
Студијски програм/студијски програми : Струковни медицински радиолог 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета: Анатомија 
Наставник : др сци. мед. Христос Алексопоулос,проф.др Милан Милисављевић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема услова 
Циљ предмета 
Стицање знања и усвајање вештина о општим појмовима и дефинисању анатомије,
историјскомразвоју 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
стручноапликативних предмета, као и квалитетном извођењу практичног рада у свакодневној пракси.
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Дефинисање анатомије. Увод у анатомију, основна анатомска номенклатура. Орјентационе равни. 
Општа остеологија.Подела костију по типу: кости главе,кости трупа. кости екстремитета. Општа 
миологија. Мишићи главе и врата. мишћи трупа. мишићи горњих и доњих екстремитета. Општа 
артрологија. Зглобови главе и врата,кичменог стуба. зглобови горњих и доњих екстремитета. 
Општа ангиологија. Општа неурологија. Анатомија респираторног и кардиоваскуларног система. 
Анатомија дигестивног и уринарног система. Анатомија гениталног система мушкарца и жене. 
Анатомија чула. Анатомија нервног система. Анатомија ендокриног система.  
Практична настава 
Практично упознавање студената са грађом људског тела по областима. Основни анатомски појмови. 
Грађа, подела и основне анатомске карактеристике костију, зглобова, мишића, крвних судова и 
нерава.Унутрашњи органи и системи органа, као и чула човечијег организма. 
Литература 
1. Алексопoулос, Х., Марић, Љ. Миологија човека,Висока медицинска школа струковних студија 

Ћуприја, 2005. 
2. Димитријевић, Ј., Алексопoулос, Х. Клиничка анатомија, друго допуњено издање,Висока медицинска

школа струковних студија Ћуприја, 2009. 
3. Димитријевић, Ј., Алексопoулос, Х. Клиничка анатомија човека са цитологијом, хистологијом 

иембриологијом,Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја, 2011. 
4. Алексопоулос, Х., Миловановић, Н., Лануга, У. Анатомски атлас човека, Dinex, Београд, 2015. 
5. Алексопoулос, Х., Илић, А. Анатомија човека практикум, друго допуњено издање, Висока 

медицинска школа струковних студија Ћуприја, 2019. 
 

Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 
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 5 писмени испит 60 
практична настава 10 усмени испит  
колоквијум-и 20 ..........  
Семинарски радови 5   

 
  



Студијски програм: Струковни медицински радиолог 
Врста и ниво студија: струковне студије, I ниво (Основне струковне студије) 
Назив предмета: Радиолошка физика 
Наставник: др Горан Јововић, професор струковних студија 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ:3 
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 непроменљиво 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. 
Литература: 
1. Група аутора, Медицинска биофизика, Медицинска књига, Београд, 1977, 
2. И.Драганић,Радиоактивни изотопи и зрачење, Научна књига, Београд,1985. 
3. Ј. Станковић, Н. Милошевић, Основи радиолошке физике, ВМШ, Београд, 2007. 
Број часова активне наставе: Теоријска настава: 3 Практична настава: 0 
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  усмени испит 50 

колоквијум 30   

семинарски рад 10   

 
  



 
Студијски програм: Струковни радиолог 
Врста и ниво студија: струковне студије, I ниво 
Назив предмета: Биохемија 
Наставник: др сци. мед. Јасмина Јовановић Мирковић, ацц. спец. фарм. Марија Јовановић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: Предходно одслушани предмети: Анатомија, Физиологија 
Циљ предмета: 
Разумевање и схватање значаја варијације референтних вредности параметара појединих система и избор 
одговарајућих биомаркера у постављању дијагнозе и исхода болести 
Исход предмета: 
Студент стиче основна знања о биомолекулима који чине основну грађу људског организма и биохемијским 
процесима који се одигравају у организму, као и о метаболизаму појединих материја у људском организму 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Биохемијска организација људског организма. Избор биохемијских сетова у анализи функција појединих 
органа и ткива. Вода и минерали, биохемијске карактеристике телесних течности. Биомаркери. Кинетика 
реакција, класификација ензима. Основни принципи дијагностичке ензимологије. Избор биохемијских сетова 
у анализи функција појединих органа и ткива; Клинички значај појединих маркера у дијагностици и 
прогнози болести. Класификација, улога и значај витамина, поремећаји витаминског статуса. Угљени 
хидрати, варење и ресорпција, гликемија. Липиди, метаболизам масти у организму, Липопротеини крвне 
плазме, њихов значај у атеросклерози, гојазност. Аминокиселине, протеини, варење и ресорпција. 
Нуклеинске киселине, нуклеопротеиди. Биохемијске карактеристике крви, хемоглобин, поремећаји у синтези 
хемоглобина. Подела хормона, механизам деловања, место и улога хормона у регулацији биохемијских 
процеса у организму. Оксидативни стрес и антиоксидативна заштита. Туморски маркери. 
Литература: 
1. Кораћевић Д., Бјековић Г, Ђорђевић В, и ост. Биохемија, четврто издање, Савремена администрација, 
Београд, 2006 
2. Спасић С, Јелић-Ивановић З, Спасојевић-Калимановска В, Медицинска биохемија, Фармацеутски 
факултет, Београд, 2004 
3.Ђорђевић В, Павловић Д, Коцић Г, и ост. Клиничка биохемија, Графика Галеб, Ниш, 2010 
Број часова  активне наставе Остали часови 

 Предавања: 
       3 

Вежбе: 
    0 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

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 20 
практична настава  усмени испт 30 
колоквијум-и 30   
семинар-и 10   
 
  



 
Студијски програм:  Струковни медицински радиолог 
Врста и ниво студија:  Основне струковне студије 
Назив предмета:  Информатика 
Наставник:  Мр Драган Антић, дипл. ел. инг., предавач, мр Иван Томић, предавач 
Статус предмета:  обавезан 
Број ЕСПБ:6 
Услов:  Нема услова  
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: Стицање знања из информационо комуникационих технологија заснованих на 
применирачунара у здравству. Студент се овим програмом оспособљава да користи савремене 
информационокомуникационе 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; 
извори и стратегије претраживања здравствених информација на Интернету и on-line базама података; 
претраживањe здравствених информација на Интернету и on-line   базама података (PubMed, Cochrane Library 
и др.).  
Литература: 
1. Информатика, Д. Антић, електронска скрипта, АВМСС Одсек Ћуприја 2019  
2. Windows 10 Корак по корак, Joan Lambert, Steve Lambert, CET Beograd 2016  
3. Windows 7 Step by Step, Joan Preppernau i Joyce Cox, Online Training Solutions, Inc., CET Beograd 2010   
4. План и програм ECDL/ICDL (The European Computer Driving Licence) www.ecdl.rs 

http://www.heliant.rs/health,  
5. Office 2007 na dlanu, Steve Johnson, Perspection, Inc., Kompjuter biblioteka Beograd 2007   
6. Телемедицина, И. Рељин, А.Гавровска,електронско издање, Академска мисао Београд 2013  
Број часова активне наставе Теоријска настава:   3 Практична настава:    2 
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  

активност у току предавања 10 писмени испит 40 

практична настава 20 усмени испит  

колоквијум-и 20(2 x 10)   

семинар-и 10   
 
  



 
Студијски програм : Струковни медицински радиолог 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета: Комуникационе вештине 
Наставник: др сци. мед. Жилијета Кривокапић, др Сања Трговчевић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема услова  
Циљ предмета 
Стицање основних знања из теоријa комуникације, подизање свести о важности комуникације и повећање 
комуникацијских способности и вештина у медицинској пракси. 
Исход предмета  
Студенти ће стећи знања о основним појмовима из теорије комуникације, врстама комуникације и 
препрекама за успешну комуникацију. Студент треба да буде оспособљен за практичну апликацију 
комуникацијских знања и вештина у медицинској пракси. Студенти ће стећи вештине препознавања емоција 
код пацијената приликом специфичних медицинских поступака у циљу повећања њиховог емпатијског 
капацитета.   
Садржај предмета:  
Теоријска настава: Основе комуникације: предмет, методе и категоријални апарат, настанак 
комуникологије као науке и њен развој, комуникологија и медицинске науке. Основни појмови у 
комуникологији: информација, комуникацијски стимулус и реакција, порука, интеракција и транскација, 
склопови и системи, знакови и симболи. Типови комуникације: интерперсонална и интраперсонална 
комуникација, комуникација у групи, комуникација у организација и масовна комуникација. Врсте 
комуникација: вербална и невербална комуникација. Вештине интерперсоналне комуникације: 
компетентност, мотивација, невербална сензитивност, емоционална интелигенција, асертивност, 
самоконтрола и емпатија. Карактеристике развојних и вулнерабилних животних доба (детињство, 
адолесценција, зрелост, старост). Кризе и теорије превладавања. Успешност и препреке успешној 
комуникацији, конфликти и резолуција конфликта, асертивност. Вештина комуницирања са пацијентом, 
типови личности пацијената и комуникација са њима, емпатија и активно слушање, страхови и агресивност 
код пацијената. Вештина комуникације у различитим гранама медицине. Вештина комуникације у 
радиологији. Психолошка припрема пацијента за интевенције. Вештина комуницирања са психијатријским 
пацијентом. Комуникологија у здравственим институцијама: специфичност комуникације у здравству и 
управљање здравственим институцијама. Нови обрасци комуникације у 21. веку, манипулација у 
комуникацији, професионална комуникација.  
Практична настава: Комуникациони процес. Модели комуникације. Комуникационе вештине – радионица. 
Вербална и невербална комуникација. Специфичности комуникације са различитим узрасним групама (деца, 
адолесценти, стари). Вештине превладавања, копинг механизми. Правила успешне комуникације – 
практичан рад, играње улога. Самопотврђујуће понашање, технике за решавање конфликта – играње улога, 
рад у групи. Карактеристике и специфичности комуникационих стилова у различитим медицинским 
гранама. Шта треба да зна и користи медицински радиолог у раду са пацијентом? – радионица.  Шта треба 
да зна и користи медицински радиолог у тимском раду? – радионица. Основе саветодавног и терапијског 
рада. Терапијски приступ пацијенту – радионица. Припрема пацијента за интервенције – радионица. Нови 
комуникациони модели и њихов утицај на медицинску праксу и однос са пацијентима.   
Литература: 
1. Ненадовић, М. (2010). Вештина комуницирања, за студенте Факултета здравствене неге. Биграф, Београд 
2. Х. Еиде., Т.Еиде, (2005). Комуникација сестра - пацијент.  УМСТ Србије.  
Број часова  активне наставе Остали часови 

   Предавања: 
3 

Вежбе: 
2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, консултације, израда семинарских  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 50 
практична настава 10   
колоквијум-и 15   
Семинарски радови 15   
 



 
Студијски програм: Струковни медицински радиолог 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета: Увод у радиологију  
Наставник: спец. др мед. Јелена Милојковић, предавач 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема услова 
Циљ предмета: 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.  
Исход предмета: Студент је савладао значај радиографије која је почетна, основна радиолошка техника која 
у систему добијених слика поставља дијагнозу на основу снимљених чињеница.  
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.  
Практична настава  
Вежбе са радиографијама: позиционирање, утврђивање основних праваца X-зрака. Вежбе са циљаним 
радиографијама. Позиционирање пацијента и правац X-зрака.  
Литература:      

1. Живковић,М.: Рендгенска дијагностика са практикумом, Завод за уџбенике и наставна средства, 
Београд, 1980;  

2. Меркаш, З; Перовић,М: Основи радиологије: Медицинска књига Београд-Загреб, 1965. 
Литература– допунска  

3. R. Carlton, A. Adler: Principles of radiographic imaging, Delmar, Thomson Learning 2001.  
4. Fauber T. L: Radiographic imaging &exsposure, Mosby, Elsevier, St. Louis, 2009. 

Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 
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   
семинар-и 10   
 
  



 
Студијски програм: Струковни медицински радиолог 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета: Физиологија 
Наставник: Проф. др Владимир Живковић 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Нема услова  
Циљ предмета: Упознавање студената са основним концептима физиологије као фундаменталне медицинске 
науке кроз теоријски и практични приступ. Разумевање базичних механизама ћелијске и физиологије ткива и 
органа као и њихова интеграција у оптималну функционалну целину. Овладавање основним практичним 
принципима за испитивање функције најважнијих органских система. Прилагођавање теоријских и 
практичних знања и вештина ради њихове клиничке примене. 
Исход предмета: По завршету наставе од студента се очекује да стекне основна знања која се односе 
на познавање базичних теоријских принципа функције ћелија, ткива, органа и организма као целине. 
Поред тога, на крају наставе студент би требало да савлада вештине које омогућавају релевантну процену 
рада мајоритетних органских система организма човека са циљем имплементације у клиничку праксу. 
Садржај предмета:  
Теоријска настава 
Општи принципи физиологије човека; Физиологија ћелије; Физиологија ексцитабилних ткива; Физиологија 
срца; Физиологија циркулације; Физиологија респираторног система; Физиологија хематопоезног система; 
Физиологија гастроинтестиланог система; Физиологија бубрега; Физиологија ендокриног система; 
Физиологија централног и периферног нервног система. 
 
Практична настава 
Мерење и анализа карактеристика пулса; Мерење и анализа крвног притиска; Аускултација срчаних тонова; 
Регистровање и анализа електрокардиограма; Одређивање енергетске потрошње организма и енергетска 
потрошња у базалним условима; Испитивање клинички важних рефлекса. Консултативне обраде појединих 
поглавља. 
Литература:      

1. Ганонгов преглед медицинске физиологије. Прво издање на српском језику. Ganong William Факултет 
медицинских наука, Крагујевац 2015. 

2. Медицинска физиологија (превод десетог или једанаестог издања). Guyton AC, Hall JE Савремена 
администрација, Београд, 2003. 

Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 1 
Методе извођења наставе 
Настава се изводи у облику интерактивних предавања, вежби, колоквијума, семинарских радова, 
консултација и самосталног рада студента 
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: Основи радиографије 
Наставник: спец. др мед. Јелена Милојковић, др мед. Виолета Стајић-Симић  
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема услова 
Циљ предмета: Студенти се упознају 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 позиционирање, тако и употребу рендгенских доза и тумачење живих 
слика на радиоскопијама. Оспособљен је да процени квалитет рендгенске слике, коригује потребне елементе 
и овладао је вештином снимања у радиографији. 
Садржај предмета:  
Теоријска настава  
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 класичних снимања коштанозглобног 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:      

1. Живковић,М.: Рендгенска дијагностика са практикумом, Завод за уџбенике и наставна средства, 
Београд, 1980;  

2. Меркаш, З; Перовић,М: Основи радиологије: Медицинска књига Београд-Загреб, 1965. 
Литература– допунска  

3. R. Carlton, A. Adler: Principles of radiographic imaging, Delmar, Thomson Learning 2001.  
4. Fauber T. L: Radiographic imaging &exsposure, Mosby, Elsevier, St. Louis, 2009. 

Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 
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   
семинар-и 10   
 
  



 
Студијски програм: струковни медицински радиолог 
Врста и ниво студија: струковне студије, I ниво (Основне струковне студије) 
Назив предмета:  Радиолошка заштита 
Наставник: др Горан Јововић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ:6 
Услов: Положен испит из предмета радиолошка 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 је овладао основним знањима и вештинама из радиолошке заштите неопходним за квалитетну 
примену зрачења у медицини. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Увод у премет обухвата: радијацију, рендгенско, 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 рендген дијагностике, 
радиотерапије и у нуклеарној медицини. Врсте и принцип дозиметрије. Контрола извора јонизујућег зрачења у 
одељењима рендген дијагностике, радиотерапије и унуклеарној 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 СР 
Југославије, Београд, 2001. 
3. Ракочевић З. Основи радиологије денто-максилофацијалне регије. Београд, 1998. 
4. Додиг Д. и сарадници. Радијацијске озљеде. Медицинска наклада, Загреб, 2002. 
Број часова активне наставе: Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 
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: Основне струковне студије 
Назив предмета: Патологија са патофизиологијом
Наставник: проф. др Митровић Слободанка 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: Нема услова за пријављивање и слушање предмета 
Циљ предмета 
 Циљ наставе из предмета Патологија са патофизиологијом је да упозна студенте са морфолошким, 
патолошким променама ћелија, ткива, органа и система, и корелацијом ових промена са патофизиолошким 
процесима појединих болести, стања која ће бити подручје рада будућег физиотерапеута.  
Исход предмета  
је савладавање морфолошким и патолошким променама ћелија ткива, органа и система и могућност 
корелације са болестима. Такође савладавање патофизиолошких стања у обољењима.Оспособљавају се и за 
педагошки рад.  
Садржај предмета 
Теоријска настава 

Увод у предмет, поремећаји циркулације и лимфе,атрофија, значај и последице, хипертрофија и 
хиперплазија. Метаплазија, дистрофија (дегенерације), таложење соли и стварање конкремената , 
запаљења, општа патологија тумора, обољења срца и крвних судова, патологија женских полних органа, 
патологија мушких полних органа, патологија дигестивног тракта,  патологија панкреаса, жучне кесе и 
јетре, патологија централног нервног система и периферног нервног система, патологија локомоторног 
апарата, патологија коже и мишића. 

Литература  
Вујадин Татић. Патологија за студенте више медицинске школе. Еlit -  Medica, Београд 1999. 
Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 0 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, консултације и израда семинарских радова, учење за колоквијум и завршини испит 

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



Студијски програм : Струковни медицински радиолог 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, Први ниво 
Назив предмета: Прва помоћ 
Наставник/наставници:  спец. др мед мр Тијана Јончић, предавач 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: нема услова 
Циљ предмета 
Стицањезнања и усвајање вештина о иницијалном збрињавању повређених и болесних лица, која захтевају 
неодложну медицинску помоћ. Детаљно упознавање са здравственим процедурама које су у непосредној 
функцији спасавања живота 
Исход предмета  
Студент ће бити у стању да у ургентним ситуацијама евалуира стање повређеног или оболелог, те да примени 
све потребне процедуре спашавања живота и неодложне медецинске помоћи, како тимски тако и појединачно 
Садржај предмета 
Теоријска настава 

Преглед и тријажа повређених; Принципи евакуације: извлачење, изношење и транспорт; Процена и 
одржавање виталних параметара – свест, рад срца, дисање, проходност дисајних путева, кардиопулмонална 
реанимација, отварање венског пута; Поступање са краниоцербрално трауматизованима; Политрауматизам и  
збрињавање вишеструко повређених; Анафилактички шок и акутне алергијске реакције; Крварења – брза 
процена и збрињавање; Поступак са дисторзијама, луксацијама, фрактурама (отвореним и затвореним) и 
трауматским ампутацијама; Термичке и бароакустичке повреде; Поступак са озраченим лицима и основе 
биолошко-хемијске деконтаминације; Прва помоћ код инфаркта срца, можданог удара, стенокардичног 
напада, плућне емболије и других кардиоваскуларних ургентних стања; Гушење – брза процена и помоћ, 
акутна бол, психичке измене и друга честа ургентна стања у пракси. Поступак при тровањима. 
Практична настава 

Тријажа. Практични приказ евакуације. процена виталних функција. Кардиопулмонална реанимација - 
вештачко дисање, спољашња масажа срца ( успостављање респираторне, срчане и церебралне функције). 
Поступак и збрињавање  политрауматизованог пацијента. Заустављање крварења, завоји. Отворени и 
затворени преломи, имобилизација. Збрињавање пацијента са опекотином.Поступак са озраченим пацијентом 
и контаминираним биолошко-хемијским средствима.  Прва помоћ код инфаркта срца, можданог удара, 
стенокардичног напада, плућне емболије и других кардиоваскуларних ургентних стања Збрињавање 
пацијента са акутним болом, психичким изменама, тровањима.  Практични приказ поделе терапије (орална, 
ректална, дермална, парентерална: интрамускуларна, интраваскуларна...) 
Литература  
1. Павловић А. Прва помоћ. Обележја, Београд, 2007. 
2. Павловић А. Кардиопулмонална реанимација. Обележја, Београд, 2007 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 1 
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 30 
практична настава 20 усмени испт  
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 20   
 
  



 
Студијски програм: Струковни медицински радиолог 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, 1 ниво 
Назив предмета: Инегративна здравствена и социјална заштита  
Наставник: др сци. мед. Иван В. Бошњак 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Нема услова 
Циљ предмета: Упознавање студената са историјатом, савременим системским приступом, карактеристикама 
и перспективама међународне, али и посебностима домаће здравствене и социјалне заштите у интегрисаном 
приступу 
Исход предмета:  
Стицање и усвајање знања  о интегрисаном приступу, јавним политикама и субјектима система здравствене и 
социјалне заштите становништва Србије; о интеракцији социо-економских и демографских детерминанти са 
природним и урбаним окружењем; о узајамним утицајима и  међународним оквирима здравствене и социјалне 
заштите 
Садржај предмета 
Теоријска настава  
Основни појмови здравствене и социјалне културе; здравствена и социјална заштита кроз време; ОУН, WHO  
и циљеви одрживог развоја; јавне политике социјалне и здравствене заштите у систему јавне власти у 
Републици Србији; субјекти; демографија; животна средина и здравље; социо-економске детерминанте 
система; фактори ризика; здравствена безбедност; безбедност хране и болести преносиве храном; незаразне  и 
заразне болести; климатске промене, зоонозе и вектори; наука и образовање; управљање људским ресурсима; 
медицина рада; безбедност и здравље на раду; особе са инвалидитетом; репродуктивно здравље;  жене, деца, 
омладина, стари; геронтолошко и палијативно збрињавање; смањење сиромаштва; социјална инклузија; Роми 
и миграције;  маргинализоване групе; насиље- злостављање и занемаривање; систем обавезног здравственог и 
социјалног осигурања;  Е-Здравље; ЦРОСО; фармаколошка заштита ; АЛИМС; едукација становништва, 
медији и социјалне мреже; 
Будућност и персонализација медицине 
Практична наставa : улога медицинске сестре у подизању опште и здравствене културе, политке социјалне и 
сдравствене заштите; улога медицинске сетре у очувању и унапређењу животне средине; интегративни 
приступ хроничним незаразним болестима; превенција и контрола; спровођење, праћење и евалуација; 
интегративни приступ стоматолошкој заштити менталном здрављу; болестима  зависности; злостављање и 
занемаривање; стање социјалне потребе; маргинализоване групе; НВО и удружења. 
Литература: 

1. Репродукција, маргиналност, ризик , Бојан Жикић,2017 Српски генеалошки центар  
2. Социјална медицина и медицинска екологија, Момир Јањић и сар.;2016 ВМШСС Милутин 

Миланковић 
3. Социјална екологија , Данило Ж. Марковић; 2015, Завод зауџбенике и наставна средства 
4. Социјална медицина , Снежана Симић,  2012. МФ Београд, Libri MEDICORUM  

Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 1 
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 или 30 

практична настава 20 усмени испит  

колоквијум 20   

семинари 20   
 
  



Студијски програм: Струковни медицински радиолог 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета: Стручна пракса 1 
Наставник: др сци. мед. Горан Голубовић, спец. др Зоран Милошевић, спец. др Јелена Милојковић 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема услова 
Циљ предмета: Усвајање знања у области безбедне примене и превенције потенцијалних последица зрачења 
на здравље становништа и професионално експонираних особа; оспособљавање за примену теоријских и 
практичних знања приликом извођења основних радиолошких техника снимања органа и система органа; 
oспособљавање за спровођење мера заштите пацијената и особља током примене различитих радиолошких 
техника; оспособњавање за пружање прве помоћи приликом озрачивања; унапређење вештине комуникације 
у реалном окружењеу. 

