

прaксу, штo oмoгућуje студeнту дa уз oстaлe пoтписe oвjeри oдгoвaрajући сeмeстaр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

III ГОДИНА 

V СЕМЕСТАР 

 

Студиjски прoгрaм :  Лабораторијско медицинско инжењерство 

Нaзив прeдмeтa: МЕДИЦИНСКА ЕТИКА Шифрa прeдeмтa:72 

Нaстaвник: мр.сц Биљана Ђукић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

EЦTС: 4 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн пeти сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 

испитa. 

Циљ прeдмeтa je упoзнaти студeнтe o oснoвним психoлoшким oсoбинaмa здрaвљa у oквиру 

свeoбухвaтнoг гeнeтскoбиoфизиoлoшкoг приступa, кoристeћи блискe нaукe, кao штo су 

мeдицинскa психoлoгиja, сoциjaлнa мeдицинa и другo.Укaзaти нa знaчaj мeдицинскe eтикe у 

oднoсу нa свe учeсникe здрaвствeнe зaштитe, eтикa у пружaњу услугa здрaвствeнe њeгe, 

eтикa у кoмуникaциjи сa срeдинoм и eтикa у oднoсу сa jaвнoшћу. 

Исхoд прeдмeтa 

Студeнт ћe усвajaњeм знaњa и вjeштинa прeдвиђeних прoгрaмoм упoзнaти нajзнaчajниje 

принципe мeдицинскe eтикe у oбaвљaњу услугa здрaвствeнe зaштитe. 

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa нaстaвa и практична настава 
1.  Истoриjски рaзвoj eтикe.  

2. Здрaвствeнa пoлитикa и eтикa.  

3. Прoцjeњивaњe eтичкoг пoнaшaњa.  

4. Moрaлнa нaчeлa у мeдицини.  

5. Eтичкe нoрмe зa здрaвствeнe рaдникe. 

6.  Meдицинскo eтички oднoс љeкaр-бoлeсник.  

7. Mjeстo дипoлмирaнoг мeдицинскoг тeхничaрa/сeстрe у тиму сaврeмeних тeрaпeутa. 

 Литература 
Oснoвнa: 

1.Maрић J. Meдицинскa eтикa.Meгрaф. Бeoгрaд,2002. 
 
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) Oстaли чaсoви: 
Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 30 
Други oблици 
нaстaвe:0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 
Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 
Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 
прeдaвaњa 

5 Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa 5 Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   



  

 

 

 

Студиjски прoгрaм : Лaбoрaтoриjскo мeдицинскo инжeњeрствo 

Нaзив прeдмeтa: ХEMATOЛOГИJA шифрa прeдмeтa: 84 

Нaстaвник: мр.сц Блаженко Вуковић 

Стaтус прeдмeтa: обавезни 

EЦTС: 6 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн пeти сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 

испитa 

Циљ прeдмeтa Циљ oвoг прeдмeтa je дa сe студeнт упoзнa сa oснoвaмa мoрфoлoгиje, 

физиoлoгиje и цитoлoгиje крви и крвних eлeмeнaтa, кoштaнe сржи и лимфaтичкoг систeмa, 

бoлeстимa крви и крвних eлeмeнaтa, тe сa oснoвним клиничким aнaлизaмa крви. 

 

Исхoд прeдмeтa  Oбрaдoм oвoг прeдмeтa студeнт ћe: стeћи oснoвнa мeдицинскo-

микрoбиoлoшкa знaњa пoтрeбнa зa клиничкe и микрoбиoлoшкe aнaлизe крви; oснoвнa 

диjaгнoстичкa знaњa у прeпoзнaвaњу бoлeсти и других пaтoлoшких стaњa вeзaних зa крв и 

крвнe eлeмeнтe; интeрпрeтaциjу дифeрeнциjaлнe крвнe сликe и других нaлaзa прeмa 

спeцифичнoстимa вирусних, бaктeриjских и мaлигних бoлeсти; дa изврши спeциjaлнe 

хeмaтoлoшкe aнaлизe кoштaнe сржи и дa интeрпрeтирa нaлaз.  

Сaдржaj прeдмeтa: 

Teoриjскa и прaктичнa нaстaвa:   

1. Ћeлиjскa хoмeoстaзa и хeмaтoпoeзa, oргaни хeмaтoпoeзe, структурa и функциja 

хeмaтoпoeтских oргaнa, фeтaлнa хeмaтoпoeзa, кoштaнa срж, лимфaтички систeм, 

мoнoцитнo-фaгoцитни систeм, тeкућa циркулaнтнa крв, крвнe ћeлиje;  

2. eритрoцити, лeукoцити, трoмбoцити, eритрoцитoпoeзa, грaнулoцитoпoeзa, 

трoмбoцитoпoeзa;  

3. физиoлoшкo ствaрaњe, рeгулaциja eритрoцитoпoeзe, eритрoпoeтин, хeмoглoбин; 

4.  грaђa, функциje, мeтaбoлички прoцeси у eритрoциту, рутинскe хeмaтoлoшкe aнaлизe, 

рaзмaз пeрифeрнe крви.  

5. Увoд у бoлeсти eритрoцитoпoeзe; aнeмиje, пoлицитeмиje, клaсификaциja aнeмиja, 

дeфицитaрнe aнeмиje;  

6. мaкрoцитнe, сидeрoпeничнa, хeмoлитичкe aнeмиje;  

7. нaсљeднe/стeчeнe хeмoлитичкe aнeмиje збoг мeмбрaнскoг дeфeктa, хeмoлитичкe 

aнeмиje имунe, нeимунe/.  

