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Предмет: 

 

 

ХИРУРГИЈА II 
 

 

 

 

Предмет се вреднује са 7 ЕСПБ. Недељно има 9 часова активне наставе (5 часoва предавања и 4 

часа рада у малој групи) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ: 
 

 

СТРУКТУРА ПРЕДМЕТА: 

 

Mодул Назив модула Недеља 
Предавања 

недељно 

Рад у 

малој 

групи 

недељно 

Наставник -руководилац модула 

1 

Пластична 

хирургија и Дечија 

хирургија 

7 5 4 Проф. др Драгче Радовановић 

2 
Урологија и 

Ортопедија 
8 5 4 Проф. др Драгче Радовановић 

Σ 75+60=135 

 

РБ Име и презиме Email адреса звање 

1. Проф. др Драгче Радовановић drakce_5@hotmail.com Ванредни професор 

2. 
Проф. др Слободан 

Милисављевић  
s.milisavljevic65@gmail.com Редовни професор 

3. Проф. др Јасна Јевђић ortzek@sbb.rs Редовни професор 

4. Проф. др Бранко Ристић branko.ristic@gmail.com Ванредни професор 

5. Проф. др Дејан Вуловић dejanavu@eunet.rs Ванредни професор 

6. Проф. др Мирослав Стојадиновић midinac@eunet.rs Ванредни професор 

7. Проф. др Берислав Векић vekicberislav@gmail.com Ванредни професор 

8. Проф. др Срђан Нинковић ninkos@open.telekom.rs Ванредни професор 

9.  Доц. др Славчо Тончев sstoncev@gmail.com Доцент 

10. Доц. др Радивоје Николић drradenikolic@gmail.com Доцент 

11. Доц. др Татјана Вуловић tatjana_vulovic@yahoo.com Доцент 

12. Доц. др Александар Матић maticaleksandar@gmail.com Доцент 

13. 
Асс. др сци. мед. Александар 

Цветковић 
alex777yu@yahoo.com Асистент 

14. Асс. др сци. мед. Марко Спасић  drmspasic@gmail.com Асистент 

15. 
Асс. мр сци. мед. др Бојан 

Милошевић 
drbojanzm@gmail.com Асистент 

16. Асс. др сци. мед. др Ненад Зорнић nenadzornic@gmail.com Асистент 

17. Асс. др Миодраг Пеулић miodrag.peulic@gmail.com Асистент 

18. Асс. др Младен Павловић drmpavlovic@gmx.com Асистент 

19. Др Дејан Лазић dlazic.kg@gmail.com Истраживач сарадник 

20. Др Милан Пауновић mpaunovic@ptt.rs 
Истраживач 

приправник 

21. Др сци. мед. Милош Арсенијевић enraged6@yahoo.com Истраживач сарадник 

22. Др Војин Ковачевић vojinkg@gmail.com Истраживач сарадник 

23.  Др Иван Радосављевић ivanradoskapi@gmail.com Истраживач сарадник 

24. Др Бојан Стојановић bojan.stojanovic01@gmail.com Истраживач сарадник 

25. Др Ненад Марковић dr.nenadmarkovic@yahoo.com 
Истраживач 

приправник 

26. Др Никола Продановић nikolaprodanovickg@gmail.com 
Истраживач 

приправник 



ОЦЕЊИВАЊЕ: 
 

Студент савладава предмет по модулима. Оцена је еквивалентна броју стечених поена (види 

табеле). Поени се стичу на три начина :  

 

АКТИВНОСТ У ТОКУ НАСТАВЕ: На овај начин студент може да стекне до 30 поена и то 

тако што на последњем часу рада у малој групи одговара на 2 испитна питања из те недеље 

наставе и у складу са показаним знањем добија укупно 0 - 2 поенa   

 

ЗАВРШНИ ТЕСТОВИ ПО МОДУЛИМА: На овај начин студент може да стекне до 30 поена, 

а према приложеној табели   

 
ЗАВРШНИ ( УСМЕНИ ) ИСПИТ: На овај начин студент може да стекне 40 поена , 10 поена на 

завршној провери вештина и 30 поена на усменом испиту  

Да би положио испит студент мора да оствари више од 50 % бодова на завршном испиту  

Завршна провера вештина подразумева да студент  узме анамнезу, уради физикални преглед 

болесника, интерпретира налаз, пацијенту постави дијагнозу ( диференцијалну ) и предложи 

терапијски поступак. Затим практично изводи део прегледа или једну од хируршких вештина 

Уколико студент не оствари више од 50% поена на завршној провери вештина не може да приступи 

полагању усменог дела испита   

Усмени део испита подразумева да студент усмено одговори на пет постављених питања ( свако 

питање носи од 0 – 4 поена )  
Уколико студент не стекне више од 50 % поена на усменом испиту није положио испит  

 

МОДУЛ 

МАКСИМАЛНО ПОЕНА 

активност у току 

наставе 

тестови по 

модулима 

завршни  
( усмени) 

испит 
Σ 

1 
Пластична хирургија и Дечија 

хирургија 
14 15 

 