Исход предмета: Студент ће бити оспособњен: да стечена теоријскиа и практична знања примени 
приликом рада са основним радиолошким техникама; примени стечена знања и вештине како би обезбедио 
сигурност и заштиту током примене јонизујућих и нејонизујућих зрачења у медицини.  

Садржај предмета:  
- Примена основних принципи заштите од зрачења 
- Практична примена закона, прописа и стандарда заштите од зрачења 
- Руковање апаратима 
- Пружање прва помоћи при озрачивању. Анафилактички шок. Поступци збрињавања. Компликације и 

спречавање њиховог настанка.  
- Мере заштите пацијената 
- Рад у здравственом тиму – професионално понашање и комуникација; усвајање хијерархијског 

принципа у организацији радиолошке установе 
- Припрема контрастних средстава 
- Позиционирање, и употреба рендгенских доза и тумачење живих слика на радиоскопијама.  
- Процена квалитета рентгенске слике, кориговање потребних елемената. Вежбање вештине снимања у 

радиографији. 
- Врсте рецептора слике, постављање у апарат, центрирање 
- Коришћење система за компјутеризовану и дигиталну радиографију, дигитална обрада слике 
- Процена квалитета рендгенске слике (дензитет, оштрина, контраст, шум) 
- Упознавање са техникама графија сложених и динамичких радиолошких прегледа. 
- Вежбе са радиографијама: позиционирање, утврђивање основних праваца зрака 

 
Број часова активне наставе: 600  
Методе извођења наставе 
Практичне вежбе у наставној бази 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Стручна пракса се процењује опсином оценом: незадовољава, добар или одличан 
 
  



 
Студијски програм: Струковни  медицински радиолог 
Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво 
Назив предмета:  Хирургија  
Наставник: др сци. мед. Момир Јовановић 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ:5 
Услов: положен испит из предмета Анатомија 
Циљ предмета:  
Циљ предмета је пружање теоретских и практичних знања из области хирургије, упознавање студената са 
приступoм хируршким пaциjeнтимa, са савременим принципима хируршкoг рaсуђивaњa, хируршког 
приступа етиологији, патофизиологији, дијагностици, клиници, и могућности лечења обољења и повреда 
главе и врата, грудног коша, срца, органа ГИТ-а, урогениталног тракта, коштанозглобног система, дечије 
хирургије и пластичне хирургије.  
Рaзвиjaњe свeсти o хируршкoj eтици, знaчajу тимскoг рaдa у хирургиjи, рaзвиjaњe вeштинe кoмуникације са 
пaциjeнтимa као и рaзвиjaњe свиeсти o знaчajу хируршкe мeдицинскe дoкумeнтaциje.Посебна пажња ће бити 
обраћена на сложене дијагностичке процедуре наведених повреда и обољења. 
Исход предмета:  
Oспособити студента за самосталан и тимски рад у здравственим установамаразличитог ранга у области 
хируршких дисциплина, да студент овлада знањима из савремених и сложених помоћних дијагностичких 
процедура,  као и за рад у ванредним условима. 
Садржај предмета 
Теоријска настава:  
Општа хирургија: Асепса и антисепса, инфекције, пропедевтика, дијагностика, хемостаза, повреде, ране, 
шок, реанимација, аналгезија и анестезија. Основне врсте и узроци крвављења, као и привремене и 
дефинитивне хемостазе. Индикације за трансфузију крви. Примена крвних деривата и компонената. Начин 
конзервисања крви. АБО систем крвних група. Компликације трансфузије. Узроци респираторног и кардиак 
ареста као и начин извођења кардиопулмоналне реанимације. Узроци инфекација у хирургији, њихова 
класификација и методе превентиве и лечења 
Специјална хирургија:  
Неурохирургија–Врсте краниоцеребралних повреда, симптоматологија, дијагностика и основни принципи 
лечења. Значај спонтане субарахноидалне хеморагије. Основне врсте тумора мозга са њиховом 
дијагностиком и лечењем. Лумбална дискус-хернија са њеном симптоматологијом, дијагностиком и 
конзервативним и хируршким лечењем. 
Максилофацијална хирургија – Пружaњe првe мeдицинскe пoмoћи кoд пoврeдa лицa и вилицa, принципи 
oбрaдe пoврeдa мeких и кoштaних ткивa лицa и вилицa, прeлoмa кoстиjу лицa и вилицa. 
Торакална хирургија – Повреде грудног коша, пнеумоторакс, торакална дренажа, бенигни и малигни тумори 
плућа и бронхија, тумори медијастинума, струма. 
Кардиохирургија – Основни принципи кардиохирургије: вантелесни крвоток иреваскуларизација миокарда. 
Болести срца. Урођене срчане мане, митрална и трикуспидалнастеноза и инсуфицијенција, исхемијска болест 
срца, реваскуларизација, срчане аритмије, перикардијална тампонада. 
Васкуларна хирургија – Повреде  артерија и вена, акутна и хронична оклузија артерија,каротидна стеноза и 
оклузија, Биргерова болест, гангрена, анеуризмааорте, дубока венска тромбоза, проширене вене. Портна 
хипертенсија. 
Хирургија ендокриног система, – болести и принципи хирургије штитасте жлезде. 
Хирургија дигестивног система – Повреде абдомена, акутни абдомен, гастроезофагеални рефлукс –ГЕРБ, 
хируршко лечење улцеративних болести, операције жучне кесе,ингвинална и феморална кила, акутни 
абдомен, илеус, мезентеријалнатромбоза, улцеративни колитис, рак дебелог црева, акутана упала црвуљка, 
хемороиди, операције јетре. 
Урологија, ортопедијаи трауматологија коштано-зглобног система. 
Хирургија дојке – Основна знања о етиологији, дијагностици и лечењу тумора дојке. 
Врсте повреда грудног коша, њихове симтоматологије, дијагностике и лечења. Значај тумора плућа сааспекта 
симтоматологије дијагностике и лечења. 
Пластична и реконструктивна хирургија–Tрaнсплaнтaти и режњеви, хирургиja шаке, eстeтскa хирургиja, 
eпитeлни тумори кoжe, мeлaнoм, опекотине. 
Дечија хирургија – Хирургиja кoнгeнитaлних aнoмaлиja; aтрeзијe и стeнoзeгaстрoинтeстинaлног трaкта, илeус 
кoд дeцe. 
Ратна хирургија – Рaнe oд прojeктилa вaтрeнoг oружja; Рaтнe блaст пoврeдe; Рaтнa oргaнизaциja збрињaвaњa 
вeликoг брoja пoврeђeних; Рaтнe рaнe сa дeфeктoм ткивa; Teрмичкe пoврeдe; Teрмичкe пoврeдe у рaтним 



услoвимa; Инфeкциje и aнтибиoтици у хирургиjи; Инфeкциja рaтнe рaнe 
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. 
5. Домазет Н.: Хирургија са ортопедијом и трауматологијом, ИКА тачка, Београд, 1996 
6. Максимовић Ж. Хирургија, уџбеник за студенте, ЦИБИД, Београд, 2008. 

Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 0 

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  усмени испит 50 

колоквијум-и 30   

семинар-и 10   
 
  



 

 

  

Студијски програм: Струковни медицински радиолог 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета:Психологија 
Наставник: др Бојан Вељковић, предавач 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ:5 
Услов:нема услова 
Циљ предмета: Усвајање основних психолошких знања, са тежиштем на холистичком приступу  који потенцира 
неодвојивост и снажно прожимање физиолошких и психолошких функција човека, односно његово 
биопсихосоцијално јединство, како у здрављу тако и у болести. Примена стечених знања у практичном раду, 
кроз унапређење компетенција у областима менталног здравља, превенције болести, нези и третману пацијената. 
Исход предмета: Студенти су психолошки едуковани и професионално компетентни да сагледају 
индивидуално-психолошку посебност и јединственост сваког пацијента, повезаност и условљеност његових 
морфолошко-физиолошкихн карактеристика и психолошких функција, односно менталног функционисања. 
Такође, студенти су едуковани да анализирају и интегришу у своје искуство сопствене психолошке 
карактерестике, попут емоција, мотива, потреба, итд., како би били што квалитетнији здравствени радници. 
Садржај предмета 
Теоријска настава:1.Увод у психологију: развој психологије као науке, теоријске и практичне гране. 
Физиолошке основе психичког функционисања. 2. Елементи психичког живота: псих. функције, особине, псих. 
стања, понашање, 3. Когнитивне функције: перцепција – сензорни систем, објекти перцепције, перцепција 
простора, покрета и особа; свесност и пажња, памћење, учење, 4. Интелигенција, дефиниција, теорије, мерење 
интилигенције 5. Мишљење и поремећаји мишљења6. Мотиви: врсте, поремећаји мотива, фрустрације,7. 
Емоције: теорије о емоцијама, развој емоција, централни механизми емоција, ефекти емоција на психичке 
функције, „емоционална интелигенција“, социјална интеракција и емоције8. Личност и развој личности: фазе 
развоја личности, структура личности, механизми одбране личности, болест и личност, однос пацијента према 
својој болести, 9. Душевни поремећаји, 10. Болести зависности, алкохолизам и наркоманија, мере превенције и 
лечења, 11. Психологија бола, 12. Однос медицински радник-пацијент: трансфер и контратрансфер, радни савез, 
личност здравственоградника, личност пацијента 13. Комуникација са пацијентом, вербална и невербална 
комуникација, 14. Експерименти о људском понашању (уз наставни филм), 15. Здравље и болест, психолошки 
аспекти. 