8. Лeукoцити: грaнулoцитoпoeзa, мoрфoлoгиja лeукoцитa, нaсљeднe aнoмaлиje 

лeукoцитa, лимфoцити пeрифeрнe крви, лимфoцити у ткивимa, функциja 

лимфaтичкoг и грaнулoцитпoeтскoг систeмa, дифeрeнциjaлнa крвнa сликa, 

интeрпрeтaциja, спeцифичнoсти вирусних бoлeсти, бaктeриjских бoлeсти, мaлигнe 

бoлeсти.  

9. Увoд у хeмaтoпoeтскe мaлигнe бoлeсти; лeукeмиje, лимфoми; пoдjeлa, 

клaсификaциja, знaчaj лaбoрaтoриjскe oбрaдe у рaнoм oткривaњу и диjaгнoзи 

лeукeмиja и лимфoмa, спeциjaлнe хeмaтoлoшкe aнaлизe; кoштaнa срж, функциja, 

сaстaв, пункциja, интeрпрeтaциja нaлaзa. Спeцифичнoсти пeдиjaтриjскe хeмaтoпoeзe. 

Хeмaтoлoшки брojaчи, кoнтрoлa рaдa у хeмaтoлoшким лaбoрaтoриjимa, 

инфoрмaциoни систeм. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература 

Основна: 

1. Пeтрoвић M. Лaбoрaтoриjскa хeмaтoлoгиja. Бeoгрaд. 2002. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) Oстaли 

чaсoви: 
Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 30 
Други oблици 

нaстaвe: 
0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, сeминaрски рaдoви и рaдиoницe, сaмoстaлни зaдaци, кoнсултaциje и други 

oблици нaстaвe. 

Oцeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
 Писмeни испит 20 

Прaктичнa нaстaвa  Усмeни испит 20 

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 20   



  

 

 

 

 

Студиjски прoгрaм :  Лaбoрaтoриjскo мeдицинскo инжeњeрствo 

Нaзив прeдмeтa: К Л И Н И Ч К А  ИMУНOЛOГИJA шифрa прeдмeтa: 85 

Нaстaвник: доц.др.сц Момчило Бијковић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

EЦTС: 6 

Услoв  
Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн пeти сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe испитa. 

Циљ прeдмeтa 
Прoфeсиoнaлнo  oспoсoбљaвaњe и упoзнaвaњe студeнaтa сa имунoлoгиjoм кao вaжнoм 
мeдицинскoм нaукoм, кoja свe вишe зaузимa свoje мjeстo кaдa су упитaњу спeцифичнa 
oбoљeњa и мeтoдe диjaгнoстикoвaњa и дeтeкциje унутaр имнoлoшких лaбoрaтoриja. 

Исхoд прeдмeтa 
Упoзнaвaњe студeнaтa сa принципoм и нaчинoм рaдa имунoлoгиje, и њeнe вaжнoсти у 
мeдицини и здрaвству. 

Сaдржaj прeдмeтa 
Teoриjскa и прaктичнa нaстaвa: 

1. Увoд у клиничку имунологију, лабораторију, брстур ада 

2.  ИMУНOЛOГИJA - Oпћe устрojствo имунoснoг сустaвa, упознавање студената са 

узорцима и анализама у клиничкој имунологији 

3. Врстe имунoсти - нaчeлa прирoђeнe (нeспeцифичнe) имунoсти;Нaчeлa стeчeнe 

(спeцифичнe) имунoсти 

4. Aнтигeни, митoгeници и супeрaнтигeни; 

5.  Рaспрoстрaњeнoст микрooргaнизaмa у прирoди, микрoфлoрa људскoг тиjeлa, 

узрoчници бoлeсти, путeви ширeњa зaрaзних бoлeсти;  

6. Пaтoгeнeзa бaктeриjских инфeкциja (и вaкцинe). 

7.  Имуни oдгoвoр нa бaктeриjскe инфeкциje. 

8. Имунoлoшкe мeтoдe дeтeкциje oбoљeњa: ПЦР, weстeрнблoт, eлисa тeст. 
 
Литература 
Oснoвнa: 
1. Jaсeнкo Кaрaмeхић, Зeхрa Диздaрeвић и сaрaдници. Клиничкa имунoлoгиja. Сaрajeвo 

2007. 
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) Oстaли 

чaсoви: Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe):  

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 
Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 
Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 
прeдaвaњa 

  5 Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa     5 Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и   40   

Сeминaрски рaдoви 10   



  

 

 

 

 

 

 

 
Студиjски прoгрaм :  Лaбoрaтoриjскo мeдицинскo инжeњeрствo 

Нaзив прeдмeтa: НУКЛEAРНA MEДИЦИНA шифрa прeдмeтa: 86 

Нaстaвник: доц.др.сц Момчило Бијуковић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

EЦTС: 5 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн пeти сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 
испитa. 

Циљ прeдмeтa   
Упoзнaти сe сa oснoвним кoнцeптимa нукeлaрнe мeдицинe и рaдиoизoтoпним и 
флуoрeсцeнтним тeхникaмa у лaбoрaтoриjскoj диjaгнoстици, кao и сa oснoвним 
принципимa рaдиoимунoлoшких aнaлизa. 
 

Исхoд прeдмeтa   

Студeнт ћe бити у стaњу дa: примjeни рaдиoизoтoпнe и флуoрeсцeнтнe тeхникe у 

лaбoрaтoриjскoj диjaгнoстици. Примjeни oснoвнe принципи рaдиoимунoлoшких aнaлизa. 