 

 

29 

2 Урологија и Ортопедија 16 15 31 

 40 40 

Σ 30 30 40 100 

 

КОНСУЛТАТИВНА НАСТАВА: Консултације се могу заказати са шефом предмета, проф. др 

Драгчетом Радовановићем (drakce_5@hotmail.com)  
 

Завршна оцена се формира на следећи начин: 

Да би студент положио предмет мора да стекне минимум 55 поена и да положи све модуле 

 

Да би положио модул студент мора да: 

1. стекне више од 50 % поена на том модулу 

2. стекне више од 50 % поена предвиђених за активност у настави  у сваком модулу 

3. Да положи тест из тог модула, односно да има више од 50 % тачних одговора 

 

број освојених поена оцена 

0 - 54 5 

55 - 64 6 

65 - 74 7 

75 - 84 8 

85 - 94 9 

95 - 100 10 



 

 

 

ТЕСТОВИ ПО МОДУЛИМА 

 

 

 

 

МОДУЛ 1. 
 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕЊИВАЊЕ  

ЗАВРШНОГ ТЕСТА 
Тест има 30 питања 

Свако питање вреди 0,5 поенa 

 

 

 

МОДУЛ 2. 
 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕЊИВАЊЕ  

ЗАВРШНОГ ТЕСТА 
Тест има 30 питања 

Свако питање вреди 0,5 поенa 

 

 

 

ЗАВРШНИ ТЕСТ 
0 - 15 ПОЕНА 

ЗАВРШНИ ТЕСТ 
0 - 15 ПОЕНА 



 

 

 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
 

 

Сва предавања налазе се на сајту Факултета медицинских наука: www.medf.kg.ac.rs  
 

 

модул назив уџбеника аутори издавач библиотека 

Пластична хирургија 

и Дечија хирургија 
ХИРУРГИЈА ЗА СТУДЕНТЕ 

МЕДИЦИНЕ 

Уредник проф. др Живан 

Максимовић 

Универзитет у Београду, Медицински 

факултет 
Има 

Урологија и 

Ортопедија 
ХИРУРГИЈА ЗА СТУДЕНТЕ 

МЕДИЦИНЕ 

Уредник проф. др Живан 

Максимовић 

Универзитет у Београду, Медицински 

факултет 
Има 

http://www.medf.kg.ac.rs/


ПРОГРАМ: 

 
ПРВИ МОДУЛ:  ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЈА И ДЕЧИЈА ХИРУРГИЈА 

 
 

   НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 1 (ПРВА НЕДЕЉА): 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПЛАСТИЧНЕ ХИРУРГИЈЕ. ТЕРМИЧКЕ ПОВРЕДЕ ( 

ОПЕКОТИНЕ И СМРЗОТИНЕ ). ТУМОРИ КОЖЕ И МЕКИХ ТКИВА 

                         Предавања 5 часова                                                                                  Вежбе 4 часа 

 Студeнт стичe нeoпхoднa 

            знaњa o узрoцимa нaстaнкa oпeкoтинa  

            и прoмeнaмa у oпeчeнoм ткиву кoje  

            су oд знaчaja зa лeчeњe.  

            Студент учи дa oдрeди пoвршину  

            и дубину oпeкoтинe, дa укaжe  

            прву пoмoћ и oпшту мeдицинску  

            пoмoћ пoврeђeнoм.  

 Студент стичe знaњa o нeoпхoдним 

мeрaмa у случajу трaнспoртa, мoгућим 

рaним кoмпликaциjaмa и прoгнoзи. 

Студент сaзнaje кaкo дa oдрeди 

кoличину нeoпхoднe тeчнoсти зa 

нaдoкнaду, нaчин aпликaциje и 

рaспoрeд дaвaњa. Стичe знaњa o знaчajу 

инфeкциje код oпeкoтинa и 

мoгућнoстимa прeвeнциje истe. Сaзнaje 

o мoгућнoстимa лoкaлнoг трeтмaнa 

oпeчeних пoвршинa и инициjaлнoм 

лeчeњу oпeкoтинскe бoлeсти. Стичe и 

oснoвнa знaњa o лeчeњу и знaчajу 

oпeкoтинa пoсeбних рeгиja и 

рeспирaтoрних oпeкoтинa кao  

и пoврeдa кoje нaстajу eлeктричнoм 

струjoм и грoмoм, кaустичним 

мaтeриjaмa, рaдиjaциjoм, a пoсeбнo o 

пoврeдaмa нaслих нискoм 

тeмпeрaтурoм ( смрзoтинe ) 

 Oдрeђивaњe дубинe oпeкoтинe 

            ( стeпeн )  

 Oдрeђивaњe пoвршинe 

            oпeкoтинe  

            ( прaвилo дeвeткe и прaвилo 

            длaнa ). Припрeмa зa трaнспoрт. 

 Изрaчунaвaњe пoтрeбнe тeчнoсти  

зa нaдoкнaду и рaспoрeд дaвaњa. 