Литература: 
1.Миловановић, Р. (2005). Медицинска психологија, ВМШ Ћуприја 
2.Кнежевић, А. (2007). Медицинска психологија и општа психопатологија, Медицински факултет, Н. Сад. 
3.Десимировић, В. (1997). Медицинска психологија са основама психопатологије, Наука, Београд. 
4. Големан, Д. (2005). Емоционална интелигенција, Геопоетика, Београд. 
5. Бергер, Д. (1997). Здравствена психологија, ДПС Центар за примењену психологију, Београд. 

Број часова активне наставе: Теоријска настава: 3 Практична настава: 0 
Методе извођења наставе: предавања, вежбе, консултације, колоквијуми, семинарски радови, завршни испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 50 
практична настава  усмени испит  
колоквијум-и 20   
Семинарски рад 20   



Студијски програм: Струковни медицински радиолог 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета: Рендгенографија и апарати за рендгенографију 
Наставник: др сци. мед.Драгана Ђорђевић-Шопаловић 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ:8 
Услов: положен испит из предмета Основи радиографије 
Циљ предмета: Стицање знања о  деловима различитих рендгенских апарата и уређаја који се користе у 
радиолошкојдијагностици, као и начину употребе истих. 
Исход предмета:је да студент самостално примењујњеу практичном раду основно знање научено на 
теоретској и стечено на  пактичној настави, на одговарајућим апаратима уз поштовање мера заштите. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: 
Историјат радиологије. Делови рендген апарата.Савремене рендгенске цеви-састав и функција делова. 
Хауба и хлађење цеви. Генератори рендгенскихапарата.Високонапонски каблови.Струјна кола. Командни 
сто и аутоматска контрола експозиције. Стандардни радиолошки стативи – врсте,намена.Специјални 
радиолошки стативи – мобилни, мамографски, стоматолошки и др. Теледириговани апарати. 
Радиоскопија и добијање слике на екранима. Ангиографска апаратура и уређаји у ангио-салама. 
Компјутеризованитомограф, монослајсни и мултислајсни. Апарат за магнетну резонанцију. Апарати за 
ултразвучнудијагностику. Детектори РТГ слике.Рендген кабинет.DICOM –стандард и 
компјутерскекомуникацијске мреже.Исправан рендгенанатомски приказ појединачних графија.  
Практична наставa: 
У познавање и руковање са појединим деловима рендгенске апаратуре и уређај, њихово 
исправнокоришћење и чување. Практичан рад на мамографу, краниографу, теледиригованом апарату, 
мобилномапарату, стоматолошким рендгенским апаратима и др. Техника рада са класичним 
томографом,коришћење радиоскопије и прављење разних снимака. Упознавање и практичан рад 
накомпјутеризиованом томографу (КТ), апарату за магнетну резонанцу и апатима за 
ултразвучнудијагностику.Практичан рад са апаратима за ангиографије и другим уређајима у ангио-
салама. 
Литература: 
1. Мишић, М.: Апарати за радиолошку дијагностику, ВМШ, Београд, 2018. 
2. Живковић,М.: Клиничка радиологија 1., Спортска књига,Београд, 2000. 
3. Милановић,М.: Рендген апарати и уређаји, Београд, 2012. 
Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 3 
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 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: Јавно здравље 
Наставник: Др сци. мед. Татјана Килибарда, проф.струковних студија 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Нема услова 
Циљ предмета: Упознавање студената са концептом јавноздравственог приступа здрављу-болести кроз 
стицање теоријских знања и практичних вештина. 
Исход предмета: Студент схвата здравље-болест као глобалну појаву, зна да дефинише и идентификује 
јавноздравствене проблеме на локалном нивоу и глобално, зна задатке и одговорности здравствених 
радника на свим нивоима превенције ради унапређења здравственог стања различитих група 
становништва, идентификује факторе ризика по здравље појединца и заједнице и познаје начине за 
њихову редукцију, има знања и вештине да учествује у планирању и спровођењу јавноздравствених 
планова и програма у заједници и схвата концепт и задатке здравствених радника у ургентним 
јавноздравственим ситуацијама. 
Садржај предмета - Теоријска настава: Појам и дефиниција јавног здравља; Савремени концепт јавног 
здравља; Развој јавног здравља код нас и у свету; Законске одреднице јавног здравља; Правне и етичке 
норме у јавном здрављу; Здравље и теорије здравља; Процена здравља и показатељи здравственог стања 
становништва; Промоција здравља; Појам квалитета живота и квалитет живота у вези са здрављем; 
Управљање здравственим ресурсима и здравственим ризицима; Планирање и програмирање у јавном 
здрављу; Здравствена технологија; Стил живота, екологија и јавно здравље, токсикологија и јавно 
здравље, ергономија и јавно здравље, радиологија и јавно здравље; Међусекторска сарадња у јавном 
здрављу; Институције од значаја за јавно здравље; Најзначајнији јавноздравствени проблеми и изазови и 
њихова превенција; Јавноздравствене интервенције у осетљивим популационим групама; Контрола 
заразних болести; Спречавање и сузбијање нозокомијалних инфекција; Скрининг програми. 
Јавноздравствени приоритети у Србији. Приправност и одговор на ургенте јавноздравствене ситуације. 
Практична настава: Модели здравља и болести. Мере превенције. Прикупљање и тумачење података у 
вези здравственог стања становништва, вођење медицинске евиденције, коришћење МКБ-10. 
Дефинисање и идентификација јавноздравствених проблема на локалном и глобалном нивоу; Анализа 
проблема и утврђивање приоритета; Процена здравља и процена квалитета живота: скале за процену 
здравља и процену квалитета живота; Процена ризика и идентификација ресурса; Израдa планова и 
програма у јавном здрављу; Истраживање у јавном здрављу; Дефинисање и примена јавноздравствених 
интервенција у осетљивим популационим групама; Спровођење мера контроле заразних болести; 
Спречавање и сузбијање нозокомијалних инфекција; Спровођење мера превенције и спровођење 
скрининг метода - учешће струковног медицинског радиолога. Приказ случаја за масовни организовани 
скрининг. Креирање јавноздравствене акције у заједници. Концепт промоције здравља у пракси. Мере 
промоције здравља на радном месту.  
Литература: 
1. Јевтић М, Ач Николић Е. Јавно здравље за студенте стоматологије. Нови Сад: Медицински факултет, 

2014. 
2. Puntarić D, Stašević I, Ropac D. Javno zdravstvo, Medicinska naklada, Zagreb, 2017. 
3. Detels R, Gulliford M, Abdool Karim Q, Tan CC. Oxford Textbook of Public Health (6. ed), Oxford University 

Press, Published online 2015. 
Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе: Предавања, интерактивне вежбе, колоквијуми, семинарски радови, 
консултације и самостални рад студента 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 10 писмени испит / 

практична настава 20 усмени испит 40 

колоквијум-и 20   

семинар-и 10   
 
 



Студијски програм: Струковни медицински радиолог 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета: Трауматологија 
Наставник: Др сци.мед. Момчило Тодоровић 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ:5 
Услов: положен испит из предемта Анатомија 
Циљ предмета: Основни циљ је усвајање знања и вештина из трауматологије, потребних за рад 
струковних медицинских радиолога. Настава из трауматологије има за циљ да студенти савладају 
планирано градиво и да примене у пракси стечено теоријско знање. Циљ је упознати студенте са 
повредама и стањима које захтевају неоперативно или оперативно лечење и околностима које су потребне 
за сигуран хируршки рад трауматизираних пацијената. 
Исход предмета: Да се студенти оспособе за решавање проблема у трауматологији индивидуално и 
тимски. Да се припреме и оспособе да трауматизиране пацијенте приме, дијагностикују и збрину на 
најефикаснији начин, а све у циљу што бржег враћања трауматизираних пацијената на посао и 
свакодневне преповредне активности. 
Садржај предмета 
Теоријска настава:   

1. Општи део Асепса и антисепса,стерилизација,инфекције у трауматологији,интрахоспиталне 
инфекције; 

2. Општи део Трауматски шок; крвављење и хемостаза: врсте повреда и збрињавање повреда; 
3. Трауматологија општи део,патологија коштано зглобних повреда; 
4. Преломи костију(затворени,отворени) ишчашења,дисорзије и контузије; 
5. Повреде главе,вратне кичме и грудно слабинског дела кичме; 
6. Повреде грудног коша; 
7. Повреде трбуха; 
8. Повреде раменог појаса и зглоба лакта; 
9. Повреде ручја и шаке; 
10. Повреде карлице и зглоба кука; 
11. Преломи бутне кости; 
12. Повреде колена; 
13. Повреде подколенице; 
14. Повреде скочног зглоба и стопала; 
15. Ампутације и опекотине. 

Литература: 
1. Домазет Н. Хирургија са ортопедијом и трауматологијом. ВЗШСС, Београд, 1996. 
2. Бановић Д. Трауматологија коштано зглобног система, Завод за уџбенике и наставна средства, 

Београд. 1998. 
3. Максимовић Ж. Хирургија, Медицински факултет, Београд, 2018. 

Број часова активне наставе Теоријска настава:  3 Практична настава:  0 
Методе извођења наставе 
 
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току предавања 20 писмени испит  
практична настава  усмени испит 50 
колоквијум-и 20   
семинар-и 10   
 
  



 
Студијски програм: струковни медицински радиолог   
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, I ниво 
Назив предмета: Онкологија 
Наставник: Др сци. мед. Александар Алексић, др сци. мед. Момир Јовановић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: положен испит из предмета Анатомија 
Циљ предмета:  
Упознавање студенaтa са теоријским и практичним знањима из области онкологије. Циљ наставе из 
онкологије је да студенте упозна са клиничком  медицином,  односно да их упозна са онколошким  болестима, 
симптомима и знацима онколошких болести, затим са методама испитивања, дијагностиком, посебно са 
радиолошком, у онкологији, као и са радиотерапијским процедурама, терапијом и превенцијом малигних 
обољења. Омогућити студентима да упознају и науче, основне дијагностичко-терапијске процедуре у 
онколошким болестима срца, крвних судова и лимфатика, респираторног тракта, гастроинтестиналног тракта, 
хематопоезног система, ендокриног система, уринарног тракта, репродуктивног тракта и дојке, у болестима 
метаболизма и неправилне исхране, мишићно-скелетног система и имуног система. 
Исход предмета:  
Стицање темељног основног теоријског знања из горе наведених подручја онкологије, као основе за даља 
проучавања и сазнања у току студија и рада; препознавање најзначајнијих онколошких болести у току 
клиничких вежби и рада; усвајање онколошког методолошког приступа болеснику при испитивању и 
дијагностиковању болести. Теоријска настава треба да развије код студената  правилан однос према 
пацијентима да  оспособи студенте за правилну комуникацију са болесним особама и за  препознавање 
одређених стања и болести. Такође, да квалификује студенте за учешће и рад у тиму за дијагностику 
онколошких пацијената. 
Садржај предмета 
Теоријска настава:  
Дефинисање малигних  болести: онкологија, општа онкологија, дефиниција тумора, метастазирање, туморска 
ангиогенеза, процес карциногенезе, фактори ризика за настанак тумора, поставлљање дијагнозе тумора, 
подела тумора, канцерогенеза, етиопатогенеза, фактори ризика, симптоми и знаци малигне болести, 
класификација малигних болести. Превенција и откривање малигне болести;  Дијагноза и дијагностичке 
процедуре, радиолошке дијагностичке процедуре; Модалитети лечења и њихове последице: хирургија, 
хемиотерапија, радиотерапија, имунотерапија, биолошка-циљанатерапија, хормонотерапија, комбиновано 
лечење. Специјална онкологија, по системима. Локализације малигне болести. Малигни тумори коже, 
малигни тумори главе и врата, тумори мозга, тумори гастринтенстиналног тракта, респираторног тракта, 
ендокриног система, уротракта, репродуктивних органа, костију и меких ткива, лимфоми, тумори срца и 
крвних судова. Најчешћи хемиотерапијски протоколи. Радиотерапија. 
Литература: 

1. Иван Копитовић, Интерна медицина за студенте здравствене неге. Универзитет у Новом Саду, 
Медицински факултет. Нови Сад 2015. 