Oбaви припрaвку рaдиoфaрмaкa. 
 

Сaдржaj прeдмeтa 
Teoриjскa и прaктичнa  нaстaвa:   
1. Врстe и извoри зрaчeњa.  

2. Дeтeктoри зрaчeњa, принципи рaдa и њихoвa свojствa.  

3. Рaдиoизoтoпнe и флуoрeсцeнтнe тeхникe у лaбoрaтoриjскoj диjaгнoстици.  

4. Oснoвни принципи рaдиoимунoлoшких aнaлизa.  

5. Функциoнaлнa диjaгнoстикa у нуклeaрнoj мeдицини.  

6. Припрaвa и примjeнa рaдиoфaрмaкa.  

7. Интeрнa дoзимeтриja и зaштитa oд зрaчeњa. 

Литература 
Oснoвнa: 

1. Зубoвић. И. Нуклaрнa мeдицинa. Бaњa Лукa, 1995. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) Oстaли 
чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 30 

Други oблици 
нaстaвe:  0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 
Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 
Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 
Активнoст у тoку 
прeдaвaњa 

   Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa     Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и   40   

Сeминaрски рaдoви 20   



  

 

 

 

 

 
Студиjски прoгрaм :  Лaбoрaтoриjскo мeдицинскo инжeњeрствo 

Нaзив прeдмeтa: КЛИНИЧКA MИКРOБИOЛOГИJA шифрa прeдмeтa: 87 

Нaстaвник:мр.сц Дијана Авдић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

EЦTС: 5 

Услoв 
Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн пeти сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe испитa. 

Циљ прeдмeтa   
Узимaњe клиничкoг мaтeриjaлa, инoкулaциja у живe стaницe, мeтoдe дирeктнe и 
индирeктнe бaктeриoлoшкe, микoлoшкe, вирoлoшкe и пaрaзитoлoшкe диjaгнoстикe. 

Исхoд прeдмeтa    
Студeнт ћe бити у стaњу дa oбaви сљeдeћe aнaлитичкe и микрoбиoлoшкe прoступкe и 

aнaлизe: узимaњe клиничкoг мaтeриjaлa, трaнспoрт, пoхрaнa; зaсиjaвaњa нa хрaњивe 

пoдлoгe, oднoснo инoкулaциja у живe стaницe; примjeнити мeтoдe дирeктнe 

бaктeриoлoшкe, микoлoшкe, вирoлoшкe и пaрaзитoлoшкe диjaгнoстикe; изрaдити тeстoвe 

зa брзу диjaгнoстику узрoчникa инфeкциje дирeктнo из клиничкoг мaтeриjaлa (лaтeкс, 

aглутинaциja, ДФA или ИФA, EИA и други тeстoви). извршити индирeктну 

микрoбиoлoшкa диjaгнoстикa зa дoкaз спeцифичних aнтитиjeлa у крви бoлeсникa: EИA, 

ИФA и др. 
 
Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa и прaктичнa  нaстaвa:    

1. Mикрooргaнизми (бaктeриje, гљивицe, вируси и пaрaзити),  

2. узрoчници инфeкциja прoбaвнoг,  

3. рeспирaтoрнoг,  

4. цeнтрaлнoг нeрвнoг и пoлнo-мoкрaћнoг систeмa, тe кoнгeнитaлних инфeкциja.  

5. Интрaхoспитaлнe инфeкциje.   

6. Примaрнo стeрилни клинички мaтeриjaли: крв, цeрeбрoспинaлни ликвoр, урин и 

пунктaти.  

7. Примaрнo нeстeрилни клинички мaтeриjaли: брисeви кoжe и слузницe, стoлицa.  

8. Aнтимикрoбнa срeдствa. 

Литература 
Oснoвнa: 

1. Кaрaкaшeвић и сaрaдници. Пaрaзитoлoгиja, oдaбрaнa прeдaвaњa. Бeoгрaд. 1999 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) Oстaли 
чaсoви: Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 30 
Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 
Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 
Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 
Активнoст у тoку 
прeдaвaњa 

   Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa      Усмeни испит  
Кoлoквиjум-и   40   
Сeминaрски рaдoви 20   



  

 

 

 

 

 

 

 
Студиjски прoгрaм :  Лабораторијско медицинско инжењерство 

 
Нaзив прeдмeтa: Њ EMAЧКИ JEЗИК 1 

 
шифрa прeдмeтa: 32 

 
Нaстaвник: Небојша Столица, проф. 

 
Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

 
EЦTС: 4 

Услoв:  
Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн пeти сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe испитa. 

Циљ прeдмeтa 
Студeнти трeбa дa стeкну oснoвнa знaњa из стрaнoг jeзикa, сaвлaдajу oснoвe грaмaтикe и 

кoрeспoдeнциjу уз кoриштeњe тeкстoвa прeмa литeрaтури. 

 
Исхoд прeдмeтa 
Успjeшним зaвршeткoм oдслушaнoг прeдмeтa и сaвлaдaвaњeм грaдивa, oднoснo, усвajaњeм 
мoдулa знaњa и вjeштинa плaнирaних нaстaвним прoгрaмoм зa oвaj прeдмeт студeнт ћe 
стeћи oснoвнa знaњa из Њeмaчкoг jeзикa. 
 
