
 
 
 

КЊИГА ПРЕДМЕТА 



 
Студијски програм/студијски програми : Струковни  медицински радиолог 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета:  Анатомија 
Наставник : проф. др Алексопулос Христос 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: Нема услова 
Циљ предмета 
 Да студент стекне знања и усвоји вештине о општим појмовима и дефинисању анатомије, историјском 
развоју и теорији анатомије. упознавање са грађом и структуром људског тела ради лакшег савладавања 
садржаја стручних и  стручно апликативних предмета. 
Исход предмета  
Студенти ће бити у стању да науче грађу људског тела и да је примене у свакодневној пракси коју 
обављају. Усвојено знање ће применити у савладавању методских јединица стручних и стручно 
апликативних предмета, као и квалитетном извођењу практичног рада у свакодневној пракси. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Дефинисање анатомије, увод у анатомију, орјентационе равни.остеологија, подела костију по типу. 
кости главе.кости трупа. кости екстремитета.миологиа. мисици главе и врата. мисици трупа. мисици 
горњих и доњих екстремитета.артхрологиа,зглобови главе и врата,кицменог стуба. зглобови горњих и 
доњих екстремитета.кардио-васкуларни ситем.респираторни систем систем органа за варење. уро-
генитални тракт.нервни систем, подела на периферни и централни. делови периферног и централног 
нервног система.васкуларизација нервног система.цула.Анатомска грађа ендокриног система човека. 
Практична настава  
Практично упознавање студената са грађом људског тела по областима. остеологиа, миологиа, 
артхрологиа, унутрашњи органи и системи органа, као и чула човечијег организма. 
Литература  
Н.Миловановић, Анатомија човека, ВМС Ћуприја 2005,   
C.  G. Аlehopulos, Љ. Марић, Анатомија Човека-Практикум-, Ћуприја 2005, 
C.  G. Аlehopulos, Љ. Марић Миологија Човека, Ћуприја 2005 
 
Број часова активне наставе Теоријска настава: 60 Практична настава: 30 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, консултације, израда домаћих радова, учење за колоквијуме и завршни испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испит 50 
колоквијум-и 20 ..........  
Семинарски радови 10   
 



 
Студијски програм: Струковни  медицински радиолог 
Врста и ниво студија: струковне студије, I ниво (Основне струковне студие) 
Назив предмета:  Физика 
Наставник: др Горан Јововић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 5  
Услов: нема 
Циљ предмета:  
стицање знања из радиолошке физике и дозиметрије зрачења као основа за праћење и разумевање осталих 
уско стручних наставних предмета 
Исход предмета:  
студент је овладао основним знањима и вештинама из радиолошке физике неопходним за квалитетну примену 
зрачења у медицини 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Струја у запреминском проводнику, Омов закон, карактеристике струје кроз проводнике; Џулов закон; Силе и 
вртложна физичка поља, временски непромењљиво магнетно поље, променљива електрична и магнетна поља; 
Јонизујућа зрачења, основне физичке величине, Интернационални систем јединица; Извори и карактеристике 
електромагнетног зрачења; Атомска структура материје, језгро атома, радиоактивност; Радиоактивни 
елементи у природи, вештачка радиоактивност; Закон радиоактивног распада; Рендгенско зрачење (природа, 
особине, настанак); Спектри X-зрачења; Основи дејства јонизујућих зрачења на материју, карактеристичне 
величине; Механизам дејства фотонског зрачења, апсорпција рендгенског и гама зрачења; Инверзни квадратни 
закон; Интеракције јонизујућих зрачења и материје; Дозе зрачења; Дозиметри; Рендгенска цев (конструкција, 
особине, подела, примена), филтри, радијациони излаз; Рендгенски уређај; Основи примене рендгенског 
зрачења у рендгенској дијагностици; комплексне технике визуализације у рендгенској дијагностици; Основи 
примене рендгенског зрачења у радиотерапији; Основи примене отворених радиоактивних изотопа; Нуклеарна 
медицина и терапија; Примена затворених радиоактивних изотопа у радиотерапији; Основи радиобиологије; 
Физички основи заштите од јонизујућих зрачења; Физички основи примене магнетске резонанције у 
дијагностици; Физички основи примене ултразвука у медицини 
Практична наставa :  
Мерење јачине струје и напона једносмерне струје, мерење отпора помоћу амперметра и волтметра; Мерење 
напона и јачине наизменичне струје; Демонстрација магнетних линија силе, електромагнетна индукција, 
трансформатори; Математички апарат (изабране операције и функције); Подела електромагнетног зрачења по 
енергијама; Задаци: дефект масе, енергија везе-примери: алфа, бета и гама распад, Закон радиоактивног 
распада; Једноставни задаци: дозе зрачења; Практично упознавање са радом различитих дозиметра; 
Дијагностички рендгенски апарати; Пријемници слике, квалитет слике; Компјутеризована томографија, 
мамографија; Примена рендгенског зрачења у радиотерапији; Брахитерапија; Професионално излагање; 
Ултразвучна дијагностика; Снимање магнетном резонанцом МРИ (Magnetic resonance imaging) 
Литература: 

1. Ј. Станковић, Н. Милошевић, Основи радиолошке физике, ВМШ, Београд, 2007. 
2. И. Драганић, Радиоактивни изотопи и зрачење, Научна књига, Београд, 1985. 
3. Група аутора, Медицинска биофизика, Медицинска књига, Београд, 1977, 

  
Број часова активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава: 30 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, колоквијум, семинарски рад, консултације, завршни испит 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току предавања 10 писмени испит - 
практична настава 10 усмени испит 50 
колоквијум 20   
семинарски рад 10   

 



 
Студијски програм: Струковни  медицински радиолог 
Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво 
Назив предмета: Социјална медицина 
Наставник: Проф. струковних студија Татјана Симовић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема услова за пријављивање и слушање предмета 
Циљ предмета:  
Пружање студентима контекстуалног овира у којем ће стећи основна знања из социјалне и јединствене 
медицине, као и знања и вештине посматрања и праћења појединца у социјалном окружењу, а кроз 
савладавање проучавања здравственог стања становништва, проблема народне патологије, организације 
здравствене заштите, здравствених потреба и утицаја социјално-економских аспеката и околине. 
Исход предмета:  
Студент схвата здравље  као глобалну појаву и ресурс за квалитетан и садржајан живот, има знања о 
мерама превенције и организацији здравствене заштите, као и о улози и одговорности здравствених 
радника на свим нивоима превенције, и не сагледава здравље-болест као изолoване појаве, већ као 
условљене међусобним садејством више чинилаца како индивидуалних, тако и социјалних. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Увод у социјалну медицину, појам и функције социјалне медицине. Савремени концепт здравља, 
здравствена заштита, појам и савремени приступ. Заштита здравља појединих групација становништва. 
Социјалне болести, мерење здравља, индикатори здравствене службе и остали индикатори. Социо-
економска неједнакост у здрављу. Планирање здравствене заштите. Концепт промоције здравља и 
принципи. Здравствени системи и карактеристике здравствених система. Организација здравствене 
заштите и квалитет у здравственој заштити. Руковођење. Социо-медицинска истраживања. 
Традиционална медицина и савремена здравствена заштита. Васпитање за здравље, садржај и методе 
здравствено васпитног рада. Корисник у центру система здравствене заштите. 
 
Практична наставa 
Прикупљање и обрада података у вези здравственог стања становништва, вођење медицинске евиденције, 
коришћење МКБ-10; презентација ЗИС, овладавање вештинама коришћења база података, креирање 
упитника и испитивање сатисфакције и мишљења корисника, показатељи квалитета у систему 
здравствене заштите, креирање јавноздравствене акције, рад у тиму, креирање јавноздравствене поруке, 
овладавање концептом промоције здравља. 
Литература: 
Милић Часлав. СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА СА ПРАКТИКУМОМ. Медицински факултет Крагујевац. 
2003. 400. стр. 
Милић Часлав. Социјална медицина - практикум. Медицински факултет Крагујевац. 2003. 178.стр. 
Лазаревић А. Социјална медицина, ВМШ Београд, 2005. 
Мићовић П. и сарадници. Социјална медицина, уџбеник Медицинског факултета, Београд, 2005. 
Број часова активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава: 30 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, консултације, израда семинарских радова, учење уз тестове, кроз дискусионе групе и 
колоквијум, примена номиналне групне технике и завршни испит. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  
активност у току предавања 10 писмени испит 50 
практична настава 10 усмени испит / 
колоквијум-и 20 /  
семинар-и 10 /  

 



 
Студијски програм: Струковни радиолошки техничар 
Врста и ниво студија: струковне студије, I ниво 
Назив предмета: Информатика у здравству 
Наставник: предавач, мр Драган Антић, дипл. ел. инг. 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: нема услова за пријављивање и слушање предмета 
Циљ предмета: Савладавање општих и специфичних знања из области здравственe информатике, 
информационо комуникационих технологија, Windows-а, Internet-a, софтверског пакета Office, 
телемедицине, здравственог информационог система, светског стандарда основне компјутерске 
писмености ECDL/ICDL. 
Исход предмета: Данас је незамисливо да се не познају информационо комуникационе технологије 
засноване на примени рачунара у здравству. Студент се овим програмом оспособљава да користи 
савремене информационо комуникационе технологије у свакодневној пракси.  
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Медицинска информатика: развој, могућности, изазови; информације, подаци, знање; Internet и сервиси 
Web и e-mail; пријављивање на Windows, коришћење менија Start; коришћење Taskbara, истраживање 
Control Panela, проналажење информација; ажурирање Windowsа, завршетак рада са рачунаром; 
управљање корисничким налозима; ограничавање приступа рачунару; рад са прозорима; разумевање 
датотека, фасцикли и библиотека; сналажење на рачунару; телемедицина; медицински сигнали; 
здравствени информациони систем. 
Практична наставa:  
Word: креирање документа; форматирање документа; побољшање изгледа документа; Excel: креирање 
радног листа; формирање радног листа; дизајн радног листа; PowerPoint: креирање презентације; 
дистрибуција презентације; претраживачи, базе података и претраживање информација, медицинске 
информатичке мреже. 
Литература: 

1. Информатика у здравству, електронска скрипта у припреми, Д. Антић, 
2. Windows 7 Step by Step, Online Training Solutions, Inc., 2010 
3.  Office 2007 na dlanu, Steve Johnson, Kompjuter biblioteka Beograd 2007 
4. План и програм ECDL/ICDL (The European Computer Driving Licence) www.ecdl.rs 
5. Телемедицина, Ирини Рељин, Ана Гавровска, Академска мисао Београд 2013 