2. Vrdoljak E., BelaI., Kusić Z, Gugić D, Juretić A. Klinička onkologija 3. Medicinska naklada. 2018. 
3. Мирослав Опрић и сарадници, Oпшта онкологија. Медицинска Академија US Medical school, Београд. 

Elit Medica 2004.  
4.  Тодоровић Л. Интерна медицина. Висока медицинска школа струковних студија Милутин Миланкови. 

Београд, 2016. 
5. Fauci A., Braunwald E., Kasper D. Harisonov priručnik interne medicine. Data Status. 2016.  
6. Манојловић Д. Интернa медицинa. Завод за уџбенике и наставна средства. Београд. 2009.    
7. Бошковић С. Здравствена нега у онкологији: Висока медицинска школа струковних студија у 

Београду. 2012. 
8. Јовановић Д. и сар. Основи онкологије и палијативна нега онколошких болесника: Универзитет у 

Новом Саду, Медицински факултет, 2008. 
9. Ђурђевић С. Кесић В. Гинеколошка онкологија. Удружење за гинеколошку онкологију Србије. Нови 

Сад. 2009. 
Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 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 поена 



активност у току предавања 20 писмени испит  

практична настава  усмени испит 50 

колоквијум 20   

семинар-и 10   
 
  



 
Студијски програм: струковни медицински радиолог   
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, 1 ниво 
Назив предмета: Интерна медицина 
Наставник: др Александар Алексић, професор струковних студија 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: положен испит из предмета Анатомија 
Циљ предмета:  
Упознавање студенaтa са теоријским и практичним знањима из области интерне медицине. Циљ наставе 
из интерне медицине је да студенте упозна са клиничком  медицином,  односно да их упозна са 
интернистичким болестима, симптомима и знацима интернистичких болести; затим са методама испитивања, 
тј. дијагностиком (посебно са радиолошком дијагностиком у интерној медицини), терапијом и превенцијом 
интернистичких обољења. Омогућити студентима да упознају и науче, основе интерне пропедевтике, основне 
дијагностичко терапијске процедуре у болестима срца, крвних судова и лимфатика, респираторног тракта, 
бубрега и уринарног тракта, гастроинтестиналног тракта, хематопоезног система, ендокриног система, у 
болестима метаболизма и неправилне исхране, мишићно-скелетног система и имуног система. 
Исход предмета:  
Стицање темељног основног теоријског знања из горе наведених области интерне медицине, као основе за 
даља проучавања и сазнања у току студија и рада; препознавање најзначајнијих интернистичких болести у 
току клиничких вежби и рада; усвајање интернистичког методолошког приступа болеснику при испитивању и 
дијагностиковању болести. Теоријска настава треба да развије код студената  правилан однос према 
пацијентима и да  оспособи студенте за правилну  комуникацију са болесним особама. Такође да оспособи 
студенте за учешће и рад у тиму за дијагностику интернистичких пацијената. 
Садржај предмета 
Теоријска настава:  
Основне манифестације интернистичких болести, основе интерне пропедевтике, методе испитивања, 
дијагностика, радиолошка дијагностика у интерној медицини, радиолошке процедуре у интерној 
медицини, терапија и превенција интернистичких обољења. Најзначајније болести, срца, крвних судова и 
лимфатика, респираторног система, бубрега и уринарног тракта, гастроинтестиналног тракта, 
хематопоезног система, ендокриног система, метаболизма и неправилне исхране, мишићно-скелетног 
система. 

Кардиологија: Улога и функције КВС. Симптоми и знаци у обољењима кардиоваскуларног система. 
Дијагностичке процедуре у обољењима КВС. Фактори ризика за настанак КВС болести. Превенција 
кардиоваскуларних болести. Артеријска хипертензија. Атеросклероза. Исхемијска болест срца. Инфаркт 
миокарда. Кардиомиопатије и миокардити. Срчана инсуфицијенција.  Болести перикарда. Бактеријски 
ендокардитис. Реуматска грозница. Валвуларне мане срца. Поремећаји срчаног ритма. Болести периферних 
крвних судова. Акутно и хронично  плућно срце. Пнеумофтизиологија: Улога функција респираторног 
система. Симптоми и знаци у обољењима респираторног система. Дијагностичке процедуре у 
пнеумофтизиологији. Хронична обструктивна болест плућа. Бронхијална астхма. Хронична респираторна 
инсуфицијенција. Пнеумоније и запаљенска обољења плућа. Бронхиектазије. Примарна плућна хипертензија. 
Тромбоемболија плућа. Тумори дисајних путева и плућа. Туберкулоза плућа. Гастроентереологија: Улога и 
функције дигестивног тракта. Симптоми и знаци гастроинтенстиналних болести. Дијагностичке процедуре у 
гастроентерологији. Болести једњака и дијафрагме. Болести желуца, и дуоденума, пептички улкус. 
Гастритис. Запаљенске болести црева. Болести танког и дебелог црева. Болести јетре. Болести жучних 
путева. Болести панкреаса. Нефрологија: Улога и функције бубрега. Симптоми  и знаци у нефролошких 
болесника. Дијагностичке процедуре у нефрологији. Акутни и хронични гломерулонефритис. Нефротски 
синдром. Акутна и хронична бубрежна инсуфицијенција. Инфекције уринарног тракта, акутни и хронични 
пијелонефритис. Хематологија:Улоге и функције  крви. Симптоми  и знаци у хематолошких болесника. 
Методе прегледа и дијагностичке процедуре  у хематологији. Анемије. Малигне хематолошке болести. 
Лимфоми. Леукемије. Хеморагијске болести. Реуматологија: Функције локомоторног система. Симптоми и 
знаци у реуматолошким болестима. Методе прегледа и дијагностичке процедуре у реуматологији. 
Инфламаторне реуматске болести. Метаболичке реуматске болести. Системске реуматске болести. 
Дегенеративне реуматске  болести. Остеоратрозе. Ванзглобне реуматске болести. Ендокринологија: Улога и 
функција жлезда са унутрашњим лучењем. Симптоми и знаци болести у ендокринологији. Поремећаји у 
функцији ендокриних жлезда. Дијагностичке процедуре у ендокринологији. Дијабетес мелитус. Болести 
хипоталамуса и хипофизе. Болести штитасте жлезде. Болести паратиреоидних жлезди. Болести 
надбубрежних жлезда. Гојазност. Хитна стања у ендокринологији.   
Литература: 



10. Иван Копитовић, Интерна медицина за студенте здравствене неге. Универзитет у Новом Саду, 
Медицински факултет. Нови Сад 2015. 

11. Лелица Тодоровић, Интерна медицина. Висока медицинска школа струковних студија Милутин 
Миланковић, Београд, 2016. 

12. Anthony Fauci,Eugene Braunwald,Dennis Kasper. Harisonov priručnik interne medicine. Data Status, 2016. 
13. Манојловић Драгољуб: Интернa медицинa. Завод за уџбенике и наставна средства,                Београд, 

2009.    
 

Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 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 поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испит 50 

колоквијум 30   

семинар-и 10   
 
  



 
Студијски програм: Струковни медицински радиолог 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета: Планирање у радиотерапији 
Наставник: др сци. мед. Драгана Ђорђевић-Шопаловић, др мед. Ђорђе Живановић 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ:7 
Услов: положен испит из предмета Увод у радиологију 
Циљ предмета:Упознавање студената са појмом, улогом и циљем радиотерапије, као и њеним 
планирањем за свакиорган који је захваћен малигномом.  
Исход предмета:Студент ће бити у стању да схвати значај радиотерапије, да научи планирање употребе и 
дозе прирадиотерапији, 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. 
Телерадиотерапија.Брахитерапија.Конформалнатерапија. Планирање зрачнетерапије код карцинома 
дојке. Планирање зрачне терапије код карцинома плућа. Планирање зрачнетерапије код карцинома коже 
са техникама зрачења. Планирање зрачне терапије код тумора уринарног тракта. Планирање зрачне 
терапије код тумора простате са техникамазрачења.  Планирање зрачнетерапије код тумора утеруса и 
оваријума са техникама зрачења. Планирање зрачне терапије код туморадигестивног система. Планирање 
зрачне терапије код тумора мозга и врата сатехникама 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 
итехникама планирања радиотерапије. Врсте радиотерапијских апарата. Одређивање зрачних поља 
кодкарцинома дојке. Одређивање зрачних поља код тумора плућа. Одређивање зрачних поља и 
дозазрачеља код тумора бубрега. Одређивање доза и зрачних поља код томора мокраћне 
бешике.Одређивање зрачних поља и доза зрачеља код тумора простате са метастазама. Одређивање 
зрачнихпоља и доза зрачеља код тумора тестиса. Одређивање зрачних поља и доза зрачења код 
карциномаутеруса 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 
коштаногсистема. Вежбе зрачне терапије малигних обољења код деце.__ 
Литература: 

1. Милеуснић Д., Дурбаба М. Радијациона онкологија. Алтанова, Београд, 2012. 
2. Станковић Ј. Основи радиолошке физике у радиотерапији. Факултет за физичку хемију, Београд, 

1997. 
Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 
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 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: спец. др мед. Зоран Милошевић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: положен испит из предмета Основи радиографије 
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: 3 Практична настава: 3 
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  /  

 



 
 

Студијскипрограм : Струковнимедицинскирадиолог 
Врста и нивостудија: Струковнестудије, I ниво 
Називпредмета:Зрдавственоваспитање 
Наставник: дрсци. мед. МилеДеспотовић, проф. струк.студ. 
Статуспредмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: Нема 
Циљпредмета 
Усвајањезнања и развијање одговорности за сопствено здравље, здравље појединца, породице и здравље 
заједнице; оспособљавање за препознавање здравствено васпитних потреба и примену стечених знања и 
вештина васпитања за здравље кроз промоцију здравља и едукацију појединца, породице, заједнице и 
установама примарне, секундарне и терцијалне здравствене заштите; оспособљавање за спровођење 
здравствено-васпитних активности на контроли и унапређењу здравља код целокупног становништва. 
Исходпредмета 
Студентћебитиоспособљен:запромоцијуздравља и едукацијупојединаца, породице и заједнице у примарној,
секундарној и терцијарнојздравственојзаштити; дасамостално и у
здравственомтимуспроведездравственоваспитнеинтервенцијенапромоцији, унапређењуздравља и
превенцијиболести; дапрофесионалноодлучујекрозздравственоваспитнирадсамосталноили у
тимудаунапређује и чуваздрављепојединацаилигрупе; дадефинише и спроводиопште и специфичнепрограме,
дапрепозна и  применинајбољеначинезарадсаљудима,
даимпредложипрактичнесвакодневнеалтернативезаунапређењеквалитетаживота; 
дамотивишекорисникедасебрину о свомздрављу и унапређујуга. 
Садржајпредмета 
Теоријсканастава 