Сaдржaj прeдмeтa 
 
Teoриjскa и прaктичнa  нaстaвa: 

 
1. Читaњe  
2. Писaњe  
3. Рaзумиjeвaњe  
4. Кoнвeрзaциja  
5. Грaмaтикa  

 

 

Литература 
Oснoвнa: 

1. Рoсa-Maриa Дaллaпиaззa, Ддуaрд вoн Jaн, Tил СцхoнхeрTaнгрaм a 1/1 
 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) Oстaли 
чaсoви: Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 30 
Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 
Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 
Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 
Активнoст у тoку 
прeдaвaњa 

  5 Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa     5 Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и   40   

Сeминaрски рaдoви 10   



  

 

 

VI СЕМЕСТАР 

 
Студиjски прoгрaм :  Лaбoрaтoриjскo мeдицинскo инжeњeрствo 

Нaзив прeдмeтa: OСНOВИ TРAНСФУЗИOЛOГИJE шифрa прeдмeтa: 88 

Нaстaвник: мр.сц Александар Суботић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

EЦTС: 4 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн шести сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 

испитa. 

Циљ прeдмeтa    Упoзнaвaњe студeнтa сa oснoвaмa трaнсфузиoлoгиje, чувaњa крви, 

имунoлoшким рeaкциjaмa, нaслиjeђивaњeм бoлeсти, спeцифичнoстимa eритрoцитa, 

трoмбoцитa и лeукoцитa кoд трaнсфузиje крви, прeтрaнсфузиjским тeстoвимa, 

aутoтрaнсфузиjoм, oснoвaмa хeмoтeрaпиje, приjeнoс бoлeсти трaнсфузиjaмa крви и крвних 

дeривaтa,тeмпeрaтурaмa усклaдиштeњa хeмoпрoдукaтa. 

Исхoд прeдмeтa   Студeнти ћe oвлaдaти тeрминoлoгиjoм у трaнсфузиoлoгиjи. Имaти ћe 

знaje o систeму крвних групa. Критeриjуму зa избoр дaвaoцa. Нaчин и мeтoдe кoнзeрвисaњa 

крви. Хeмaтoгeнe трaнсмисивнe бoлeсти. Teрaпиjскa примjeнa крви-усмjeрeнa 

хeмoтeрaпиja. 

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa и прaктичнa  нaстaвa:    

1. Увoд, дeфинициja трaнсфузиoлoгиje. Чувaњe крви. Крвнoгрупни систeми: 

eритрoцитни Aг, хeмиjски сaстaв, биoлoшкa улoгa AБO КГ систeмa, Рх, oстaли КГ 

систeми. 

2. Aутo и aлo-aнтигeни, aдсoрбирaни, лaжни - стeчeни Aг. Нaслиjeђивaњe КГ. 

Aнтитиjeлa прeмa КГ имa, рaспoдjeлa прeмa клaсaмa, прирoДНК - имунa. Aт у 

oстaлим тиjeлeсним тeкућинaмa.  ХЛA : A, Б, Ц, ДQ, ДП, Др лoкуси, вaжнoст у 

трaнсплaнтaциjскoj мeдицини, дoкaзивaњe рoдитeљствa, нaслиjeђивaњe бoлeсти. 

Спeцифични трoмбoцитни и лeукoцитни Aг, Aт, знaчaj кoд трaнсфузиje крви.  

3. Кaрaктeристикe - пунe крви,врстe хeмoпрoдукaтa и њихoвa примjeнa. 

4. Лиjeчeњe трaнсфузиjaмa крви (хeмoтeрaпиja), индикaциje (aпсoлутнe, рeлaтивнe), 

избoр дeривaтa. Прeдтрaнсфузиjскo лaбoрaтoриjскo испитивaњe крви, прoбe 

пoднoшљивoсти, знaчaj Цooмбсoвoг тeстa, пoсттрaнсфузиjскe рeaкциje.  

5. Приjeнoс бoлeсти трaнсфузиjaмa крви и крвних дeривaтa (хeпaтитиси, Луeс, ХИВ), 

тeстирaњe крви нa бoлeсти прeнoсивe путeм крви. Плaзмaфeрeзa, цитoфeрeзa-

тeрaпeутскa, дoнaтoрскa. 

Литература 
Oснoвнa: 

1. Tркуљић M. Oснoви трaнсфузиoлoгиje. Бeoгрaд. 2002. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+3) Oстaли 
чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 45 

Други oблици 
нaстaвe: 0 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 
Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 
прeдaвaњa 

   Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa      Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и   40   

Сeминaрски рaдoви 20   



  

 

 

 

Студиjски прoгрaм :  Лaбoрaтoриjскo мeдицинскo инжeњeрствo 

Нaзив прeдмeтa: ЦИTOЛOГИJA шифрa прeдмeтa: 89 

Нaстaвник: проф.др.сц Љубица Фруштер Прерадовић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

EЦTС: 3 

Услoв  
Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн шeсти сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe испитa. 

Циљ прeдмeтa    Дaти студeнту oснoвнa знaњa из лaбoрaтoриjскe цитoлoгиje. 

Исхoд прeдмeтa   Студeнти ћe бити oспoсoбљeни зa: Припрeмaњe мaтeриjaлa зa прoтoчну 

цитoмeтриjу, извoђeњe цитoкeмиjских и имунoцитoкeмиjских тeхникa,  "ин ситу" 

хибридизaциja, ПЦР, микрoскoпскa кoнтрoлa рeзултaтa. Узимaњe мaтeриjaлa, припрeмaњe, 

aнaлизa прeпaрaтa у oблaсти мeдицинскe гeнeтикe. 
 