Број часова активне наставе Теоријска настава:  2 Практична настава:  3 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, консултације, колоквијуми и завршни испит 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току предавања 10 писмени или усмени испит 50 
практична настава 20   
колоквијум-и 20(10+10)   
семинар-и    
 



 
Студијски програм: Струковни  медицински радиолог 
Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво 
Назив предмета: Физиологија 
Наставник: проф. др. Гвозден Росић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: нема услова за пријављивање и слушање предмета  
Циљ предмета: Стицање знања о  функционалним процесима у организму, њиховој међузависности и 
зависности од утицаја спољашњих фактора, као и функционисање организма као целине у 
физиолошким условима. 
Исход предмета: Стечена знања из и физиологије омогућавају студенту да прати и разуме остале 
медицинске предмете, које проучава у току студија. Ово се нарочито односи на клиничке предмете, који 
се баве поремећајима физиолошких процеса, њиховим препознавањем  и њиховим лечењем.  
Садржај предмета 
Теоријска настава 
 Функционална организација људског организма и појам унутрашње средине. Органи и органски 
системи. Организација и функција ћелије као основне функционалне јединице живог организма. 
Ћелијске органеле и ћелијска мембрана, ћелијско дисање. Транспорт супстанци кроз ћелијску мембрану. 
Мембрански потенцијали. Физологија крви; ћелијски елементи и плазма, хемостаза. Лимфа, лимфоток и 
имунски систем. Функционалне карактеристике мишићног система. Функција кардиоваскуларног 
система; срце, специфичности грађе, функција и регулација функције. Крвни судови; грађа, кретање 
крви, функција капиларног корита. Велики и мали крвоток.Крвни притисак и његова регулација. 
Физиологија респираторног система; спољашње дисање, регулација ацидобазне равнотеже, метаболичка 
и одбрамбена функција плућа. Регулација рада респираторног система. Функција бубрега; екскреторна, 
регулаторна и ендокрина.Карактеристике реналног крвотока. Функција дигестивног система; варење и 
апсорпција хранљивих материја. Улоге јетре и панкреаса. Метаболички процеси; анаболизам и 
катаболизам. Функција система за репродукцију; репродуктивна и ендокрина. Функција ендокриног 
система; хипоталамус-хипофиза, улога тиреоидне и паратиреоидних жљезда, надбубрежних жљезда и 
панкреаса. Хормони других ткива (бубрега, црева). Физиологија нервног система; Функција централног, 
периферног и вегетативног нервног система.Карактеристике мождане циркулације, цереброспинални 
ликвор и крвно-мождана баријера. Сензорне и моторне функције нервног система. Физиологија коже 
Практична наставa : мерење притиска, анализа пулса, консултативне обраде појединих поглавља 
Литература: 

1. Т. М. Јовановић. Медицинска физиологија. Дефектолошки факултет, 2004; Београд 
2. A. C. Guyton & J. E. Hall. Medical physiology, tenth edition. W. B. Saunder company 2000; 

Filadelphia, Pensilvania, USA. Prevod: Savremena administracija 2003; Beograd 
3. Д.М.Митровић. и сарадници. Основи физиологије човека.Београд 2002. 

Број часова активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава: 30 
Методе извођења наставе 
Предавања, консултације, израда семинарских радова, учење за колоквијум и завршни испит 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 50 
практична настава 10 усмени испит  
колоквијум-и 20 ..........  
Семинарски радови 10   
 



 
Студијски програм : Струковни медицински радиолог 
Назив предмета: Основи радиографије 
Наставник: Проф. Др. Слободан Секуловић 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема услова 
Циљ предмета 
Je стицање знања о свим елементима који утичу на настанак рендгенске слике и на њен квалитет. 
Студенти се упознају са појмом и циљем радиографије делова и система човечјег тела. Упознају се са 
техникама снимања органа и система, од најпростијих до сложених и динамичких графија, које 
додатним контрастним средствима визуализују анатомске структуре унутрашњих органа. 
Исход предмета  
Студент је савладао значај радиографије која је почетна, основна радиолошка техника, која у систему 
добијених слика, поставља дијагнозу на основу снимљених чињеница. Овладао је, како 
позиционирањем, тако и употребом рендгенских доза и тумачења живих слика на радиоскопијама. 
Оспосбљен је да процени квалитет рендгенске слике, коригује потребне елементе, и овладао је 
вештином снимања у радиографији. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Грађа рендген филма, врсте филмова, осетљивост и фотографска обрада. Мрачна комора и опрема за 
аутоматску обраду. Оптичка густина филма, линија градације, утицај на контраст. Флуоресцентне 
фолије, фактори појачања, утицај на контраст и оштрину. квалитет и квантитет снопа,  филтрација. 
Примарне и секундране бране. Геометрија рендгенске слике. Пројекција положаја, величине, облика и 
контуре снимљеног објекта. Пројекциони ефекти. Врсте радиографија. Природан и вештачки контраст. 
Дефиниција квалитетне радиографије: дензитет, оштрина, контраст. Телерадиографија, макрографија, 
тврдозрачно и мекозрачно снимање. Томографија. Компјутеризована и дигитална радиографија, 
детектори слике, квалитет слике и дигитална обрада. Радиоскопија и дигитална радиоскопија, квалитет 
слике, поређење са радиографијом.  Радиографије коштано зглобног система. Технике снимања 
екстремитета. Снимање аксијалног скелета. Снимње кранијума и максилофацијалног масива. 
Специјални снимци кранијума. Снимања грудног коша, плућа, абдомена и карлице. Снимање абдомена и 
уринарног система. Контрастна снимања интстиналне цеви. 
Практична настава  
Вежбе са радиографијама: позиционирање, утврђивање основних праваца X-зрака. Вежбе са циљаним 
радиографијама. Позиционирање пацијента и правац X-зрака. Вежбе класичних снимања коштано-
зглобног система. Вежбање техника снимања екстремитета.  Вежбе техника снимања кичменог стуба. 
Вежбе техника снимања кранијума. Упознавање техника снимања меких делова лица. Техника снимања 
орбита и статоакустичког система. Техника снимања грудног коша и плућа. Техника снимања карлице. 
Техника снимања абдомена са уринарним системом. Вежбање техника снимања желуца, танког и 
дебелог црева. Упознавање са техникама графија сложених и динамичких радиолошких прегледа. 
Литература  
Живковић,М.: Рендгенска дијагностика са практикумом, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд,  
1980; Меркаш, З; Перовић,М: Основи радиологије: Медицинска књига Београд-Загреб, 1965. 
Литература– допунска  
1. R. Carlton, A. Adler: Principles of radiographic imaging, Delmar, Thomson Learning 2001.  
2. Fauber T. L: Radiographic imaging &exsposure, Mosby, Elsevier, St. Louis, 2009. 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава: 30 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, консултације и завршни испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 50 
практична настава 10 усмени испит  
Колоквијум-и 20   
Семинарски радови 10   
 



 
Студијски програм: Струковни радиолошки техничар 
Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво 
Назив предмета: Радиолошка заштита 
Наставник: Матовић Милован 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Положен испит из предмета физика 
Циљ предмета: Упознавање са основном појмовима о јонизујућем зрачењу, радијацији, мерним 
величинама, детекцији извора зрачења. Посебно се обрађују медицински извори и врсте јонизујућег 
зрачења и њихов значај на биолошке и хемијске промене на живој ћелији. Упознавање са биолошким 
карактеристикама и потнцијалним последицама дејства јонизујућег зрачења на здравље становништва и 
професионално експониране особе.  
Исход предмета: Студент ће бити у стању да препозна и верификује медицинске изворе зрачења, 
њихову потенцијалну опасност и да у дијагностичке или терапеутске сврхе употреби дозвољену јачину 
у корист пацијента. Упознавање са врстама заштите, потребним заштитним  мерама од јонизујућег 
зрачења у животној средини и радном окружењу.  
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Увод у премет обухвата радијацију, реднгенско, радиоактивно зрачење, интерреакцију зрака и материје, 
мерење радијације и дозиметрију, као и јединице мере. Радиобиологија: деловање зрачења на ћелију, 
физичке и хемијске промене у ћелији, оштећења неорганских структура, као и оштећења ДНК и РНК. 
Акутна соматска оштећења коже и слузокоже, акутна оштећења општег типа. Хронична соматска 
оштећења, као и професионална оштећења коштане сржи и болести зрачења. Радијације којима је 
изложен човек: природни извори, изотопи, космичко зрачење, изотопи у нуклеарној медицини, 
изложеност болесника у дијагностичкој радиологији, као и професионална изложеност особља. Опште о 
заштити од зрачења. Законодавна регулатива, физичко-техничка заштита, биолошка заштита са научним 
истраживањем. Превенција и заштита у медицинској примени: превенција непожељног зрачења на 
пацијенту и професионално особље. Заштита од зрачења у медицинској примени: заштитне кецеље и 
баријере. Заштита од примарног зрачења. Заштита од секундарног зрачења. Заштита код рендгенске 
скопије, графије (свих органа). Заштита код компјутеризоване томографије. 
Практична наставa :  
Пасивна и активна заштита од јонизујућег зрачења пацијената и особља у одељењима 
рендгендијагностике, радиотерапије и у нуклеарној медицини. Врсте и принцип дозиметрије. Контрола 
извора јонизујућег зрачења у одељењима рендгендијагностике, радиотерапије и у  
нуклеарној медицини.  
Литература: 
1. T. Јовановић , K. Пауновић :Основи радиолошке заштите; Београд; 2005.  
2. С. Марковић, Р. Спаић :Здравље и друштво; Завод за биомедицинско   
 инжењерство и медицинску физику СРЈугославије; Београд; 2001. 
3. Ракочевић З.: Основи радиологије денто-максилофацијалне регије Београд, 1998. 
4. Додиг Д. и садници: Радијацијске озљеде, Медицинска наклада, Загреб,2002.  
Број часова активне наставе  Теоријска настава: 45 Практична настава: 30 
Методе извођења наставе 
Предавања, консултације, израда семинарских радова, учење за колоквијум и завршни испит 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 50 
практична настава 10 усмени испит  
колоквијум-и 20 /  
семинар-и 10 /  
 