Увод у предмет, здравствено васпитање и здравље, Здравствени потенцијал, здравствени ресурси и
здравствени ризици. Глобалне стратегије за здрав живот. Здравствено васпитање – научна дисциплина, 
појмови здравственог васпитања (здравствена култура, здравствена пропаганда,  емоције, мотивација, потребе, 
емпатија, ставови, обичаји, навике, понашање, стилови  учења...); Циљеви васпитања за здравље, промоција
здравља, хумани екосистем и здравствено васпитање, принципи здравственог васпитања. Методологија у
здравственом васпитању (методика, здравствено васпитни програм, комуникација). Методе здравственог
васпитања; Здравствено-васпитна средства; Здравствено васпитање у заједници. Планирање, реализација и
евалуација здравствено-васпитних интервенција у установама примарне, секундарне и терцијалне здравствене 
заштите. Посебни здравствено васпитни програми (хумани односи међу половима, промоција репродуктивног
здравља, здрави стилови живота). Специфични здравствено-васпитни програми (превенција  хроничних 
незаразних болести, превенција и спречавање ширења заразних болести, малигне болести; здравствено-
васпитне интервенције у превенцији болести зависности; здравствено-васпитне интервенције у популацији 
трудница, породиља, одојчади, мале, предшколске и школске деце; здравствено-васпитне интервенције у циљу 
очувања и унапређења здравља породице; здравствено-васпитне интервенције у доба адолесценције, одраслом 
добу и у популацији старих).                                                                                                      
Литература 
1. Стаменовић М.  Здравствено васпитање, Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја, Клипарт, 
2006; 
2. Кекуш Д.Здравственоваспитање, трећеиздање, ДигиталАрт, Београд, 2014;  
3. Барачков Н, Бујак Ј, Илић Д, и сар.  Васпитањезаздрављекрозживотневештине,Министарствопросвете и 
спортаРепубликеСрбије, Београд, 2006. 
Бројчасоваактивненаставе Осталичасови 
Предавања:3  Вежбе:0 

 
Другиоблицинаставе: Студијскиистраживачкирад: 

Методеизвођењанаставе 
Предавања, консултације, израдасеминарскихрадова, учењезаколоквијум и завршнииспит 

Оценазнања (максималнибројпоена 100) 
Предиспитнеобавезе Поена Завршнииспит поена 
активност у токупредавања 10 писменииспит 20 
практичнанастава  усмени испит   30 
колоквијум-и 30   
семинарскирад 10   



 
  

Студијски програм : Струковни медицински радиолог  
Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво 
Назив предмета: Исхрана 
Наставник: др сци. мед. Биљана Илић, проф. струк.студ. 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Циљ наставе је да упозна студенте са основним појмовима везаним за  хранљиве материје, хранљиве 
намирнице као и о потребама људи за њима. Упознавање са важношћу и потреби да се пацијент правилном 
исхраном припреми за дијагностичке методе у радиологији 

Исход предмета 
Студенти ће бити у стању да разумеју основне појмове о храни и хранљивим материјама, њену повезаност 
са нормалним функционисањем организма  и важност исхране код спровођења различитих дијагностичких 
метода  
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Дефиниција  и историја науке о исхрани. Значај исхране у здрављу и болестима. Хранљиве супстанце и 
њихова подела према пореклу и према улогама у организму. Беланчевине, масти, угљени хидрати, витамини, 
минералне материје и вода: улоге у организму, метаболизам, дневне потребе, извори  и последице 
недостатка у организму.  Основне карактеристике појединих група хранљивих намирница, њихова улога у 
организму и подела по пореклу. Метаболизам и интеракције хранљивих састојака у организму. 
Специфичности исхране у радиолошким процедурама.  

 
Литература 
 
Новаковић Б.  Исхрана и здравље, Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет,2014 
Илић Б.  Дијететика, Виша медицинска школа, Ћуприја , 2014 
Николић М. Дијететика, Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Ниш, 2008 
Коцијанчић Р.  Хигијена, Завод за уџбенике, Београд, 2009 
 
Број часова активне наставе Остали часови 
Предавања: 3 Вежбе: 0

 
Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

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 усмени испит 20 
практична настава  писмени испит   20 
колоквијум-и 40   
семинарски рад 10   



 
Студијски програм: Струковни медицински радиолог 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета: Биоетика 
Наставник: др сци. мед. Јасмина Салевић-Обрадовић 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Нема услова 
Циљ предмета: Упознавање студената са основним појмовима и концептима филозофије медицине и 
биоетичким парадигмама применљивим у свакодневном раду свих здравствених радника. Студент треба да 
разуме значај свеобухватног сагледавања људског бића, како у улози пацијента тако и здравственог 
професионалца, а све у контексту динамичне друштвене реалности, која снажно утиче на еволуцију ставова 
по питању животно значајних одлука (право на живот, истину, дискрецију, слободу одлучивања и деловања и 
сл.). Кроз дубљу спознају смисла живота, здравља, болести, патње, смрти, права на избор, али и етичности и 
духовности, будући здравствени професионалац ће бити утемељенији и карактерно поузданији делатник у 
борби за физичко, душевно и социјално благостање заједнице у којој живи. 
Исход предмета: Будући здравствени радник ће дубље и свестраније разумети основне концепте етичко-
филозофског промишљања домета и ограничења савремене медицине. Биће свеснији субјективитета људског 
бића-пацијента и неодрживости техницистичког приступа здрављу и болести. Развијаће спремност да 
одговори етичким и деонтолошким изазовима своје праксе, те да схвати реално место и значај медицине у 
систему научног, моралног и духовног промишљања света и појединца у њему.  
Садржај предмета (теоријска настава): 1. Појам и значај биоетике и медицинске филозофије; 2. Древна 
кинеска, индијска и античка мисао (посебно – Хипократ и Гален); 3. Филозофија и етика ренесансе, 
рационализам и емпиризам; 4. Допринос Канта, Хегела, Шопенхауера и Ничеа; 5. Егзистенцијалистичка 
етика (Кјеркегор, Јасперс, Хајдегер, Сартр), Раселова мисао, позитивизам и прагматизам, Хусерлова 
феноменологија; филозофија вредности и марксистичка мисао; 5. Однос филозофије и науке – теоријска и 
практична филозофија; 6. Човек као религиозно биће – хришћанско поимање човека, патње, болести и смрти; 
7. Спознајни нивои са неурофилозофског аспекта, страх и вера, спознајни расцеп и психосоматски слом као 
основ болести; 8. Етика између религије, филозофије и праксе; 9. Врлине, дужности и последице: Кантов 
категорички императив, хедонистичка етика, прагматизам и секвенцијализам у моралном расуђивању; 10. 
Примена етичких принципа у медицини (истраживање, дијагностика, третман, право на обавештеност и 
истину, одговорност према другима, поверљивост и тајна); 11. Биоетички изазови: генетске манипулације, 
трансплантација, еутаназија, проблем прекидања трудноће, присила у дијагностици, лечењу и профилакси, 
ограничење слободе појединца у склопу епидемија и других ванредних стања; лечивост и неизлечивост са 
аспекта материјалних и људских ресурса здравственог система  и сукоб савести; 12. Школска и 
комплементарна медицина – тачке спајања и раздвајања; 13. Техницизам у модерној дијагностици – 
могућности и спречавање злоупотребе; 14. Искуство, разум и ум у медицини и етика палијативног 
збрињавања. 15. Специфичности етичког поступања у радиолошкој дијагностици, радиотерапији и 
нуклеарној медицини. 
Литература:     

1. Дроа Р. П. Етика објашњена свима. Геопоетика, Београд, 2011.  
2. Миловановић Д. Етика у медицини кроз векове. Елвод-принт, Лазаревац, 2000. 
3. Јокић В. Увод у филозофију. Универзитетска ријеч, Никшић, 1989.  
4. Матковић А. Тајна спознајног круга: свијет – живот – мозак. Накладни завод Матице хрватске, 

Загреб, 2004. 
5. Голубовић Г. З. Основне доктрине православља, Научна, Београд, 2019. 

Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 0 
Методе извођења наставе 
Настава се изводи у облику интерактивних предавања, колоквијума, семинарских радова, консултација и 
самосталног рада студента 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 20 
практична настава - усмени испит 20 

колоквијум-и 40   
семинар-и 10   
 
  



Студијски програм: Струковни медицински радиолог 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета: Стручна пракса 2 
Наставник: др сци. мед. Горан Голубовић, спец. др мед. Бојана Миљковић, спец. др мед. Драгана Ђорђевић-
Шопаловић 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема услова 
Циљ предмета: Усвајање знања из области радиотерапије; овладавање различитим конвенционалним 
радиолошким методама, техникама и процедурама које се користе у дијагностици, индикацијама и 
контраиндикацијама, улогом конвенционалних дијагностичких метода, њиховим значајем и односом са 
комплементарним дијагностичким методама (предностима и недостацима).  
 
Исход предмета: Студент ће бити оспособљен: да уз помоћ стечених теоријских и практичних знања рукује 
са различитим рендгенским апаратима и уређајима који се користе у радиолошкој дијагностици; студент ће 
разумети значај радиотерапије; моћи ће да учествује у процесу планирања употребе и дозе при радиотерапији 
у складу са свим специфичностима појединих органа, као и значај заштите околног нормалног ткива. 
Садржај предмета  

‐ Руковање са појединим деловима рендгенске апаратуре и уређаја, њихово исправно коришћење и 
чување. 

‐ Практичан рад на мамографу, краниографу, 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. 
‐ Рад са јодним контрастним средствима; спровођење мера заштите од алергијских реакција и 

неопходне антишок терапије.  
‐ Апликација интравенозне ињекције 
‐ Упознавање са методама прегледа различитих органа и основним патолошким налазима. 

извођења прегледа.  
‐ Практично упознавање са минимумом обраде и планирања радиотерапије.  