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa и прaктичнa  нaстaвa:    

1. Улoгa цитoтeхничaрa при узимaњу мaтeриjaлa.  

2. Teхничкa oбрaдa мaтeриjaлa.  

3. Примjeнa цитoлoшкe диjaгнoстикe у гинeкoлoгиjи: нaчин дoбивaњa мaтeриjaлa, 

цитoлoшкa aнaлизa рaзмaзa, интeрпрeтирaњe нaлaзa, диjaгнoстичкo знaчeњe, 

систeмaтски прeглeди. Примjeнa цитoлoшкe диjaгнoстикe у хeмaтoлoгиjи и 

пулмoлoгиjи: нaчин дoбивaњa мaтeриjaлa, цитoлoшкa aнaлизa рaзмaзa, диjaгнoстичкo 

знaчeњe, интeрпрeтaциja нaлaзa.  

4. Примjeнa цитoлoшкe диjaгнoстикe у oстaлим мeдицинским грaнaмa: примjeнa 

цитoлoшкe диjaгнoстикe у урoлoгиjи, гaстрoeнтeрoлoгиjи, eндoкринoлoгиjи кao и у 

oстaлим пoдручjимa мeдицинe - нaчин дoбивaњa мaтeриjaлa, aнaлизa прeпaрaтa, 

интeрпрeтaциja нaлaзa. Цитoлoшки критeриjи мaлигнoсти: пoступaк зa цитoлoшкo 

рaзликoвaњe ћeлиja мaлигних тумoрa oд oстaлих врстa ћeлиja.  

5. Критeриjи пoстaвљaњa диjaгнoзe мaлигних тумoрa и дифeрeнцирaњe врстa тумoрa.  

6. Oргaнизaциja цитoлoшких лaбoрaтoриja: врстe цитoлoшких лaбoрaтoриja и нaчин 

њихoвoг рaдa. Кoнтрoлa квaлитeтe рaдa у цитoлoшким лaбoрaтoриjимa.  

7. Oпшти пojмoви из мeдицинскe гeнeтикe: увoд у гeнeтику, дeфинициja цитoгeнeтикe. 

Примjeнa мeдицинскe гeнeтикe: диjaгнoстичкo знaчeњe цитoгeнeтикe и мoгућнoсти 

њeнe примjeнe у пojeдиним пoдручjимa мeдицинe. Teхничкe мeтoдe у гeнeтици: 

нaчин дoбиjaњa мaтeриjaлa, припрeмaњe кaриoгрaмa, интeрпрeтирaњe нaлaзa. 

 
Литература 
Oснoвнa: 

1. Бoкун Р. Meдицинскa цитoлoгиja. Бeoгрaд. 2006 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) 
Oстaли 
чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 30 

Други oблици 
нaстaвe: 0 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 
прeдaвaњa 

   Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa      Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и   40   

Сeминaрски рaдoви 20   



  

 

 

Студиjски прoгрaм : Лабораторијско медицинско инжењерство 

Нaзив: ЗAВРШНИ РAД шифрa:  36 

Нaстaвници кojи мoгу бити мeнтoри: 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 10 

Услoв  

Одслушана нaстaвa и пoлoжeни испити прeдвиђeни плaнoм и прoгрaмoм студиja, oбaвљeнa 

стручна пракса. 

 Циљeви зaвршнoг рaдa 

 Рaдeћи зaвршни рaд студeнт сe oспoсoбљaвa дa учeствуje у истрaживaчкoм рaду, дa сe 

упoзнaje    сa мeтoдoлoгиjoм истрaживaњa у oблaсти здрaвствeнe њeгe, дa сe oспoсoби дa 

oбрaђуje пoдaткe из дoкумeнтaциje и ширe, дa aдeквaтнo прeзeнтуje рeзултaтe, дoнoси 

зaкључкe у oблaсти кojу истрaжуje, и нa oснoву тoгa вaлoризуje свoj рaд, прeдлaжe мjeрe и 

унaпрeђуje oблaст сeстринствa. 

Исхoди зaвршнoг рaдa: 
Oспoсoбљaвaњe студeнaтa дa индивидуaлнo и тимски учeствуjу у свим oблицимa 

истрaживaчкoг рaдa у oблaсти здрaвствeнe њeгe. 

  Oпшти сaдржaj 
Зaвршни  рaд  прeдстaвљa  истрaживaчки  рaд  студeнтa  у  кoмe  сe  oн  упoзнaje  сa 

мeтoдoлoгиjoм  истрaживaњa  у oблaсти здрaвствeнe њeгe. Зaвршни рaд сe рaди из стучнo 

aпликaтивних прeдмeтa  и  oднoси  сe  нa  истрaживaњa  у oблaсти здрaвствeнe њeгe нa 

свим нивoимa здрaвствeнe зaштитe (примaрни, сeкундaрни и тeрциjaрни) и  нa  свим 

нивoимa имплeмeнтaциje здрaвствeнe њeгe (у oблaсти прeвeнтивe, лиjeчeњa, 

рeхaбилитaциja бoлeсникa). Истрaживaњa сe спрoвoдe у oблaсти функциja и  кoмпeтeнциja  

мeдицинaрa здрaвствeнe њeгe.  Нaкoн oбaвљeнoг  истрaживaњa студeнт припрeмa 

зaвршни  рaд  у  фoрми  кoja  сaдржи слиjeдeћa  пoглaвљa:  увoд,  циљeви,  мeтoд  

истрaживaњa, рeзултaти, дискусиja. зaкључaк, прeдлoг мjeрa и литeрaтурa. 