 
Студијски програм: Струковни  медицински радиолог 
Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво 
Назив предмета: Менаџмент у здравству 
Наставник: проф. др Миле Деспотовић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов:  
Циљ предмета:  
Студент стиче знања и усваја вештине о општим појмовима и дефинисању менаџмента, историјском 
развоју и теоријама менаџмента, упознавање са функцијама менаџмента, интеграција функција 
менаџмента у организацији службе своје професије у којој обављају делатност; да упознају и схвате 
организационе моделе службе на макро и микро нивоима, да науче појам контроле, мониторинг, 
истраживање и обезбеђење квалитета. 
Исход предмета:  
Студенти ће бити у стању да дефинишу функције менаџмента и спроводе у свакодневној пракси, да 
интегришу функције менаџмента у организацију службе своје професије у којој обавља делатност; 
Унапреди организацију своје службе, а кроз истраживање побољша квалитет пружених услуга у оквиру 
своје делатности. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Дефинисање менаџмента, историјски развој и теорије менаџмента, функције менаџмента, вођство-
лидерство; Доношење одлука и решавање проблема, врсте одлука и стил одлучивања. Мотивација и 
теорије мотивације, менаџмент конфликта, комуникација у организацији службе. Планирање кадрова, 
запошљавање и селекција, увођење у посао и интеграција новопримљених радника. Едукација кадрова, 
организација службе, подела рада, нивои менаџмента, делегирање, планирање и врсте планирања. 
Планирање времена и менаџмент времена, планирање промена. Спровођење контроле и мониторинг у 
обезбеђивању квалитета пружених услуга. Мерење квалитета, стандарди контроле услуга и истраживање 
нових услуга. 
Практична настава  
Практично упознавање са задацима лидера у организацији службе, решавању проблема, доношењу 
одлука и врстама одлука, стилови одлучивања у организацији своје професије у којој обавља делатност. 
Практични приказ у решавању конфликата, вођењу кадровске политике, планирање кадрова и методама 
за едукацију кадрова. Практични приказ организације службе, подела рада и нивоа менаџера, делегирања, 
планирања и врста планирања. Практични приказ спровођења контроле, обезбеђивања квалитета кроз 
истраживање и израду стандарда. 
Литература: 

1. Љ. Миловић: Организација здравствене неге са менаџментом, Научна, 2005., Београд 
2. Љ. Марић, С. Миљковић: Здравствени менаџмент, Виша медицинска школа, Ћуприја, 2003. 

Број часова активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, консултације, израда домаћих радова, учење за колоквијум и завршни испит. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току предавања 10 писмени испит / 
практична настава 10 усмени испит 50 
колоквијум-и 20   
семинар-и 10   
 



 
Студијски програм : Струковни медицински радиолог 
Назив предмета: Здравствено васпитање 
Наставник: проф. др Јадранка Урошевић 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Студент стиче знања и усваја вештине о општим појмовима здравствено васпитног процеса , методама  
рада у здравственом васпитању, здравствено васпитним средствима, социјалној интеракцији за све 
популационе групе, циљаним програмима здравственог васпитања. 
Исход предмета  
Студент ће бити у стању да професионално одлучује кроз здравствено васпитни рад,самостално или у 
тиму да унапређује и чува здравље појединаца или групе, да спроводи опште и специфичне програме, да 
препознаје и одабере најбоље начине за рад са људима, да им предложи практичне свакодневне 
алтернативе за квалитетнији живот кроз инеракцију са другим људима и уз примену основних 
здравствених принципа. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Увод у предмет, Здравље, Здравствени  систем здравственог васпитања, Сарадња са здравственим 
институцијама код нас и у свету, Здравствено васпитање и здравствена нега, Здравствено васпитање – 
научна дисциплина, Здравствена култура, промене, отпори, емоције, мотивације, потребе, емпатија, 
ставови, обичаји, навике, здравствено васпитни појмови, учење, циљеви здравственог васпитања, 
промоција здравља (светски дан здравља), хумани екосистем и здравствено васпитање. Декларација XXI 
века, Принципи здравственог васпитања, Методологија здравственог васпитања, Методика здравственог 
васпитања, Анкета и анкетирање, Здравствено васпитни програм, комуникација, методе, кабинет за 
здравствену заштиту. Утицај заједнице на здравствено васпитање, социјални утицај у здравственом 
васпитању, здравствено васпитање у школи, у радној организацији, здравствено васпитање за 
адолесценте. Стил живота и здравствено васпитање, примарна здравствена заштита (дом здравља), 
предшколске установе, посебни здравствено васпитни програми, породично здравствено васпитање, 
здравствено васпитање деце, хумани односи међу половима. Здравствено васпитање за болести 
зависности, здравствено васпитање у превенцији хроничних болести, здравствено васпитање за старе, 
малигне болести, правилна исхрана и физичка активност,  
Практична настава  
Комуникација упроцесу здравственог васпитања, радионице, симултивне вежбе, дискусионе методе, 
планирање и остваривање циљева у здравственом васпитању, примена принципа у здравственом  
васпитању. Приказ случаја (физичка активност, исхрана) –стил живота, примена и израда средстава, 
израда здравствено васпитног програма, израда анкета, припрема и реализација часа у ОШ. Евалуација 
реализованог програма, битни елементи за писање рада, извештаја, саопштења. Боравак и рад у 
предшколској установи, боравак и рад у дому здравља, боравак и рад у установи хоспиталног типа, 
евалуација урађеног семинарског рада са корисницима.  
Литература  M. Стаменовић. Здравствено васпитање. ВМШСС у Ћуприји. 2006. 
 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 
Методе извођења наставе 
Интерактивна теоријска настава, вежбе, консултације, израда семинарских радова,  колоквијум и 
завршни испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 50 
практична настава 10 усмени испит  
колоквијум-и 20 ..........  
Семинарски радови 10   
 



 
Студијски програм: Струковни  медицински радиолог 
Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво 
Назив предмета:  Хирургија са трауматологијом 
Наставник: др Момир Јовановић 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 9 
Услов:  
Циљ предмета:  
Циљ предмета је пружање теоретских и практичних знања у вези обољења и повреда главе и врата, 
грудног коша, срца, органа ГИТ-а, урогениталног тракта, коштанозглобног система, дечије хирургије и 
пластичне хирургије. Посебна пажња ће бити обраћена на сложене дијагностичке и терапијске процедуре 
наведених повреда и обољења. 
Исход предмета:  
 
Садржај предмета 
Теоријска настава:  
Општа хирургија: асепса и антисепса, инфекције, пропедевтика, дијагностика, хемостаза, повреде, ране, 
шок, реанимација, аналгезија и анестезија. Специјална хирургија: максилофацијална хирургија, 
неурохирургија, торакална хирургија, кардиохирургија, вакуларна хирургија, хирургија ендокриног 
система, хирургија дигестивног система, урологија, ортопедијаи трауматологија коштано-зглобног 
система, хирургија дојке, пластична и реконструктивна хирургија, дечја хирургија, ратна хирургија. 
Практична наставa:  
 
 
Литература: 

1. Стевовић Д: Хирургија за студенте и лекаре, Савремена администрација, Београд 2002. 
2. Драговић М, Герзић З: Хирургија: Основи хирургије - општи и специјални део, Медицинска 

књига, Београд 1998. 
3. Драговић М, Тодорић М: Ургентна и ратна хирургија, Веларта, Београд 1998. 
4. Вишњић М: Хирургија, Просвета, Ниш, 2005. 

Број часова активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава: 45 
Методе извођења наставе 
 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испит 50 
колоквијум-и 20   
семинар-и 10   
 



 
Студијски програм: Струковни медицински радиолог 
Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво 
Назив предмета: Здравствено законодавство и администрација 
Наставник: проф. др Анка Војводић 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: нема услова 
Циљ предмета:  
Стицање знања студената теоријске области информација за професионалну праксу регулисану 
позитивним законодавством. Остваривање ове оријентације у функцији је хуманизације медицинске 
службе и здравствене заштите грађана у динамичком систему здравствене заштите, као и упознавање са 
административним процедурама у свим сегментима рада у здравству. 
Исход предмета:  
Овладавање дипломираних студената основама доктрине и праксе здравственог законодавства и 
ефикасније остваривање функције здравственог система, као и вођење администрације у процесу рада у 
здравству. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Основни принципи здравствене заштите у савременом друштву са нагласком на 
њихов глобални карактер; Друштвене детерминанте и оквири нормативно правног регулисања 
здравствене заштите у Србији;Основна начела и практична решења исказана у закону о здравственој 
заштити; Развијање етике здравствених радника;Општи прописи о здравственој заштити, Законски оквир, 
Основне одредбе, Друштвена брига за здравље становништва, Начела здравствене заштите, Људска права 
у здравственој заштити, Права пацијента, Дужности пацијента, Здравствена служба,Делатност и 
организација здравствених установа, Органи здравствене установе и стручни органи, Сручна тела на 
нивоу Републике, Здравствени радници и здравствени сарадници,Квалитет здравствене заштите,провера 
квалитета стручног рад и акредитација; Преузимање тела умрлих лица ради извођења практичне наставе, 
Традиционална медицина, Здравствена заштита странаца, Надзор над радом здравствених установа и 
приватне праксе,Закон о здравственом осигурању; Основне одредбе, Обавезно здравствено осигурање, 
Добровољно здравствено осидурање,Организација здравственог осигурања, Закон о коморама 
здравствених радника; Основне одредбе,Врсте комора здравствених радника, Послови,организација и рад 
коморе,Јавност рада коморе, Стручне службе коморе, Надзор над радом коморе. Администрација и 
евиденција која се води у здравственим установама и специфичности администрације појединих области 
здравства. 
Практична наставa: Развој здравственог законодавства, Начела здравствене заштите; начело 
приступачности, правичности, свеобухватности, континуираности, сталног унапређења квалитета, начело 
ефикасности здравствене заштите. Права пацијента:право на доступност здравствене заштите,на 
информације, на обавештење, на слободан избор,на приватност и поверљивост, на увид у медицинску 
документацију, на тајност података, на приговор, право на накнаду штете, Здравствена служба; 
здравствене установе врсте, услови за оснивање и престанак рада. Органи здравствене установе и стручни 
органи,директор,управни одбор и надзорни одбор, Стручна тела нанивоу Републике, Здравствени савет 
Србије, Етички одбор Србије, републичке стручне комисије; Здравствени радници издравствени 
сарадници, здравствени радници, приправнички стаж и стручни испит,стручно усавршавање, допунски 
рад здравствених радника. Свака методска јединица је праћена примером из праксе. 
Литература: 

1. Савовић М и сар.: Здравствено законодавство.Правници за демократију,Београд, 2006 
2. Тимотић Б, Анђелски Х.: Здравствено законодавство. Елит Медика, 2004 
3. Закон о здравственој заштити (Сл.гл.РС бр.72/2009, 88/2010, 99/2010 и 57/2011) 

Број часова активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 
Методе извођења наставе 
Интерактивна настава, предавања, консултације, практична настава, семинарски радови, колоквијум 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испит 50 
колоквијум-и 20   
семинар-и 10   
 