 
Број часова активне наставе: 600 
Методе извођења наставе 
Практичне вежбе у наставној бази 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Стручна пракса се процењује опсином оценом: незадовољава, добар или одличан 
 
  



 
Студијски програм: Струковни радиолошки техничар 
Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво 
Назив предмета: Савремене радиолошке методе 
Наставник: спец. др мед. Зоран Милошевић, предавач 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: положен испит из предмета Основи радиографије 
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,:Основидијагностичкогултразвукаугастроентерологијиинефрологији.Дата 
Статус,Београд,2004. 
2. Хебранг А, Кларић Чустовић Р. Радиологија.Младинска Наклада,Загреб 2007 
3.WickeL.AtlasofRadiologicAnatomy.Urban&Schwarzenberg–Baltimore-Munich1978 
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: 3 Практична настава: 2 
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: др сци. мед. Петар Милић, професор струковних студија
Статус предмета: обавезни  
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Нема услова 
Циљ предмета: У првом делу - yпознавање студената са пореклом, саставом, физичким и хемијским особинама 
лековитих супстанци, општим принципима фармакодинамике, фармакокинетике и нежељеним дејствима лекова. У 
другом делу – упознавање студената са групама лекова и употребом лекова у терапији. У трећем делу – упознавање 
студената са контрастним средствима која се користе у радиологији  и радиофармацеутицима. 
Исход предмета: Оспособљавање студената да усвајањем основних знања о фармакокинетици и фармакодинамици, 
те индикацијама и контраиндикацијама, главним и нежељеним дејствима лекова, међусобним интеракцијама међу 
самим лековима, те између хране и лекова, утицају патолошких стања и болести на дејство лекова, 
специфичностима терапије у педијатријској и геријатријској популацији и за време трудноће, правилним избором 
примењене дозе и режима дозирања, допринесу рационалној терапији. Оспособљавање студената у усвајању знања 
о фармаколошким особинама контрастних средстава и радиофармацеутика. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Општа фармакологија: Увод у фармакологију, предмет и задатак фармакологије; 
Фармакокинетика - транспорт лека кроз телесне мембране, ресорпција лекова, расподела лекова у организму, 
биотрансформација лекова, излучивање лекова; Фармакодинамика - Дејство лекова на организам, врсте и 
карактеристике дејства, Механизам дејства – рецептори, јонски канали, Дозе и дозирање лекова, Однос између дозе 
и ефекта; Примена лекова код деце, у гравидитету и код старијих особа. 
Специјална фармакологија: Фармакологија аутономног (вегетативног нервног система): Холинергички лекови (са 
директним ииндиректним дејством), Антихолинергички лекови (антимускарински лекови, ганглијски блокатори, 
релаксанти), Адренергичкилекови (катехоламини, адренергички вазоконстриктори, аренергички бронходилататори, 
адренергички стимуланси ЦНС-а), aдренергички блокатори (адренергички алфа-блокатори, адренергички бета-
блокатори). Фармакологија централног нервног система: Неуролептици (антипсихотици), Антидепресиви, 
Анксиолитици (седативи) и хипнотици, Општи анестетици, Локални анестетици, Лекови у терапији паркинсонизма 
и других поремећаја покрета, Лекови против бола (опиоиди-наркотички аналгетици, антипиретички аналгетици-
ненаркотички аналгетици), Нестероидни антиинфламаторни лекови. Фармакологија кардиоваскуларног система: 
Лекови у терапији срчане инсуфицијенције (диуретици, кардиотонички гликозиди), Антиаритмијски лекови, 
Антихипертензивни лекови (диуретици, бета-блокатори, калцијумски антагонисти, АЦЕ-инхибитори, антагонисти 
рецептора за ангиотензин II), Лекови против ангине пекторис (органски нитрати, бета-блокатори, калцијумски 
антагонисти), Диуретици. Фармакологија крви и ткива; Фармакологија воде и електролита; Имунофармакологија - 
имуносупресивни и имуностимулативни лекови; Фармакологија дигестивног тракта - фармакотерапија пептичког 
улкуса, терапија дијареје, антиеметици, дигестиви, стимуланси и депресори апетита, лаксантни лекови; 
Фармакологија респираторног тракта - кисеоник, експекторантни лекови, муколитици ; Фармакологија витамина - 
витамин А, витамин Д, витамин Е, витамин Ц, витамини Б комплекса, општи принципи примене витамина у 
терапији, антивитамини; Фармакологија хормона - механизам деловања хормона и примена; Антиинфективни 
лекови; Хемиотерапија малигних обољења; Антисептици и дезинфицијенси; Клиничка токсикологија - најчешћа 
класична тровања. 
Фармакологија контрастних средстава: Контрастна средства за рендген, МРИ и ултразвучну дијагностику (активне 
супстанце, ефекти, подела и фармаколошке особине). Радиофармацеутици. 
Литература  
1. Ђ. Стевановић, П. Милић, Ј. Јовановић Мирковић, В. Илић, Х. Алексопулос; (2019). Фармакологија са 

фармакокинетиком; Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја,. ISBN 978-86-84427-76-4 
2. Вaрaгић, В. M., Mилoшeвић, M. П. (2008). Фaрмaкoлoгиja. Бeoгрaд: Eлит Meдикa.  
3. Н. Ванлић Разуменић; (1998). Радиофармацеутици, синтеза, особине и примена; Веларта, Београд; ISBN 86-

7138-054-8; 
Број часова активне наставе:  Теоријска настава: 3 Практична настава:  0 
Методе извођења наставе 
Предавања (Power Point Presentations), консултације, израда семинарских радова. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 25 
практична настава  усмени испит 25 



колоквијум-и 30   
Семинарски радови 10   

 
  



 
Студијски програм: Струковни медицински радиолог 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета: Контрастна радиологија 
Наставник: спец. др мед. Јелена Милојковић, спец. др мед. Бојана Миљковић 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: положен испит из предмета Увод у радиологију 
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, избегавање 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., интрамускуларна и 
интравенска апликација лекова и контраста. 
Литература:      

1.Бошњаковић П и сарадници: Практикум клиничке радиологије. Дата Статус, Београд,2009  
2. Булатовић Р. Радиолошка дијагностика I, ауторизована скрипта, Београд 2010 

Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 3 
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 50 
практична настава 10 усмени испит - 

колоквијум-и 20   
семинар-и 10   
 
  



 
Студијски програм: Струковни медицински радиолог 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, 1 ниво 
Назив предмета: Заштита менталног здравља 
Наставник: др сци. мед. Горан З. Голубовић, др сци. мед. Јасмина Салевић-Обрадовић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 3 
Услов:  
Циљ предмета: Упознавање студената са свим областима заштите и унапређења менталног здравља у 
различитим доменима: душевно здравље мајке и детета, развојно доба, породица и брак, васпитање и 
образовање, телесна инвалидност и болест, проблеми старења, зависничка популација – алкохолизам и 
наркоманија, организациона и кадровска питања итд. Важан аспект овога предмета јесте јачање свести о 
друштвеној одговорности здравствених радника свих профила по питању превенције менталних 
поремећаја и абнормалности, као и унапређења душевног благостања микро- и макросоцијалне средине. 
Исход предмета: Студент је у стању да схвати место и значај душевне хигијене у свеобухватном систему 
здравствене заштите, да разуме важност тимске сарадње у овој области, те да у пракси препозна ризике 
који угрожавају менталну стабилност појединца и заједнице. У складу са тим, студент је припремљен за 
суочавање са недаћама живота у најширем значењу те речи, а посебно са професионалним стресом који је 
редовни пратилац здравствене делатности. Познавајући фундаменталне принципе ментално-хигијенског 
приступа, тј. заштите и унапређења душевног здравља будући здравствени радник биће компетентан да 
саветодавно превентивно делује у свом окужењу, те да уклања извесне, лакше сметње психичког 
функционисања код пацијената и других клијената са којима улази у комуникацију.  
Садржај предмета 
Теоријска настава: 1. Основни принципи и подручја деловања заштите и унапређења менталног здравља; 
2. Основна начела психодинамског и социодинамског приступа у менталној хигијени; 3. Утицај 
спољашњег изгледа на личност – гојазност, неухрањеност, нападна висина, патуљаст раст, телесни 
деформитети и др; 4. Ментално-хигијенски значај породичне констелације; 5. Утицај опште-друштвених 
фактора на душевно здравље, значај професије, посла и професионалног стреса; 6. Васпитавање и 
васпитне грешке – попустљивост, мажење, ауторитарност, зановетање, непослушност, пркос и 
кажњавање; 7. Развојне сметње и њихово превенирање: нервозна анорексија, гојазност, неуротско 
повраћање, хабитуална опстипација, сметње спавања, ноћно умокравање, сметње у говору, дисциплински 
и понашајни проблеми, психосоматска испољавања; 8. Проблеми личности васпитача – неуротичност, 
несигурност, сујета и песимизам; 9. Попуштање у школи и проблеми пубертета и адолесценције; 10. 
Ментално-хигијенски приступ сексуалном животу, полне настраности и њихова профилакса; 11. Избор 
брачног партнера, брачне дисфункције (искључиво другарски, прорачунати, страствени, антагонистички, 
мекани, тврди и празни брак) и развод брака; 12. Неуротични карактер – инфантилизам, телесне 
манифестације неуротичности, хипохондрија, присилни феномени, анксиозне сметње и страхови, 
празноверје и поводљивост, хистрионичке манифестације и друго; 13. Превенција зависности од алкохола 
и дрога; 14. Спречавање социјално-девијантних појава (проституција, скитничење, просјачење, секте и 
култови) и криминалитета; 15. Психотерапијски принципи заштите и унапређења менталног здравља и 
њихова примена у раду саветовалишта. 
Литература: 

14. Беденић М. Душевна хигијена. Медицинска књига, Београд-Загреб, 1964. 
15. Брајша П., Озимец С. Медицинска психологија и ментална хигијена. Медицинска књига, 

Београд-Загреб, 1990.  
Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 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 - 

Активности у практичној настави  усмени испит 60 

колоквијум 20   

семинар 10   
 
  



 
Студијски програм: Струковни радиолошки техничар 
Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво 
Назив предмета: Радиолошка дијагностика у хируршким гранама 
Наставник: спец. др мед. Бојана Миљковић, предавач 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: положени испити из предмета Радиолошка дијагностика и Хирургија 
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 
Упознавањесаразличитимдијагностичко-
терапеутскимрадиолошкимпроцедурамаухируршким 
гранамапочеводкласичнихртгпрегледа,прекоинвазивнихкатетеризационихметодапрегле
дадо 
терапеутскихпоступака,којисучестојединорешењеулечењуизвесниххируршкихоболења. 

 
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 
Београд2009 

2. Живковић М. Клиничка радиологија 1. Спортска књига Београд 1992 
Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 
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 поен
а 

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: спец. др мед. Бојана Миљковић, предавач 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: положени испиит из предмета Радиолошка дијагностика и Интерна медицина 
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 
Београд2009 

2. Живковић М. Клиничка радиологија 1. Спортска књига Београд 1992 
Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 
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 поен
а 

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 семестар 
Назив предмета: Интервентна радиологија 
Наставник: спец.др мед.Бојана Миљковић, предавач 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: положен испит из предмета Радиолошка дијагностика 
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 
Општипринципиинтервентнерадиологије.Историјат,преглединдикација.Ангиографскаопрем
а,сала 
ињекториконтраста.Мониторингвиталнихфункција.Принципиприпремеболесниказаинтерве
нцију. Принципи оптималног приказа патологије. Ангиопластика, принципи, прибор, 
балонистентови. 
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. ГолднерБ,СагићД.Клиничкарадиологијакардиоваскуларногсистема.Медицискифаку
лтет. Универзитета у Београду,2002. 
2. Марковић Ж. (ед), Васкуларна интервентна радиологија, Медицински факултет у 

Београду,1998 
3. Vilfrido R. Castaneda-Zuniga, Interventional radiology. Wiliams & Wilkins1997. 
Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 
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 поен
а 

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: Нуклеарна медицина 
Наставник: Проф. др Милован Матовић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: положени испити из предмета Онкологија и Интерна медицина 
 Циљ предмета:  

 Да студенти обнове постојећа теоријска и практична знања, као и да прошире ова знања у области 
припреме и апликовања радиофармацеутика у дијагостичким и терапијским нуклеарномедицинским 
процедурама; 

 Да студенти допуне теоријска и практична знања из области спровођења мера заштите од отворених 
извора јонизујућих зрачења у току клиничке примене радиофармацеутика; 

 Да студенти прошире и допуне основна теоријска и практична знања из области in-vitro дијагностичких 
нуклеарномедицинских метода; 

 Да студенти овладају теоријским и практичним знањима о клиничком значају и спровођењу 
дијагностичих in-vivo нуклеарно медицинских дијагностичких процедура; 

 Да студенти овладају теоријским и практичним знањима о клиничком значају и спровођењу терапијских 
нуклеарно медицинских 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 2009.  