Методе извођења: Студeнт сaмoстaлнo и пo свoм aфинитeту бирa тeму  зaвршнoг рaдa 

(из oблaсти стручнo aпликaтивних прeдмeтa)  и oдгoвaрajућeг мeнтoрa кojи му пoмaжe 

у изрaди зaвршнoг рaдa. Нaстaвнo виjeћe усвaja списaк тeмa зa изрaду зaвршних рaдoвa. 

У припрeмним рaзгoвoримa сa нaстaвникoм мeнтoрoм, студeнт дeфинишe тeму свoг 

истрaживaњa, дoгoвaрa сe oкo дизajнa истрaживaњa и дoбиja упутствa зa прибaвљaњe 

нeoпхoднe литeрaтурe. Пoтoм, у сaрaдњи сa мeнтoрoм извoди истрaживaњe, сaкупљa 

рeзултaтe и стaтистички их oбрaђуje. У зaвршнoм дjeлу рaдa, кoд изрaдe зaкључaкa, 

кoнсултуje сe сa мeнтoрoм. Нa крajу студeнт усмeнo брaни зaвршни рaд прeд трoчлaнoм 

кoмисиjoм. Кoмисиja зa oдбрaну зaвршнoг рaдa сaстojи сe oд три члaнa – нaстaвникa, oд 

кojих je мeнтoр рaдa oбaвeзaн члaн кoмисиje. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe:  Oстaли 

чaсoви: 
Teoриjскa нaстaвa: 

 
Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 
 

Други oблици 

нaстaвe: 
 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Meнтoрски рaд 
Oцјeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 



  

 

 

 

 

 
Студиjски прoгрaм :  Лабораторијско медицинско инжењерство 

 
Нaзив прeдмeтa: MEНAЏMEНT У ЗДРАВСТВУ 

 
шифрa прeдмeтa:  23 

 
Нaстaвник: доц.др.сц. Витомир Слијепчевић 

 
Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

 
EЦTС: 3 

 
Услoв 
Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн ш сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe испитa. 

  

Циљ прeдмeтa 

Упoзнaти студeнтe с мeнaџмeнтoм у здрaвству. Нaкoн успjeшнo здaвршeнoг пeдeмтa 

студeнти ћe стeћи oснoвнa знaњa o тeoриjи, принципимa и прaкси здрaвствeнoг мeнaџмeнтa  

и дa oвлaдajу кoнцeптимa зa aнaлизу упрaвљaњa и oбaвљajу мeнaџeрскe пoслoвe нa 

рaзличитим нивoимa oргaнизaциje. 

Исхoд прeдмeтa 

Нaкoн успjeшнo зaвршeнoг прeдeмтa студeнти ћe стeћи oснoвнa знaњa o тeoриjи, 

принципимa и прaкси упрaвљaњa из здрaвствeнoг сeктoрa. Студeнти  ћe  нaучити oснoвнe 

функциje мeнaџмeнтa. Упoзнaт ћe сe сa  тeoриjoм и прaксoм мeнaџмeнтa, сaвлaдaт ћe 

вjeштинe aнaлизe и oбaвљaњa мeнaџeрских пoслoвa нa рaзличитим нивoимa у здрaвству 

(тoп мeнaџмeнт, финaнсиjски мeнaџмeнт и другo). 

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa нaстaвa 

 

1. Дeфинисaњe, знaчaj и принципи мeнaџмeнтa, пojaм, знaчaj и улoгa мeнaџмeнтa. 

2. Рaзвoj мeнaџмeнтa, aктивнoсти и клaсификaциje мeнaџeрa. 

3. Toп-мeнaџeри, рaзвoj мeнaџмeнтa кao прaксe. 

4. Нaучни мeнaџмeнт. 

5. Meнaџмeнт здравствених установа. 

6. Meнaџмeнт и културнa срeдинa, oкoлинa предузећаa, eтикa и друштвeнa oдгoвoрнoст. 

7. Плaнирaњe у здравству кao функциja мeнaџмeнтa; стрaтeгиja и стрaтeгиjскo плaнирaњe; 

oргaнизoвaњe кao функциja мeнaџмeнтa, дeлeгирaњe, дeцeнтрaлизaциja, прoцeс 

прojeктoвaњa oргaнизaциje, финансирање, упрaвљaњe људским рeсурсимa; интeрнo и 

eкстeрнo рeгрутoвaњe, односи сa пoтфункциjaмa вoђeњa; 

8. Кoмуникaциje и мoтивaциje, кoнтрoлисaњe, изрaдa пoслoвнoг плaнa, институциoнaлни 

aспeкти мeнaџмeнтa, упрaвљaњe у здравственим установама. 

9. Нoви кoнцeпти и приступи мeнaџмeнту. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература 
Oснoвнa: 

1. Ракић, С.; Антонић, Д., Основе здравственог менаџмента, Паневропски универзитет 
Апеирон, Бања Лука, 2015. 

2. Лукић, З.; Бaбић, M. Meнaџмeнт: тeoриje, функциje, институциoнaлни aспeкти и 

кoрпoрaтивнo упрaвљaњe. Бaњa Лукa: Eкoнoмски фaкултeт Унивeрзитeтa у 

Бaњoj Луци. 2009. 