 
Студијски програм: Струковни  медицински радиолог 
Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво 
Назив предмета:  Рендгенографија и апарати за рендгенографију 
Наставник: проф. др Слободан Секуловић 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 7 
Услов:  
Циљ предмета:  
Стицање знања о појединим деловима рендгенских апарата и уређаја који се користе у радиолошкој 
дијагностици, као и начину употребе истих 
Исход предмета:  
Д а студент савладана знања из рендгенске апаратуре и других уређаја може применити у пракси, да м 
оже њима управљати и користити их у дијагностичке сврхе, штитећи себе и пацијента који му је поверен 
Садржај предмета 
Теоријска настава:  
Рендген апарати у исорији.Савремене рендгенске цеви. Хауба и хлађење цеви. Генератори рендгенских 
апарата. Командни сто и аутоматска контрола експозиције. Радиолошки стативи: стандардни и 
специјални. Радиоскопија и добијање слике на екранима.Теледириговани апаратаи, мобилни, 
мамографски, стоматолошки и др. Ангиографска апаратура и уређаји у ангио-салама. Компјутеризовани 
томограф, монослајсни и мултислајсни. Апарат за магнетну резонанцију. Апарати за ултразвучну 
дијагностику. Дигитална радиоскопија, FLAT-PANEL детектори. DICOM –стандард и компјутерске  
комуникацијске мреже 
Практична наставa:  
У познавање и руковање са појединим деловима рендгенске апаратуре и уређај, њихово исправно 
коришћење и чување. Практичан рад на мамографу, краниографу, теледиригованом апарату, мобилном 
апарату, стоматолошким рендгенским апаратима и др. Техника рада са класичним томографом, 
коришћење радиоскопије и прављење разних снимака. Упознавање и практичан рад на 
компјутеризиованом  томографу ( КТ), апарату за магнетну резонанцу и апатима за ултразвучну 
дијагностику.Практичан рад са апаратима за ангиографије и другим уређајима у ангио-салама. 
Литература: 

1. Милановић, М.: Рендген апарати и уређаји за дијагностику, уџбеник, ВМШ, Београд, 2003. 
2. Живковић,М.: Клиничка радиологија 1., Спортска књига,Београд, 2000. 
3. Милановић,М.: Рендген апарати и уређаји, аутор, Београд, 2012. 

Број часова активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава: 30 
Методе извођења наставе 
Предавање, вежбе, практичан рад, консултације, семинарски 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испит 50 
колоквијум-и 20   
семинар-и 10   
 



 
Студијски програм: Струковни радиолошки техничар 
Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво 
Назив предмета:  Ментална хигијена 
Наставник: др Саша Атанасковић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: нема услова 
Циљ предмета:  
Студент стиче основна знања и усваја вештине о феноменима менталног здравља и менталних 
болести, користећи перспективу интердисциплинарног приступа, јединство биолошког, психолошког и 
социјалног функционисања индивидуе. Стицање основних психолошких знања и оспособљавање 
студената за примену тих знања у промоцији и унапређењу менталног здравља,  превенцији болести и 
повећање ефикасности третмана. Проучавање услова који доводе до менталних поремећаја и услова који 
доприносе чувању и успостављању здравља. 
Исход предмета:  
Стечено знање примењује у пракси како би разумео понашање других, формирао свој професионални 
идентитет и сачувао своје сопствено ментално здравље. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Увод у предмет, историјски развој менталне хигијене и предмет рада. Породица и развој личности, 
заштита менталног здравља детета и адолесцената. Ментално-хигијенски проблеми детињства. Ментално-
хигијенски проблеми пубертета. Ментално хигијенски проблеми зрелог доба.  Ментално хигијенски 
проблеми старења. Ментално хигијенски проблеми жена.  Појам кризе, акцидентне и трауматске кризе. 
Проблеми прилагођавања и вештине превладавања. Превенција; примарна, секундарна и терцијална. 
Етиологија и класификација менталних поремећаја. Лечење менталних поремећаја. Програми 
рехабилитације за ментално оболеле. Здравствена заштита за ментално здравље. Ментално-хигијенски 
аспекти професије. 
Практична настава 
Превентивне мере за складан здравствено-психички развој детета. Неопходне интервенције у пубертету. 
Интелектуално инсуфицијентна деца. Васпитна запуштеност и јувенилна делинквенција. Кризе средњег 
доба. Специфичности у раду са старијим особама. Дијагностичке и терапијске процедуре. Примена 
ментално-хигијенских ставова у односу на оболеле. Тимска интеракција. Рехабилитација ментално 
оболелих. Диспанзер за заштиту менталног здравља. Саветовалишта и диспанзери у очувању здравља. 
Програми примарне превенције. Ефикасност превентивних програма. Здравствени радник, 
професионални однос са ментално оболелим особама. 
Литература: 
1. Ј. Влајковић. (1989). Теорија и пракса менталне хигијене, Савез друштва психолога Србије, Београд 
2. Ј. Влајковић. (2005). Животне кризе, превенција и превазилажење, ИП Жарко Албуљ, Београд 
Број часова активне наставе Теоријска настава:  45 Практична настава:  30 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, консултације, израда семинарских радова, учење за колоквијум и завршни 
испит. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испит 50 
колоквијум-и 20   
семинар-и 10   
 



 
Студијски програм: Струковни радиолошки техничар 
Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво 
Назив предмета: Медицинска психологија 
Наставник: Проф. др Жилијета Кривокапић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 8 
Услов:  нема услова 
Циљ предмета:  
Стицање основних психолошких знања и оспособљавање студената за примену тих знања у промоцији и унапређењу 
менталног здравља, свим видовима превенције болести, нези и третману болесника. Упознавање са интегративним 
приступом менталном здрављу који холистички посматра човека са свим његовим физичким и психичким 
карактеристикама. Разумевање значаја психолошких фактора на појаву и развој болести. Стицање основних 
психолошких знања и вештина омогућава студентима да схвате, прихвате и примене знања у свом практичном раду,  
како би се олакшале терапијске процедуре и повећао квалитет неге болесника.Усвајањем комуникационих вештина 
омогућава се бољи индивидуални и групни рад, побољшава контакт са пацијентима и односи у колективу. 
Исход предмета:  
Психолошки едукован и професионално компетентан медицински радник који ће бити способан да сваког пацијента 
посматра као целовиту и јединствену личност. Будући медицински радник биће у стању да препозна сигнале и поруке 
које му упућује пацијент и на тај начин боље разуме његове изречене и неизречене потребе, такође моћи ће да 
прихвати, разуме и анализира сопствену палету осећања која се појављује у раду са пацијентима, како би деловао 
супортативно и терапијски, а с друге стране заштито себе од стреса који носи овај посао. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Увод у психологију: развој психологије, предмет психологије, теоријске и практичне гране. Биолошка база 
психологије: људски мозак, његова еволуција и принципи организације, функције мозга. Перцепција: сензорни 
систем, објекти перцепције, перцепција простора, перцепција покрета, перцепција особа. Свесност и пажња: свесни и 
несвесни процеси, варијетети несвесног, алтернације свесности, фокална пажња, пажња и интелектуалне компоненте, 
процесирање информација, свесност и само-свесност. Учење и упамћивање: истраживања меморије, еволуција и 
форме памћења, рано учење, форме раног учења, утискивање, асоцијативно учење (хабитуација, условљавање), 
психолошка и биохемијска база памћења, консолидација меморије, физиолошки процеси меморије. Мотивација: 
хомеостатски нагони- глад и жеђ, награђивање и кажњавање, нехомеостатски нагони- секс и репордуктивно 
понашање, агресија, когнитивни и социјални мотиви. Личност: склоп и развој личности, типологије личности, болест 
и личност, реакције зависно од врсте, тока и прогнозе исхода болести. Емоције: природа емоција, теорије о 
емоцијама, развој емоција, социјална интеракција и емоције, централни механизми емоција, ефекти емоција на 
психичке функције и психофизичко здравље. Комуникација: развој комуникације, комуникациони процеси, 
комуникација код деце, одраслих и старих, вербална и невербална комуникација, поремећаји комуникације, 
конфликти, кризе у комуникацији и њихово превазилажење. Интерперсонални процеси и унутар групне релације: 
порекло интерперсоналних односа, развој интерперсоналних односа, везаност, односи у различитим групама. 
Терапија: знање и дијагноза, терапеут и његове емоционалне реакције, комуникација терапеут-пацијент-реципрочни 
однос у терапији,однос између пацијената на одељењу,“нови“ и „стари“ пацијенти, однос у здравственом тиму, однос 
између медицинског тима и пацијената, завист и захвалност, регресија болесника као реакција на болест и репетиција 
односа са родитељима у зависној позицији пацијента, тешка болест-специфичности односа према пацијенту, смрт, 
страх од смрти, начини одбране страха од смрти, комуникација са пацијентом у терминалној фази болести. Едукација 
пацијената: учење и емоционални однос, учење о сопственој болести као врста терапијског третмана, едукативни 
приступи. Психолошки профил медицинског радника, рад у здравственој служби, синдром сагоревања.  
Практична наставa:  
Вежбе прате наставне јединице, реализују се кроз дискусионе групе, радионичарски рад, приказ случаја, играње 
улога, израду анкета, припрему и презентацију семинарских радова. 
Увод у психологију. Биолошке основе. Перцепција. Свесност и пажња. Учење и упамћивање. Мотивација. Личност. 
Емоције. Комуникација. Поремећаји у комуникацији и конфликти. Терапија: дијагноза, терапеут и његове 
емоционалне реакције. Однос између пацијената на одељењу и односи у здравственом тиму. Тешка болест-
специфичности односа према пацијенту, смрт и страх од смрти. Едукација пацијената. Психолошки профил 
медицинског радника, рад у здравственој служби, синдром сагоревања. 
Литература: 
1.Миловановић Р. (2005). Медицинска психологија. Виша Медицинска школа, Ћуприја 
Број часова активне наставе Теоријска настава:  45 Практична настава: 30 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, консултације, семинарски рад, колквијуми и завршни испит. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испит 50 
колоквијум-и 20   
семинар-и 10   



 
Студијски програм: Струковни радиолошки техничар 
Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво 
Назив предмета: Нуклеарна медицина 
Наставник: Проф. др Милован Матовић 
Статус предмета: Обавезни предмет 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: Положени сни испити прве године студија 
• Циљ предмета:  

• Да студенти усвоје биофизичке основиме примене радиофармацеутика и радионуклида у 
дијагностици и терапији 

• Да студенти овладају основним знањима у припреми и апликовању дијагостичких и терапијских 
радиофармацеутика 

• Да студенти усвоје знања из области заштите од  јонизујућег зрачења, контаминације и 
спровођења мера деконтаминације 