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 (2x20)   

семинар-и    
 
  



 
Студијски програм: Струковни медицински радиолог 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета: Организација радиолошке службе 
Наставник: др сци. мед. Миле Деспотовић, др Горан Јововић, спец. др мед. Зоран Милошевић 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Нема услова 
Циљ предмета: су развијање способности за стручно и рационално планирање процеса рада у 
радиолошкој служби, коришћење најекономичнијих метода рада, те развијање критичког приступа према 
стању организације радиолошке службе, као и здравствене службе уопште 
Исход предмета: Студент ће стећи основна знања из организације рада у здравству, са акцентом на 
радиолошку службу и бити спреман да стечена знања примени у пракси. 
Садржај предмета 
Теоријска настава:   
Менаџмент и функције менаџмента Основни појмови из организације као науке. Теоријски правци у 
организацији. Организациони модели. Радна етика и радна одговорност. Тимски приступ. Комуникација. 
Мотивација, теорије мотивације и начини мотивисања запослених.  Конфликт и врсте конфликта. 
Доношење одлука и решавање проблема. Организација и промене, утицај иновационих активности на 
промене у здравственој заштити и радиолошкој служби. Отпор променама. Појам и дефиниција квалитета 
у систему здравствене заштите. Механизми унапређења квалитета здравствене заштите. Процесни 
приступи у здравству. Политике и процедуре у здравственој заштити; Дефиниција и сврха процедура; 
Израда политика и процедурау здравству; Радни процеси у радиологији. Евалуација. Здравствена 
технологија. Телерадиологија. Међународна здравствена сарадња. Законски прописи из области заштите 
од јонизујућег зрачења. Организација радиолошке службе код нас и у свету. Кадровска политика у 
здравству, а посебно у радиолошкој служби. Лиценцирање.  Акредитација; Акредитациони стандарди и 
сертификација здравствених установа.   
Практична настава 
Практично упознавање са организацијом радиолошке службе и задацима лидера: решавање проблема, 
стилови одлучивања и доношења одлука. Практични приказ организационе структуре и шеме службе, 
упознавање са савременим организационим моделима, планирањем и планирањем промена.  Рад у тиму. 
Комуникационе вештине. Практични приказ кадровске политике у организацији радиолошке службе, 
упознавање са пријемом у здравственој установи за послове у служби радиологије, увођењем у посао 
нових кадрова, програмима за едукацију. Практични приказ спровођења контроле и мониторинга у 
обезбеђивању квалитета услуге у установама и служби радиологије. Процес акредитације здравствене 
установе. Припрема здравствене установе за акредитацију (фазе). Стандарди за акредитацију. Форма 
стандарда, структура и циљеви примене стандарда. Улога струковног медицинског радиолога у процесу 
акредитације установе и службе Самооцењивање. Услови за добијање акредитације. Користи од 
акредитације. Безбедност пацијената и свођење на минимум нежељених догађаја.  
Литература: 

4. Милановић М. Организација и историја радиолошке службе, Београд, 2005. 
5. Љ. Миловић: Организација здравствене неге са менаџментом, Научна 2003. Београд  
6. П.Мићовић: Здравствени менаџмент, "Обележја", Београд, 2008.  
7. .Probbins S, Judge T. Организационо понашање, Мате ДОО, Загреб, 2009 

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 20 усмени испит 30 
колоквијум-и 30   
семинар-и 10   
 
  



 
Студијски програм: Струковни медицински радиолог 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета: Енглески језик 
Наставник: Нела Мариновић, наставник страног језика 
Статус предмета:Обавезни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Нема услова 
Циљ предмета: Коришћење стручне литературе на енглеском језику, писање краћих текстова, белешки, 
савладавање основне терминологије из области радиологије, коришћење речника, интернета и осталих 
извора информација из области неге болесника и радиологије. Студенти треба да стекну продуктивно 
знање енглеског језика као и да се оспособе за самостално истражавање у оквиру тематике везане за 
професионалну сферу. 
Исход предмета: Студенти ће савладати основну медицинску терминологију на енглеском језику, 
успешно користити стандардне и стручне речнике, интернет и бити у стању да сакупе и дођу до 
неопходних информација из области медицине, радиологије и сестринства. 
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. Grice, T. NURSING 1, Oxford University Press, 2010. 
2. Marinovic, N. PRAKTIKUM Engleski u medicini, VMŠSS Ćuprija, 2019. 
3. Murphy, R. ENGLISH Grammar in Use Pre-intermediate, Cambridge University Press, 2010. 
4. Micic, S.  MEDICINSKI REČNIK, Zavod za izdavanje udžbenika, Beograd, 2007.  
5. English Advanced Learner's Dictionary, Oxford Press, 2009. 
6. Popovic, LJ.,  Miric,V. GRAMATIKA ENGLESKOG JEZIKA SA VEŽBANJIMA, Zavod, 2001.  

 
 

Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Настава се изводи у облику интерактивних предавања, колоквијума, семинарских радова, консултација и 
самосталног рада студента 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току предавања 10 писмени испит - 
практична настава 10 усмени испит 60 

колоквијум-и 20   
семинар-и -   
 
  



 
Студијски програм: Струковни медицински радиолог 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета: Стручна пракса 3 
Наставник: др сци. мед. Горан Голубовић, спец. др Јелена Милојковић, спец. др мед. Бојана Миљковић 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: нема услова 
Циљ предмета: Оспособљавање за стручно и рационално планирање процеса рада у радиолошкој 
служби; усвајање практичних и теоријских примена знања у припреми и спровођењу дијагностичко- 
терапијских радиолошких процедура у оквиру нуклеарне медицине, интернистичких и хируршких 
грана и процедура интервентне радиологије; усвајање информације о примени контрастних средства 
(к.с.) у радиологији уопште.  
Исход предмета: Студент ће бити оспособљен: да примењује стечена теоретска и практична знања ради 
разумевања околности у којима се к.с. примењују у радиологији, за коју дијагностичку процедуру се која 
к.с. користе, начин апликовања истих као и да буде детаљно упознат са мерама опреза пре и у току 
извођења таквих радиолошке процедура; стећи ће основна знања из организације рада у здравству, са 
акцентом на радиолошку службу и бити спреман да стечена знања применe у пракси. 
 
Садржај предмета  

‐ Практично упознавање са организацијом радиолошке службе и задацима лидера: решавање 
проблема, стилови одлучивања и доношења одлука.  

‐ Практични приказ организационе структуре и шеме службе, упознавање са савременим 
организационим моделима, планирањем промена. Рад у тиму.  

‐ Комуникационе вештине. Практични приказ кадровске политике у организацији радиолошке 
службе, упознавање са пријемом у здравственој установи за послове у служби радиологије, 
увођењем у посао нових кадрова, програмима за едукацију. 

‐ Безбедност пацијената и свођење на минимум нежељених догађаја. 
‐ 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., 
интрамускуларна и интравенска апликација лекова и контраста. 

‐ Практични приказ УЗ апарата, врстe УЗ сонди и њихова намена, као и начин припреме 
пацијената за УЗ преглед.  

‐ Припрема пацијената за МСЦТ и МР преглед. Мере опреза неопходне пре планирања ових 
прегледа. 

‐ Практично упознавање са различитим класичним радиолошким прегледима као и 
инвазивним ( катетеризационим) прегледима и интервенцијама у области хирушких и 
интернистичких грана медицине. 

‐ Клиничка примена нуклеарно медицинских дијагностичких метода у кардиологији, 
ендокринологији, гастроентерологији, хепатологији, нефрологији, урологија, пулмологији, 
неурологија и психијатрији, хематологији, онкологији 

‐ Клиничка примена нуклеарномедицинских терапијских метода, у лечењу бенигних и малигних 
болести. 

‐ Практично овладавање методама припреме и апликовања радиофармацеутика у дијагностичким и 
терапијским нуклеарномедицинским процедурама. 

‐ Спровођење мера заштите од нежељених ефеката у коришћењу отворених извора јонизујућег 
зрачења.  

 
Број часова активне наставе: 600 
Методе извођења наставе 
Практичне вежбе у наставној бази 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Стручна пракса се процењује опсином оценом: незадовољава, добар или одличан. 
 
  



Студијски програм: Струковни медицински радиолог 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, 1 ниво 
Назив предмета: Предмет завршног рада 
Наставник: Ментор Завршног рада  
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Положени испити предвиђени планом и програмом и обављена стручна и летња пракса 
Циљ предмета:  
Прикупљње података, дефинисање проблема, постављање циљева. 
Оспособљавање студента за повезивање теорије и праксе у улози струковног медицинског радиолога.  
Исход предмета: Студен ће бити оспособљен да прикупи непоходне информације, класификује их и на 
основу њих дефинише проблем који ће истражити и и на основу резултата донети одговарајуће закључке.  
Општи садржаји: Студент бира једну од области, дефинисаних елаборатом, за израду завршног рада.  
Области које су дефинисане елаборатом за израду Завршног рада  су сви стручно-апликативни предмети и 
следећи стручни предмети: Нуклеарна медицина и Рендгенографија и апарати за рендгенографију. Тему, 
односно предмет завршног рада студент дефинише заједно са предметним наставником  изабране 
области. Од стране Академије  студент добија документацију и бива упућен у наставну базу где ће 
обавити истраживање. Истраживање спроводи студент уз контролу ментора и сарадника. Студент, ментор 
и сарадник  поштују етичке принципе у процесу истраживања. У оквиру Предмета завршног рада студент 
је у обавези да одради практичну наставу  од од 210 часова која је намењена за  истраживачке активности 
.  

 
Број часова активне наставе Теоријска настава:  Практична настава: 210
Садржај метода у истраживању: интервју, приказ случаја, анализа практичног рада на основу 
медицинске документације из области дијагностике и терапије, дијалог, асистенција, саветовање,   
здравствено васпитни рад, преглед литературе. 
Оцена знања  

 
  



 
 

 

Студијски програм: Струковни медицински радиолог  Завршни рад 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први ниво 
Наставник или наставници задужени за организацију завршног рада: др Горан Јововић, проф. др 
Милован Матовић, др сци. мед. Миле Деспотовић, Јелена Милојковић, Зоран Милошевић, Бојана 
Миљковић, Драгана Ђорђевић-Шопаловић 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: Положени испитипредвиђени 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 
радиодијагностике и терапије, дијалог, асистенција,  саветовање, здравствено-васпитни рад, помагање, 
организација. 

Оцена  (максимални број поена 100) 