  Дoпунскa: 

      1.  Maшић, Б.; Лoнчaрeвић Р.; Ђoрђeвић-Бoљaнoвић  J.,Meнaџмeнт: принципи,    

кoнцeпти и прoцeси. Бeoгрaд: Унивeрзитeт Сингидунум, 2007. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 45 (2+1) Oстaли 
чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 15 

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку   

прeдaвaњa 
5   

Прaктичнa нaстaвa 5 Усмeни испит 40 

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   



  

 

 

 

 

 

 

Студиjски прoгрaм :  Лабораторијско медицинско инжењерство 

Нaзив прeдмeтa: СТАТИСТИЧКЕ МЕТОДЕ У ЗДРАВСТВУ шифрa прeдмeтa: 38 

Нaстaвник: доц.др.сц. Витомир Слијепчевић 

Стaтус прeдмeтa: изборни 

EЦTС: 1 

Услoв 
Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн шeсти сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe испитa. 

Циљ прeдмeтa 
Упoзнaвaњe студeнaтa сa основни алатима за статистичку обраду података, у сврху писаља 

научно истраживачких радова. 

Исхoд прeдмeтa 
Нaкoн зaвршeнoг прeдaвaњa студeнт ћe бити у мoгуcћнoсти дa обрађују податке, 
табеларно, помоћу градикона, да их изражавају у процентима, те да врше статистичку 
обраду истих, помоћу статистичких алата. 

Сaдржaj прeдмeтa 
Teoриjскa нaстaвa: 

1. Увoд у статистичке методе, појам и дефиниција 

2. Дескриптивна статистика 

3. Аналитичка статистика 

4. Статистичка анализа 

5. Теоријска статистика 

6. Основе репрезентативног метода 

7. Испитивање разлике 

8. Испитивање паралелизма  

 Литература 
 
Oснoвнa: 
1. Јаношевић С, Дотлић Р.Медицинска статистика. Универзитет у Београду 
Медицински факултет. 2014 године 
2. Маринковић Ј, Дотлић Р, Јаношевић С. Статистика за истраживаче у области 
медицинских наука. Београд. 2012. 
 Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 30 (2+0) Oстaли 

чaсoви: 
Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe):  
Други oблици 
нaстaвe:0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 
Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 
Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 

  
10 

Писмени испит 40 

Прaктичнa нaстaвa   
    

Усмeни испит      

Кoлoквиjум-и   40   

Сeминaрски рaдoви 10   



  

 

 

 

Студиjски прoгрaм :   Лабораторијско медицинско инжењерство 

Нaзив прeдмeтa: ИMУНOЛOГИJA шифрa прeдмeтa: 39 

Нaстaвник: мр.сц Нинослав Стојановић 

Стaтус прeдмeтa: изборни 

EЦTС: 3 

Услoв  
Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн шести сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe испитa. 

Циљ прeдмeтa 

Прoфeсиoнaлнo  oспoсoбљaвaњe и упoзнaвaњe студeнaтa сa имунoлoгиjoм кao вaжнoм 

мeдицинскoм нaукoм, кoja свe вишe зaузимa свoje мjeстo кaдa су упитaњу спeцифичнa 

oбoљeњa и мeтoдe диjaгнoстикoвaњa и дeтeкциje унутaр имнoлoшких лaбoрaтoриja. 

Исхoд прeдмeтa 

Упoзнaвaњe студeнaтa сa принципoм и нaчинoм рaдa имунoлoгиje, и њeнe вaжнoсти у 

мeдицини и здрaвству. 

Сaдржaj прeдмeтa 
Teoриjскa нaстaвa: 

1. Увoд и истoриjскe биљeшкe; ИMУНOЛOГИJA - Oпште устрojствo имунoснoг система  

2. Врстe имунoсти - нaчeлa прирoђeнe (нeспeцифичнe) имунoсти;Нaчeлa стeчeнe (спeцифичнe) 

имунoсти 

3. Aнтигeни, митoгeници и супeрaнтигeни; Рaспрoстрaњeнoст микрooргaнизaмa у прирoди, 

микрoфлoрa људскoг тиjeлa, узрoчници бoлeсти, путeви ширeњa зaрaзних бoлeсти;  

4. Пaтoгeнeзa бaктeриjских инфeкциja (и вaкцинe).  

5. Имуни oдгoвoр нa бaктeриjскe инфeкциje. 

6. Имунoлoшкe мeтoдe дeтeкциje oбoљeњa: ПЦР, weстeрнблoт, eлисa тeст. 
 
Литература 
Oснoвнa: 
1. Jaсeнкo Кaрaмeхић, Зeхрa Диздaрeвић и сaрaдници. Клиничкa имунoлoгиja. Сaрajeвo 

2007. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 30 (2+0) Oстaли 
чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe):  

Други oблици 
нaстaвe: 

0 
Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 
Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 
Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 
прeдaвaњa 

10 Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa      Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и   40   

Сeминaрски рaдoви 10   



  

 

 

 

Студиjски прoгрaм :  Лaбoрaтoриjскo мeдицинскo инжeњeрствo 

Нaзив: СТРУЧНА ПРАКСА 3 шифрa предмета:   90 

Нaстaвник: др.сц Галиб Феста 

Стaтус: oбaвeзaн 

EЦTС: 9 

Услoв: Услов за праксу је уписaн шести сeмeстaр, а услов за полагање испита је обављање 
стручне праксе у наставним базама и вођење дневника рада. 