• Да студенти овладају основним знањима у спровођењу нуклеарно медицинских дијагностичких и 
терапијских процедура 

• Да студенти овладају основним знањима о клиничком значају појединих дијагностичких и 
терапијских процедура 

Исход предмета:  
Оспособљавање студената за самосталан рад у припреми и извођењу дијагностичких и терапијских 
процедура у клиничкој нуклеарној медицини 
Садржај предмета 
Теоријска настава:  

• Биофизичке основе примене дијагностичких и терапијских процедура у нуклеарној медицини  
• Радионуклиди и радиофармаци. Основне карактеристике, биокинетика и биодистрибуција 
• Основе принципа функционисања мерних и визуализационих уређаја у нуклеарној медицини 
• Принципи и значај контроле квалитета мерних и визуализационих уређаја  
• Дијагностичка и терапијска примена нуклеарно медицинских метода у појединим гранама 

медицине 
Практична наставa:  

• Биофизичке основе примене дијагностичких и терапијских процедура у нуклеарној медицини  
• Радионуклиди и радиофармаци. Основне карактеристике, биокинетика и биодистрибуција 
• Основе принципа функционисања мерних и визуализационих уређаја у нуклеарној медицини 
• Принципи и значај контроле квалитета мерних и визуализационих уређаја 
• Дијагностичка и терапијска примена нуклеарно медицинских метода у појединим гранама 

медицине 
Литература: 
1.Група аутора: Нуклеарна медицина, Медицински факултет Београд 2005.  
2. Богићевић М, Илић С. Нуклеарна медицина, методологија и клиника, СКЦ Ниш, 2007. 
Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испит 40 
колоквијум-и 40   
семинар-и    
 



 
Студијски програм: Струковни радиолошки техничар 
Врста и ниво студија: Струковне студије, I семестар 
Назив предмета: Интервентна радиологија 
Наставник: Проф. др Лепосава Секуловић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Предходно познавање основа радиографије и дијагностичке радиологије. 
Циљ предмета: Стицање знања о процедурама  интервентне васкуларне и неваскуларне радиологије у 
циљу разумевања рада у амбијенту савремених радиолошких дијагностичко терапијских могућности и 
минимално инвазивних терапијских захвата. 
Исход предмета: Студенти ће бити оспособљени да активно учествује у мултидисциплинарном приступу 
процедурама интервентне радиолгије. Оспособљеност студента са тимским приступом комплексним 
процедурама дијагностике и лечења медодам интервентне радиологије. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Општи принципи интервентне радиологије. Историјат, преглед индикација. Ангиографска опрема, сала 
ињектори контраста. Мониторинг виталних функција. Принципи припреме болесника за интервенцију.  
Принципи оптималног приказа патологије. Ангиопластика, принципи, прибор, балони стентови. 
Ангиоплатика аорте и магистралних артерија екстремитета. Ангиопластика висцералних артерија. 
Ангиотерапија-оклузија судова.Катетери и ангиографска опрема. Емболизацијски материјали. 
Оклузивни и протективни балони. Системи дисталне протекције. Селективна ангиографија и 
емболизација ко АВ малформација. Емболизација код трауме артерија. Емболизација паренхиматозних 
органа. Емболизација у контроли хемоптизија. Контрола крварења варикса езофагуса. 
Гастроинтестинална крварења. Емболизација доњег нивоа ГИТ-а. Неваскуларне интервентне процедуре 
Перкутана екстракција страних тела из васкуларног система 
Практична настава :  
Упознавање са ангиографском лабораторијом и основним пронцопима рада. Ангиографска опрема, апарати, 
карактеристике  сала. Мониторимг виталних функција. Принципи припреме болесника.Ињектор, 
припрема, манипулација, конектирање. Основни принципи РИС-а.  Упознавање са катетерима и осталом 
пратећом опремом. Емболизацијски материјали, оклузивни и протективни балони, системи дисталне 
протекције. Неваскуларне перкутане интервенције 
Литература: 
1. Голднер Б, Сагић Д. Клиничка радиологија кардиоваскуларног система. Медициски факултет.  
Универзитета у Београду, 2002. 
2. Марковић Ж. (ед), Васкуларна интервентна радиологија, Медицински факултет у Београду, 1998 
3. Vilfrido R. Castaneda-Zuniga, Interventional radiology. Wiliams & Wilkins 1997. 
Број часова активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава: 30 
Методе извођења наставе 
Предавања, консултације, израда семинарских радова, учење за колоквијум и завршни испит 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 50 
практична настава 10 усмени испит  
колоквијум-и 20 /  
семинар-и 10 /  
 



 
Студијски програм: Струковни медицински радиолог 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета: Радиолошка дијагностика 
Наставник: Проф. др Лепосава Секуловић 
Статус предмета: obavezan 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема услова 
Циљ предмета: је стицање знања о методама рендгенског прегледа органа торакса и абдомена, рендген 
анатомији и основним патолошким налазима, као и поређење са савременим методама радиолошке 
дијагностике  
Исход предмета: је овладавање вештинама које су у домену рада струковног медицинског радиолога: 
припрема пацијента, контрастних средстава, лекова и осталог прибора, спровођење појединих прегледа, 
као и препознавање анатомских детаља и основних патолошких промена 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Увод у радиолошку дијаагностику са коментаром еволуције дијагностичких метода  (Бронхографија.  
хипотона дуоденографија, интравенска холеграфија, Сијалографија, хипотона дуоденографија.) 
Контрастна средства, дефиниција, подела. Нежељена дејства приликом примене јодних контрастних 
средстава, превенција, терапија. Методе рендгенског прегледа плућа и срца /медијастинума - скопија, 
циљана графија, телерадиографија, томографија, преглед једњака са баријумском пастом. Основни 
патолошки налази. Мамографија, Галактографија. Контрастни прегледи дигестивног тракта, 
моноконтрастни и са двојним контрастом. Акт гутања, преглед једњака, гастродуоденума, хипотона 
дуоденографија, пасажа танког црева и ентероклиза, пасажа дебелог црева и иригографија. Преглед 
хепатобилијарног тракта и панкреаса: интравенска холеграфија, оперативна и холангиографија кроз Т-
дрен, ПТЦ и ЕРЦП. Сијалографија. Фистулографија. 
Контрастни прегледи урогениталног тракта: екскреторна урографија са модификацијама, ретроградна и 
антероградна урографија, уретроцистографија.Хистеросалпингографија. Методе прегледа 
ретроперитонеалног простора. Сваком поглављу припада: припрема пацијента, техника извођења, 
индикације и контраиндикације, рендген анатомија и основни патолошки налази, као и поређење са 
новим дијагностичким методама (ангиографије, УЗ, КТ, МР) и њиховом домену примене. Specifičnosti 
pregleda u neuroradiologiji I kardiovaskularnoj radiologiji. 
Практична настава :  
Упознавање са јодним контрастним средствима, мерама заштите од алергијских реакција и неопходном 
антишок терапијом. Упознавање са методама прегледа плућа и срца и основним патолошким налазима. 
Практично извођење мамографије. Припрема пацијента и апликација КС код екскреторне урографије, 
техника снимања. Припрема пацијента и контрастних средстава за преглед дигестивне цеви, за преглед 
хепатобилијарног тракта. Техника извођења прегледа. Увежбавање рендген анатомије уз помоћ збирке 
филмова, као и основних патолошких налаза. 
Литература: 
1. Р. Булатовић: Радиолошка дијагностика И, ауторизована скрипта, Београд, 2010. 
2. П. Бошњаковић и сарадници: Практикум клиничке радиологије, Дата статус, Београд, 2009. 
3. Л. Wицке, Атлас радиолошке анатомије, Дата статус, Београд, 2007. 
4. Радиологија, Група аутора, Медицинске комуникације, Медицинска књига, Београд, 2007. 
Број часова активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава: 30 
Методе извођења наставе 
Предавања, консултације, израда семинарских радова, учење за колоквијум и завршни испит 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 60 
практична настава 10 усмени испит  
колоквијум-и 20 /  
семинар-и  /  
 



 
Студијски програм: Струковни  медицински радиолог 
Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво 
Назив предмета:  Здравствена нега 
Наставник: проф. др Миле Деспотовић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 7 
Услов:  
Циљ предмета:  
Студент стиче знања и упознаје опште појмове о развоју здравствене неге, болничку и ванболничку 
здравствену заштиту и принципе декларације СЗО. Упознаје методе посматрања и мерења виталних 
функција, путеве уноса и давања лекова. Учи дезинфекцију и стерилизацију као мере превенције 
интрахоспиталних инфекција. Студент стиче знања о хитним стањима и мерама указивања прве помоћи, о 
значају заштите свог здравља и примени заштитних положаја у свом раду. Учи извођење интервенција у 
здравственој нези. 
Исход предмета:  
Студенти ће бити у стању да схвати значај здравствене неге и примени стечена знања у својој пракси. Да 
посматрају болесника и мере виталне функције и да дају одређену врсту терапије. Да примене мере 
дезинфекције и стерилизације у свом раду и спрече појаву интрахоспиталних инфекција. Да укажу прву 
помоћ код хитних стања и примене заштитне положаје у свом раду. 
Садржај предмета 
Теоријска настава:  
Развој здравствене неге, декларација СЗО, задаци неге и подела неге. Болничка и ванболничка 
здравствена заштита. Савремена болница и њене функције. Посматрање болесника и врсте посматрања, 
посматрање и мерење виталних функција. Интрахоспиталне инфекције, превенција ширења ХИВ-а и 
хепатитиса „Б“, дезинфекција и врсте дезинфекције, стерилизација и врсте стерилизације, чување 
стерилног материјала. Путеви уношења лекова у организам, терапија кисеоником, анафилактичке 
реакције, лечење и прва помоћ. Припрема болесника за анестезију, постоперативне компликације, 
крварење и методе локалног заустављања крварења. Завој и врсте завоја. Кардиопулмонална реанимација, 
вештачко дисање и масажа срца. Декубиталне ране и мере превенције, хигијенски третман непокретног 
болесника, положаји и врсте положаја болесника, исхрана и врсте исхране, испирање желуца, 
катетеризација мокраћне бешике, клизма, нега стоме, назална сонда. Емпатски став према болеснику. 
Отпуст болесника и поступци у збрињавању умрлог, документација, и заштитни положаји здравствених 
радника у раду са болесницима. 
Практична наставa:  
Практични приказ о општим упутствима за извођење интервенције, извођење мерења виталних функција, 
мерење ТТ, ТV, количине унете и излучене течности из организма. Практични приказ метода 
дезинфекције и стерилизације. Давање интрамускуларне и интравенозне терапије. Практични приказ 
метода локалног заустављања крварења и употреба компресивног завоја, и осталих завоја. Практични 
приказ вештачког дисања и масаже срца. Практични приказ хигијенског третмана непокретног болесника. 
Намештање болесника у одговарајући положај, технике подизања непокретног болесника. Практични 
приказ давања кисеоника, пласирања назалне сонде, уринарног катетера, испирања желуца, давања 
клизме и неге стоме. Практични приказ у збрињавању умрлог. Попуњавање и вођење одређене 
документације у здравственој установи. 
Литература: 

1. Љ. Миловић: Здравствена нега, Виша медицинска школа, Ћуприја, 2005. 
2.  

Број часова активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава: 30 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, консултације, израда семинарских радова, учење за колоквијум и завршни испит 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испит 50 
колоквијум-и 20   
семинар-и 10   
 



 
Студијски програм : Струковни  медицински радиолог 
Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво 
Назив предмета:  Планирање у радиотерапији 
Наставник: проф. др Лепосава Секуловић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: Нема услова 
Циљ предмета 
Упознавање студената  са појмом, улогом и циљем радиотерапије, као и њеним планирањем за сваки  
орган који је захваћен малигномом. Студент стиче знања о радиотерапији појединих органа, ТНМ-
класификацији и упознаје се постигнутим ефектима радиотерапије - од општег праћења, па преко 
лабораторијских налаза, ЦТ и МР праћења, до праћења регресије или пострадијацине захваћености. 
Студент се упознаје са планирањем преоперативног, постоперативног и комбинованог лечења 
(цитостатици и зрачење). 
Исход предмета  
Студент ће бити у стању да схвати значај радиотерапије, да научи планирање употребе и дозе при 
радиотерапији, да активно учествује у процесу планирања радиотерапије у складу са свим 
специфичностима појединих органа, као и значај заштите околног нормалног ткива. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Увод у предмет. Минимуму обраде оболелих од рака. Принципи и технике зрачења. Планирање зрачне 
терапије код карцинома дојке. Планирање зрачне терапије код карцинома плућа. Планирање зрачне 
терапије код карцинома коже са техникама зрачења. Планирање зрачне терапије код тумора бубрега са 
свим техникама зрачења, укључујући и зрачење метастаза. Планирање зрачне терапије код тумора 
мокраћне бешике са техникама зрачења. Планирање зрачне терапије код тумора простате са техникама 
зрачења. Планирање зрачне терапије код тумора тестиса са техникама зрачења. Планирање зрачне 
терапије код тумора утеруса и оваријума са техникама зрачења. Планирање зрачне терапије код тумора 
хипофизе и штитне жлезде са техникама зрачења. Планирање зрачне терапије код тумора мозга са 
техникама зрачења. Планирање зрачне терапије код тумора коштаног система са техникама зрачења. 
Планирање зрачне терапије код малигних обољења код деце.  
Практична настава  
Практично упознавање са минимумом обраде и планирања радиотерапије. Упознавање са принципима и 
техникама планирања радиотерапије. Врсте радиотерапијских апарата. Одређивање зрачних поља код 
карцинома дојке. Одређивање зрачних поља код тумора плућа. Одређивање зрачних поља и доза 
зрачеља код тумора бубрега. Одређивање доза и зрачних поља код томора мокраћне бешике. 
Одређивање зрачних поља и доза зрачеља код тумора простате са метастазама. Одређивање зрачних 
поља и доза зрачеља код тумора тестиса. Одређивање зрачних поља и доза зрачеља код карцинома 
утеруса и аднекса. Одређивање зрачних поља и доза зрачеља код тумора хипофизе и штитне жлезде. 
Одређивање начина зрачења код тумора мозга. Одређивање начина терапије код тумора коштаног 
система. Вежбе зрачне терапије малигних обољења код деце. 
Литература  
Флетцхер,Х.Г: Textbook of radiotherapy, Philadelphia,1966; UICC: TNM classificatio of malignat tumors, 
Second Edition, Geneva, 1974; Ackerman,V.L: Cancer, St.Luis, 1970 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава: 30 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, консултације, израда домаћих радова, учење за колоквијуме и завршни испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испит 50 
колоквијум-и 20 ..........  
Семинарски радови 10   
 



 
Студијски програм: Струковни радиолошки техничар 
Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво 
Назив предмета: Савремене радиолошке методе 
Наставник: Проф др сц мед Слободан Секуловић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Без услова за праћење теоретске и практичне наставе 
Циљ предмета: Упознавање и усвајање информација основа ултразвучне, колор Doppler,  МСЦТ и МР 
дијагностике и прегледа различитих система органа. 
Исход предмета: Усвајање информација основа ултразвучне, колор Doppler,  МСЦТ и МР дијагностике и 
прегледа различитих система органа.Усвајање информација о припреми пацијената за поједине прегледе 
као и мере заштите пацијената. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
 Основни физички принципи рада ултразвучног апарата (УЗ).Врсте УЗ сонди и њихова намена.Основни 
технички елементи МСЦТ уређаја, принцип рада, модалитети прегледа. Основни технички елементи МР 
урежаја, принцип рада, модалитети прегледа. 
Практична наставa :  
У току практичне наставе упознати се са савременим УЗ апаратом, врстама УЗ сонди и њиховој 
намени,као и начину припреме пацијената за УЗ преглед. Опција колор Doppler прегледа, принцип рада, 
намена.Упознати се са радом МСЦТ уређаја, врстама прегледа, као и методологијом рада са МР 
уређајима  и врстама прегледа који се обављају овом дијагностичком методом.Начин припреме 
пацијената за МСЦТ и МР преглед.Мере опреза неопходне пре планирања ових прегледа. 
Литература: 
 1. Лукач , Н. Ковачевић,: Основи дијагностичког ултразвука у гастроентерологији и нефрологији. Дата 
Статус,Београд, 2004. 
2.Хебранг А, Кларић Чустовић Р. Радиологија.Младинска Наклада,Загреб 2007 
3.Wicke L. Atlas of Radiologic Anatomy. Urban & Schwarzenberg –Baltimore-Munich 1978 
4.Живковић М.Клиничка радиологија 1.Спортска књига Београд 1992. 
5. Секуловић Л, Секуловић С. Перфорантне вене ноге –поглавље ”Колор Doppler ехоангиографија”-(у 
штампи) 
Број часова активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава: 30 
Методе извођења наставе 
Предавања, консултације, израда семинарских радова, учење за колоквијум и завршни испит 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 50 
практична настава 10 усмени испит  
колоквијум-и 20 /  
семинар-и 10 /  
 



 
Студијски програм: Струковни  медицински радиолог 
Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво 
Назив предмета:  Фармакологија 
Наставник: проф. др Петар Милић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 7 
Услов:  
Циљ предмета:  
Студент стиче знања о лековима, реагенсима и дијагностичким супстанцама са аспекта: порекла, начина 
справљања и обликовања и исказивања жељених и нежељених дејстава у организму у дијагностичким 
процедурама и терапији појединих обољења, органиских система. 
Исход предмета:  
Студенти ће моћи да примењују своја знања у пракси приликом дијагностичких процедура и примене 
терапије у процесу свога рада. 
Садржај предмета 
Теоријска настава:  
Студенти се упознају са предметом кроз три образовне целине. У првом делу (општа фармакологија) 
подразумева дозе и дозирање лекова и дијагностичких реагенаса, затим ресорпцију, расподелу и 
елиминацију лекова из организма. У другом делу упознају се са применом лекова код разних обољења 
везаним за: нервни систем, кардиоваскуларни, респираторни, дигестивни, уринарни, крвни, итд. 
Препознају примену хормона и цитостатика у терапији. У трећем делу упознају се са разним облицима 
тровања (лекови, пестициди, хербициди,итд), примена лекова и помоћних лековитих средстава, нежељена 
дејства лекова и лековитих сусптанца. 
Практична наставa:  
 
 
Литература: 

1. Ђ.  Стевановић; Фармакологија, ВМШСС Ћуприја, 2012. 
2. С. Јанковић; Фармакологија и токсикологија; Медицински факултет Крагујевац 2003 

Број часова активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава: 30 
Методе извођења наставе 
 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 50 
практична настава 10 усмени испит  
колоквијум-и 20   
семинар-и 10   
 



 
Студијски програм: Струковни радиолошки техничар 
Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво 
Назив предмета: Основи ултразвучне дијагностике 
Наставник: Проф др сц мед Слободан Секуловић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Без услова за праћење теоретске и практичне наставе 
Циљ предмета: Упознати се са принципима рада ултразвучног апарата, врстама сонди, врстама 
ултразвучних прегледа (УЗ),  колор и ТЦД прегледима, припремом пацијената за ову врсту прегледа 
Исход предмета: Усвојено знање о принципима рада ултразвучног апарата, врстама сонди, врстама 
ултразвучних прегледа (УЗ), колор  и ТЦД прегледима, припремом пацијената за ову врсту прегледа и 
начину чувања и одржавања ових уређаја 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Основни физички принципи рада УЗ апарата, делови УЗ уређаја, врсте сонди и њихова намена, 
упознавање са основним принципом Dopplerovog ефекта, колор Doppler ехоангиографија, врсте колор 
Doppler прегледа, ТЦД прегледи-намена и начин извођења прегледа.Припрема пацијената за ултразвучни 
преглед, чување и одржавање уређаја.  
Практична наставa :  
Практично упознавање са ултразвучним апаратом, деловима и основама коришћења апарата, врстама 
сонди, наменама сонди за различите врсте прегледа, активно учешће током прегледа са праћењем 
редоследа прегледа органа, позиционирање пацијената за преглед, припрема пацијената за преглед, мере 
одржавања и чувања ултразвучних уређаја. 
Литература: 

1. Лукач И, Ковачевић Н, Мијатовић-Стефановић Д и сарадници.Основи дијагностичког ултразвука 
у гастроентерологији и нефрологији.Завод за уџбенике и наставна средства-Београд, Београд 
2004 

2. Секуловић Л, Секуловић С. Перфорантне вене ноге-поглавље ”Колор Doppler ехоангиографија” ( 
у штампи) 

3. Taylor KJW. Atlas of Gray Scale Ultrasonography.Churchill Livingstone 1978 
Број часова активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 
Методе извођења наставе 
Предавања, консултације, израда семинарских радова, учење за колоквијум и завршни испит 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 50 
практична настава 10 усмени испит / 
колоквијум-и 20 /  
семинар-и 10 /  
 