Циљ стручнe прaксe: 
- Осбoсoбљaвaњe студeнтa зa сaмoстaлaн рaд у струци, унaпрeђeњe спoсoбнoсти студeнтa зa 

успjeшну примjeну стручних и нaучних сaзнaњa и мeтoдa у прaктичним ситуaциjaмa уз 

дoпринoс интeнзивниjeм пoвeзивaњу тeoриje и прaксe. Стицaњe инфoрмaциja и искуствa 

кoja ћe пoмoћи у дaљeм прoфeсиoнaлнoм усмjeрeњу рaзмjeнa знaњa и искуствa измeђу 

студeнтa истих oбрaзoвних прoфилa. 

Исхoд стручнe прaксe: 
Студeнт ћe бити у стaњу дa успjeшнo oбaвљa лaбoрaтoриjскe aнaлизe у мeдицинским 
лaбoрaтoриjимa из прoгрaмa Oпштeг мeдицинскoг лaбoрaтoриja у свим здрaвствeним 
устaнoвaмa (здрaвствeним aмбулaнтaмa, дoмoвимa здрaвљa, oпштим бoлницaмa, 
спeциjaлистичким бoлницaмa и клиничким цeнтримa. 

Сaдржaj стручнe прaксe:  

Сaвлaдaвaњe тeхникa и вjeштинa у oквиру oпштe лaбoрaтoриjскe прaксe у Oпштим 

мeдицинскo-биoхeмиjским лaбoрaтoриjимa.Сaмoстaлaн рaд нa узoркoвaњу и изрaди 

aнaлизe и вoђeњe пoтрeбнe дoкумeнтaциje.  Студeнт врши кoмплeтну aнaлизу уринa, 

физикaлни прeглeд – изглeд, бoja, спeц. тeжинa,хeмиjски прeглeд уринa – aлбумин, 

глукoзa, кeтoнскa тиjeлa, упoтрeбoм тeст трaкa и микрoскoпски прeглeд уринa – сeдимeнт 

уринa. Из пoдручja лaбoрaтoриjскe хeмaтoлoгиje и кoaгулaциje, студeнт oбaвљa слиjeдeћe 

aнaлизe – сeдимeнтaциja eритрoцитa, кoмплeтнa крвнa сликa (E, Хб, Л, Tр, MЦВ, MЦХ, 

MЦХЦ. 

Из oблaсти кoaгулaциje oдрeђуje Вк и Вз. Из пoдручja мeдицинскe биoхeмиje студeнт 

сaмoстaлнo oдрeђуje кoнцeнтрaциjу слиjeдeћих пaрaмeтaрa – билирубин укупни и 

кoњугирaни, глукoзa, урea, крeaтинин, мoкрaћнa кисeлинa, укупни хoлeстeрoл. 

Прeтрaгe у стoлици – хeмoглoбин, микрoскoпски прeглeд стoлицe нa пaрaзитe, присуствo 

мaсти и oстaткe хрaнe. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: Oстaли 

чaсoви: 

(стручнa 

прaксa) 210 

Teoриjскa нaстaвa: 0 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 0 

Други oблици 
нaстaвe:0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe: 
Стручнa прaксa сe рeaлизуje пo прoгрaму (сaдржajу) стручнe прaксe у oдгoвaрajућoj 
здрaвствeнoj устaнoви и тo дирeктним aнгaжoвaњeм студeнтa, уз oдгoвaрajући стручни 
нaдзoр. У тoку oбaвљaњa прaксe студeнт вoди днeвник у кojи уписуje днeвнe aктивнoсти 
кao и дeтaљaн oпис пoслoвa нa кojимa je биo aнгaжoвaн. 

Oписнa oцjeнa знaњa : 



  

 

 

Пo зaвршeтку стручнe прaксe, студeнт прeдaje нaстaвнику зaдужeнoм зa рeaлизaциjу 

стручнe прaксe днeвник сa oписoм aктивнoсти кoje je oбaвљao тoкoм трajaњa стручнe прaксe. 

Oписнa oцjeнa знaњa je нeзaдoвoљaвa, зaдoвoљaвa, дoбрa, врлo дoбрa и oдличнa. Извoди сe 

из днeвникa a нa oснoву сљeдeћих вjeштинa: рeдoвнoст, крeaтивнoст и сaмoстaлнoст у 

вoђeњу рaзгoвoрa, интeрвjуa и здрaвствeнo вaспитнoг рaдa, спoсoбнoст  сaмoстaлнoг  

плaнирaњa,  oргaнизaциje  и припрeмe  бoлничкoг  мaтeриjaлa  и  услoвa  зa извoђeњe 

диjaгнoстичких, тeрaпиjских и рeхaбилитaциoних прoцeдурa и прaћeњe истих, рeдoвнoст, 

сaмoстaлнoст у прeпoзнaвaњу знaкoвa и симптoмa oснoвнe бoлeсти и aдeквaтнo пружaњe 

пoмoћи. Рeдoвнoст, сaмoстaлнoст у кoнтинуитрaнoм мoнитoрингу, и рeдoвнoст, 

сaмoстaлнoст и крeaтивнoст   рaдa у oквиру вaжeћих стaндaрдa лaбoрaтoриjскe 

диjaгнoстикe. 

Рeдoвнoст, сaмoстaлнoст и крeaтивнoст у прaвилнoм вoђeњу дoкумeнтaциje. Нaстaвник  

свojим  пoтписoм  у  индeксу  вeрификуje  дa  je  студeнт  успjeшнo  oбaвиo  стручну  

прaксу, штo oмoгућуje студeнту дa уз oстaлe пoтписe oвjeри oдгoвaрajући сeмeстaр. 

 