 
Студијски програм : Струковни медицински радиолог 
Назив предмета: Медицинска етика 
Наставник: Салевић - Обрадовић Јасмина 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: Нема услова  
Циљ предмета 
 Циљ и задатак овог предмета је да усмери  студенте да раде на психолошко моралном самоизграђивању, 
да раде на “корекцији сопствене несавршености”,да зна како се у појединцу формирају позитивне 
морално психолоске особине, односно врлине. Задатак наставе је да се науче разне заклетве и кодекси 
медицинске етике као писана упутства за морално понашање у пракси 
Исход предмета  
Понашање и рад по етичким принципима, исправно решавање етичких проблема у здравственој 
установи и схватање значаја  кривичне одговорности здравствених радника. Стечено знање омогућава  
да  здравствени  радник  буде носилац здраве унутрашње моралне климе у здравственој организацији као 
и способност преношења стеченог знања на друге. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Појам морала и етике, Моралност као психичка функција човека, Психологија морала, Суперего- 
унутрашњи контролор и казнилац, Историјат етичког учења, Карактеристике магијске медицине, научна 
медицина, Заклетва Флоренс Најтингел, Етички став здравственог радника према болеснику, Принципи 
комуникације здравствени радник болесник, Етички став здравственог радника према болеснику у 
психијатрији, Етички став здраственог радника  према тешко оболелом и умирућем болеснику, Етицки 
став према болесници у гинекологији, Етицки став здравственог радника према болесном детету, Етички 
став према особама са посебним потребама. Етички проблеми везани за рад у хирургији,  Еутаназија 
Медицинска тајна, Експеримент у медицинске сврхе, Етички проблеми трансплантације органа, Однос 
здравственог радника према породици болесника, Етички проблем везан за здравствено просвећивање, 
Етички аспекти и норме понашања у здравственој установи, Деонтологија и њени аспекти рада, Грешке 
у медицини и кривична одговорност здравствених радника    
Практична настава  
 
Литература  
Медицинска етика Проф. Др Јован Марић 
Стампана предавања  предаваца Др Светлане Миљковић 
 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава:  
Методе извођења наставе 
Интерактивна теоријска настава, консултације, израда семинарског рада,  колоквијум  и завршни испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава  усмени испт 50 
колоквијум-и 30 ..........  
Семинарски радови 10   
 



 
Студијски програм: Струковни радиолошки техничар 
Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво 
Назив предмета: Радиолошка дијагностика у хируршким гранама 
Наставник: Проф др сц мед Слободан Секуловић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: Положен испит из предмета хирургија са трауматологијом  
Циљ предмета: Упознавање се дијагностичко- терапеутским радиолошким процедурама у оквиру 
хируршких  грана 
Исход предмета: : Усвајање информација о дијагностичко- терапеутским радиолошким методама и 
процедурама у оквиру хируршких грана 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Упознавање са различитим дијагностичко- терапеутским радиолошким процедурама у хируршким 
гранама почев од класичних ртг прегледа, преко инвазивних катетеризационих метода прегледа до 
терапеутских поступака, који су често једино решење у лечењу извесних хируршких оболења.  
 
Практична наставa :  
Практично упознавање са различитим класичним радиолошким прегледима као и инвазивним 
(катетеризационим) прегледима и интервенцијама. 
Литература: 

1. Бошњаковић П и сарадници. Практикум клиничке радиологије. Дата Статус Београд 2009 
2. Живковић М. Клиничка радиологија 1. Спортска књига Београд 1992 

 
Број часова активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава: 45 
Методе извођења наставе 
Предавања, консултације, израда семинарских радова, учење за колоквијум и завршни испит 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 50 
практична настава 10 усмени испит / 
колоквијум-и 20 /  
семинар-и 10 /  
 



 
Студијски програм: Струковни радиолошки техничар 
Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво 
Назив предмета: Радиолошка дијагностика у интернистичким гранама 
Наставник: Проф др Лепосава Секуловић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: Без услова за праћење теоретске и практичне наставе 
Циљ предмета:  
Упознавање се дијагностичко- терапеутским радиолошким процедурама у оквиру интернистичких грана 
Исход предмета: 
Усвојене информације о дијагностичко- терапеутским радиолошким методама и процедурама у оквиру 
интернистичких грана 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Упознавање са различитим дијагностичко- терапеутским радиолошким процедурама у интернистичким 
гранама почев од класичних ртг прегледа, преко инвазивних катетеризационих метода прегледа до 
терапеутских поступака, који су често једино решење у лечењу извесних оболења.  
 
Практична наставa :  
Практично упознавање са различитим класичним радиолошким прегледима као и инвазивним ( 
катетеризационим) прегледима и интервенцијама. 
Литература: 

1. Бошњаковић П и сарадници. Практикум клиничке радиологије. Дата Статус Београд 2009 
2. Живковић М. Клиничка радиологија 1. Спортска књига Београд 1992 

 
Број часова активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава: 45 
Методе извођења наставе 
Предавања, консултације, израда семинарских радова, учење за колоквијум и завршни испит 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 50 
практична настава 10 усмени испит / 
колоквијум-и 20 /  
семинар-и 10 /  
 



 
Студијски програм: Струковни радиолошки техничар 
Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво 
Назив предмета: Мамографија, ЦТ и МР 
Наставник: Проф др Лепосава Секуловић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Без услова за праћење теоретске и практичне наставе 
Циљ предмета:  
Упознавање са основним карактеристикама мамографског, МСЦТ и МР апарата, наменама ових 
дијагностичких уређаја и начином примене. 
Исход предмета: 
Усвојене информације о карактеристикама, начину рада, наменама и практичној употреби мамографског, 
МСЦТ и МР уређаја. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Основни физички принципи рада мамографског апарата, основни елементи уређаја, намена.Основни 
физички принципи рада МСЦТ уређаја, саставни делови, врсте прегледа на овом уређају као и основне 
физичке карактеристике МР уређаја, саставни делови као и намена МР дијагностичких апарата.  
Практична наставa :  
Практично упознавање са радом мамографског апарата, позиционирање пацијенткиње, основне 
информације о добијеним налазима.Практично упознавање са радом МСЦТ и МР уређаја, позиционирање 
пацијената за преглед, упознавање са радом за контролном конзолом, основне информације о добијеним 
налазима. 
Литература: 

1. Живковић М. Клиничка радиологија 1. Спортска књига Београд 1992 
2. Бошњаковић П и сарадници. Практикум клиничке радиологије. Дата Статус Београд 2009 

Број часова активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава: 45 
Методе извођења наставе 
Предавања, консултације, израда семинарских радова, учење за колоквијум и завршни испит 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 50 
практична настава 10 усмени испит / 
колоквијум-и 20 /  
семинар-и 10 /  
 



 
Студијски програм: Струковни радиолошки техничар 
Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво 
Назив предмета: Eнглески језик 
Наставник: Нела Мариновић, проф. MA 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: нема услова 
Циљ предмета:  
Коришћење стручне литературе на енглеском језику, писање краћих текстова, белешки, савладавање 
основне терминологије сестринства, коришћење речника, интернета и осталих извора информација из 
области неге болесника и физикалне терапије.  Студенти треба да стекну продуктивно знање енглеског 
језика  као и да се оспособе  за самостално изражавање у оквиру тематике везане за професионалну 
сферу. 
Исход предмета:  
Студенти ће савладати основну медицинску терминологију на енглеском језику, успешно ће користити 
речнике, интернет и бити у стању да сакупе и дођу до неопходних информација из области медицине, 
радиологије, сестринства и терапије 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Обрада стручних и истраживачких текстова, стручне терминологије, фраза и идиома са посебним 
акцентом на радиологију, физиотерапију, негу болесника, Вежбање језичких вештина у реалним 
ситуацијама. Индуктивно и дедуктивно савладавање граматичких јединица имплементираних у реалне 
потребе свакодневног живота и професије којом се студенти баве.  

Литература: 
1. Tony Grice, NURSING 1, Oxford University Press 2010 
2. Nela Marinovic, PRAKTIKUM Engleski u medicini, Viša medicinska škola u Ćupriji, 2006  
3. Раymond Murphy, ENGLISH Grammar inUse Pre-intermediate, Cambridge University Press,2010 
4. Sofija Micic, MEDICINSKI REČNIK, Zavod za izdavanje udžbenika, Beograd, 2007 
5. English Advanced Learner's Dictionary, Oxford Press, 2009 
6. Ljubica Popovic i Vera Miric, GRAMATIKA ENGLESKOG JEZIKA SA VEZBANJIMA, Zavod 2001 

Број часова активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 0 
Методе извођења наставе 
Предавања, консултације, израда семинарских радова, учење за колоквијум и завршни испит 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава / усмени испит 40 
колоквијум-и 40   
семинар-и 10   

 



 
Студијски програм: Струковни радиолошки техничар 
Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво 
Назив предмета: Контрастна  радиологија 
Наставник: др Зоран Милошевић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: без услова за праћење наставе и вежби 
Циљ предмета: Стицање знања о контрастним средствима (к.с.) у радиологији уопште.Врсте контрастних 
средстава,начин примене истих, мере опреза пре апликовања к.с. 
 
Исход предмета: Стечена теоретска и практична знања из ове области омогућавају студентима да 
разумеју околности у којима се к.с. примењују у радиологији, за коју дијагностичку процедуру се која к.с. 
користе, начин апликовања истих као и да буду детаљно упознати са мерама опреза пре и у току извођења 
таквих радиолошке процедура.  
 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Позитивни и негативни контраст.Контраст у радиологији као разлика у оптичкој густини-степени 
густине.Позитивна и негативна к.с.Позитивна к.с.: баријум сулфат-нема нежељених дејстава-
контраиндикације, јодни препарати-парентерална примена,врсте радиолошких процедура у којима се 
користе као и подела истих на основу осмолалности, молекуларне структуре и на основу електричног 
набоја.Нуспојаве и алергијске реакције при употреби к.с:компликације, избегаванње ризика пре употребе 
к.с.-адекватна селекција и припрема пацијената,превенција,исцрпна анамнеза са посебним освртом на 
евентуалне раније алергијске реакције.  
Практична наставa :  
Конкретно упознавање са к.с., начин чувања истих као и њихова припрема пре употребе, практично 
упознавање са сваком радиолошком процедуром у којој се примењује к.с. 
 
Литература: 
1.Бошњаковић П  и сарадници:Практикум клиничке радиологије.Дата Статус, Београд,2009 
2.Секуловић Л, Секуловић С. Перфорантне вене ноге- поглавље ”Интравенска флебографија”( у штампи) 
3. Булатовић Р. Радиолошка дијагностика I, ауторизована скрипта,Београд 2010 
Број часова активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава: 30 
Методе извођења наставе 
Предавања, консултације, израда семинарских радова, учење за колоквијум и завршни испит 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 50 
практична настава 10 усмени испит / 
колоквијум-и 20 /  
семинар-и 10 /  
 



 
Студијски програм: Струковни радиолошки техничар 
Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво 
Назив предмета: Радиологија у педијатрији 
Наставник: Проф др сц мед Слободан Секуловић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: Без услова за праћење теоретске и практичне наставе 
Циљ предмета: 
Упознавање са класичним као и савременим ртг и ултразвучним процедурама прегледа дечије популације 
Исход предмета: 
Усвојено знања из области класичних и савремених ртг и ултразвучних процедура прегледа дечије 
популације, мере заштите као и адекватно одређивање кондиција за експозицију при прегледу. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
 Стицање знања о основама стандардне радиолошке дијагностике, ултразвучне, колор Doppler 
дијагностике, МСЦТ и МР дијагностике код пацијената дечије популације.Посебан акценат ставити на 
процену потребе ртг. прегледа, мере оптималне заштите пацијената током прегледа  као и адекватан избор 
кондиција  при експонирању. 
Практична наставa :  
Конкретно упознавање са начином припреме и вођењем свих ртг. и ултразвучних прегледа код пацијената 
дечије популације.Посебан осврт на примену стриктних мера заштите пацијената током ртг прегледа. 
Учествовање у одређивању адекватних кондиција при експонирању.  
Литература:1. 
Томашевић М, Голднер Б.Рендгенско зрачење и заштита у педијатријској дијагностици.Женид- Београд 
2012. 
Неговановић Д. Клиничка рендгенологија болести скелета у дечјем узрасту.Савремена администрација 
1990. 
3.Секуловић Л, Секуловић С. Перфорантне вене ноге- поглавље ”Колор Doppler ехоангиографија” ( у 
штампи) 
4.Живковић М. Клиничка радиологија 1.Спортска књига – Београд 1992 
Број часова активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава: 30 
Методе извођења наставе 
Предавања, консултације, израда семинарских радова, учење за колоквијум и завршни испит 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 50 
практична настава 10 усмени испит  
колоквијум-и 20 /  
семинар-и 10 /  
 



 
Студијски програм: Струковни  медицински радиолог 
Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво 
Назив предмета:  Клиничка нуклеарна медицина 
Наставник: Матовић Милован 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: Положени сни испити друге године студија 
Циљ предмета:  

• Да студенти овладају теоријским и практичним знањима у припреми и апликовању 
радиофармацеутика у дијагостичким и терапијским нуклеарномедицинским 
процедурама 

• Да студенти овладају теоријским и практичним знањима из области спровођења мера 
заштите од отворених извора јонизујућих зрачења 

• Да студенти овладају основним теоријским и практичним знањима из области in-vitro 
дијагностичких нуклеарномедицинских метода 

• Да студенти овладају теоријским и практичним знањима о клиничком значају и 
спровођењу нуклеарно медицинских дијагностичких процедура 

• Да студенти овладају теоријским и практичним знањима о клиничком значају и 
спровођењу нуклеарно медицинских терапијских процедура 

Исход предмета:  
Оспособљавање студената за самосталан рад у припреми и извођењу дијагностичких и терапијских 
процедура у клиничкој нуклеарној медицини 
Садржај предмета 
Теоријска настава:  
• Биофизичке основе примене дијагностичких и терапијских процедура у нуклеарној медицини  
• Теоријске основе припреме и апликовања радиофармацеутика у дијагностичим и терапијским 

нуклеарномедицинским процедурама 
• Биолошки ефекти јонизујућих зрачења. Мере заштите од нежељених ефеката у коришћењу 

отворених извора јонизујућег зрачења 
• Методе одређивање концентрација биолошки активних супстанци у биолошком материјалу у 

in-vitro дијагностичкој нуклеарној медицини 
• Основи клиничке примене нуклеарно медицинских дијагностичких метода у кардиологији,  

ендокринологији, гастроентерологији, хепатологији, нефроурологији, пулмологији, 
неурологији и психијатрији, хематологији и онкологији  

• Основе клиничке примене нуклеарно медицинских терапијских метода у лечењу бенигних и 
малигних болести 

Практична наставa:  
• Биофизичке основе примене отворених извора јонизујућег зрачења у дијагностичким и 

терапијским процедурама у нуклеарној медицини  
• Практично овладавање методама припреме и апликовања радиофармацеутика у 

дијагностичим и терапијским нуклеарномедицинским процедурама 
• Овладавање спровођењем мера заштите од нежељених ефеката у коришћењу отворених 

извора јонизујућег зрачења. Овладавање спровођењем метода деконтаминације 
• Практично овладавање методама одређивања концентрација биолошки активних супстанци у 

биолошком материјалу у in-vitro дијагнсотичкој нуклеарној медицини 
• Овладавање методама клиничке примене нуклеарно медицинских дијагностичких метода у 

кардиологији,  ендокринологији, гастроентерологији, хепатологији, нефроурологији, 
пулмологији, неурологији и психијатрији, хематологији и онкологији  

• Овладавање методама клиничке примене нуклеарно медицинских терапијских метода у 
лечењу беинигних и малигних болести 

Литература: 
1. Група аутора: Нуклеарна медицина, Медицински факултет Београд 2005. 
2. Богићевић М, Илић С. Нуклеарна медицина, методологија и клиника, СКЦ Ниш, 2007. 

Број часова активне наставе Теоријска настава:45 Практична настава:30 



Методе извођења наставе 
Предавања, консултације, израда семинарских радова, учење за колоквијум и завршни испит 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испит 40 
колоквијум-и 40   
семинар-и    
 



Табела 5.2А Спецификација  стручне праксе   
Студијски програм/студијски програми : 
Врста и ниво студија: 
Наставник или наставници задужени за организацију стручне праксе:  
Секуловић Слободан 
Број ЕСПБ:18 
Услов:нема  
Циљ  
стручне праксе је да студент буде укључен активно и пасивно у процесе који се одвијају у здравственом 
сектору сходно његовим компетенцијама, а уз процену и асистенцију сарадника. 
Очекивани исходи  
Студент ће бити оспособљен за:  

- тимски рад 
- поштовање хијерархије, препознавање своје улоге у тиму и преузимање одређеног броја 

задатака по процени сарадника, упознавање и ограничено учествовање у сложеним  
дијагностичким и терапијским процедурама, здравствено васпитни рад и циљане едукативне 
програме да их спроводи самостално или тимски. 

 
     Кроз стручну праксу студент се оспособљава да теорисјко и ограничено практично знање прошири и 
интегрише у динамичне процесе који се одвијају на релацији здравствени радник – корисник. 
Садржај стручне праксе  
     Препознавање различитих дисциплина; познавање тимске интеракције за размишљање и дефинисање 
појединачне улоге у тиму; упознавање и лично учествовање у сложеним дијагностичким и терапијским 
процедурама;циљани едукативни програми и праћење хронично оболелих да их спроводи самостално 
или тимски; преузимање задатака по личној процени и процени сарадника; вођење документације; 
учешће на визитама. 
      У референтним  наставним базама студент ће кроз стручну праксу у (хируршким и интернистичким 
дисциплинама; хитно збрињавање угрожених болесника ; примарној здравственој заштити ; социјалној 
заштити) да евалуира стечена знања и на основу критичког размишљања и етичких одлука да донесе 
исправан суд о својој професији и себи лично, а све кроз активности у које се максимално укључује. 
      Број часова , ако је специфицирано: 
Током I године студент обавља стручну праксу у трајању од 600 часова и стиче 6 ЕСПБ, на II години 
обавља стручну праксу у трајању од 600 часова и стиче 6 ЕСПБ а на III години обавља стручну праксу у 
трајању од 600 часова и стиче 6 ЕСПБ 
Број часова , ако је специфицирано   
Методе извођења су условљене проблемима и потребама у здравственом сектору, а струковна 
медицинска сестра најчешће користи: 
        разговор                                          интервју                                                                           -   
        здравствено васпитни рад               организација 
         припрема болничког материјала, услова за  извођење дијагностичких, терапијских и 

      рехабилитационих процедура и праћење истих 
        препознавање знака и симптома основне болести и адекватно пружање помоћи 
        континуитрани мониторинг             рад у оквиру важећих стандарда здравствене неге                                       
         правилно вођење документације 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
 
 
 



Табела 5.2Б Спецификација  завршног рада   
Студијски програм: Струковни медицински радиолог 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први ниво 
Наставник или наставници задужени за организацију  завршног рада (Име, средње слово, презиме): 
Ментор завршног рада – из стручно апликатовно предмета и наведених стручних предмета 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Положени испити предвиђени планом и програмом и обављена стручна пракса 
Циљеви завршног рада:  

1. Опредељивање студената за област из које ће радити завршни рад 
2. Усмеравање студената према апликативним областима што чини његову будућу  праксу                     
3. Избор теме из изборне области 
4. Израда завршног рада на основу резултата добијених у пракси кроз процес истраживања и 

упоређивања са објављеним подацима на исту тему 
5. Да се студент оспособи за повезивање теорије и праксе у улози Струковног медицинског 

радиолога 
Очекивани исходи:  

1. Оспособљен студент да разуме и примењује све дијагностичке процедуре из области 
радиологије и радиотерапије 

2. Оспобљен студент да активно учествује у практичном раду из области радиологије 
3. Оспособљен студен да истражује и уводи новине из области дијагностичких радиолошких 

процедура и радиотерапије 
4. Оспособљен студент да професионалну праксу реализује у оквиру стандарда радиолошке 

дијагностике и терапије 
Општи садржаји: 
Завршни рад представља истраживачки рад студента у коме он практично примењује методологију 
истраживања у области за коју се определио (стручно апликативна област). 
По завршеном истраживању студент припрема завршни рад у писменој форми. Саставни делови 
завршног рада су: 

- увод 
- теоријски део 
- експериментални део (резултати и дискусија) 
- закључак 
- предлог мера 
- преглед литературе  
- прилози (инструменти) 

Методе извођења:  
Када студент испуни услов (положени сви испити) опредељује се за стручно апликативну област из које 
жели да ради завршни рад. Од стране школе студент добија документацију и бива упућен у наставну 
базу где ће обавити истраживање. 
Истраживање се спроводи од стране студента уз контролу ментора и сарадника. Студент и сарадник 
поштују етичке принципе у процесу истраживања. 
Садржај метода у истраживању: интервју, приказ случаја, анализа практичног рада на основу 
медицинске документације из области радио дијагностике и терапије, дијалог, асистенција,  саветовање, 
здравствено васпитни рад, помагање, организација. 

Оцена  (максимални број поена 100) 
 
 