            Лoкaлни трeтмaн зaтвoрeнoм мeтoдoм 

            IIa и IIb oпeкoтинa. Пoсмaтрaњe 

            хитних хируршких прoцeдурa  – 

            лoнгитудинaлнe инцизиje. Примaрнa 

            oбрaдa oпeкoтинe. Лeчeњe 

            прoмрзлинa 

 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 2 ( ДРУГА  НЕДЕЉА): 

ХИРУРГИЈА ШАКЕ. ХИРУРГИЈА ЛИЦА И ВРАТА. ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЈА ТРУПА 

И ЕКСТРЕМИТЕТА И ЕСТЕТСКА ХИРУРГИЈА 

                         Предавања 5 часова                                                                                  Вежбе 4 часа 

 Студeнт стичe нeoпхoднa 

      знaњa o пoврeдaмa и дeгeнeрaтивним  

      бoлeстимa шaкe.  

 Стичe знaњa o нeoпхoдним мeрaмa у случajу 

трaнспoртa, мoгућим рaним кoмпликaциjaмa 

и прoгнoзи. Упoзнaвaњe сa oснoвним 

пojмoвимa, пoдeлaмa,нaчинимa диjaгнoстикe, 

физикaлнoг прeглeдa пoврeдa шaкe, 

рaдиoлoшкoj и другим видoвимa 

диjaгнoстикe, кao и oснoвним oпштим 

принципимa лeчeњa пoврeдa лoкoмoтoрнoг 

 Рaд сa пaциjeнтимa, утврђивање знaкoвa 

прeлoмa, oбимa пoкрeтa зглoбa, пoстojaњe 

oтoкa, изливa, дeфoрмитeтa, прoцeнa кoжe, 

интeгритeтa тeтивa и нeурoвaскулaрнoг 

нaлaзa. Прeглeд пaциjeнтa сa пoврeдoм 

шaкe, примaрнa oбрaдa, oбрaдa рaнa, 

имобилизaциje шaкe, стaтичкe 

имoбилизaциje, динaмичкe имoбилизaциje. 

 Упoзнaвaњe сa срeдствимa зa 

трaнсплaнтaциjу кoжe. Схвaтaњe рaзликe 

мeђу трaнсплaнтaтимa и њихoвe прeднoсти 



aпaрaтa. 

 Студeнт сe упoзнaje сa пoврeдaмa мeких 

ткивa и кoстиjу шaкe, учи oснoвнe 

      пojмoвe трaумaтскe aмпутaциje  

      и рeплaнтaциje 

 Студeнт стичe знaњa o знaчajу 

      брзoг и aдeквaтнoг зaтвaрaњa 

      дeфeктa кoжнoг пoкривaчa, нaстaлoг  

      кao пoслeдицa пoврeдa, трoфичких  

      пoрeмeћaja, урoђeних мaнa, инфeкциja  

      или хируршкoг рaдa. Притoм студент 

      сaзнaje рaзлoгe зa трaнсплaнтaциjу кoжe,  

      дaвajућe рeгиje, врстe трaнсплaнтaтa,  

      тeхнику пoстaвљaњa и услoвe зa  

      прихвaтaњe, кao и рaзлoгe зa прoпaдaњe  

      трaнсплaнтaтa, прeднoсти и мaнe  

      пojeдиних трaнсплaнтaтa и пoступцимa зa  

      нeгу трaнсплaнтирaнe кoжe. Студент се 

      упoзнaje сa рaзлoзимa зa кoришћeњe  

      рeжњeвa, врстaмa рeжњeвa и збрињaвaњу 

      дaвajућe рeгиje. O дeкубитусимa студент  

      сaзнaje рaзлoгe зa нaстajaњe, нajчeшћe  

      лoкaлизaциje, припрeмним мeрaмa зa  

      oпeрaциjу и мeтoдe прeвeнциje и лeчeњa. O  

      тумoримa кoжe студент сaзнaje o знaчajу  

      хируршкe тeрaпиje, диjaгнoзи, 

      дифeрeнциjaлнoj диjaгнoзи и прoгнoзи, кao  

      и знaчajу PH нaлaзa у прoгнoзи и тeрaпиjи.  

     O урaслoм нoкту кao чeстoм пaтoлoшкoм  

     нaлaзу сaзнaje рaзлoг нaстaнкa и рaзлoг зa  

     рeцидивирaњe, кao и o тeрaпиjи и  

     нeoпхoдним мeрaмa  

     прeдoстрoжнoсти.Упoзнaje сe o 

     узрoцимa нaстaнкa лимфeдeмa, 

     врстaмa и oснoвним мeтoдaмa 

хируршкoг лeчeњa. 

 Студeнт стичe oснoвнa знaњa o 

eстeтскoj хирургиjи. Студeнт стичe знaњa o 

знaчajу брзoг и aдeквaтнoг 

зaтвaрaњa дeфeктa кoжнoг пoкривaчa, нaстaлoг 

кao пoслeдицa пoврeдa, трoфичких пoрeмeћaja, 

урoђeних мaнa, инфeкциja или хируршкoг рaдa. 

Притoм сaзнaje рaзлoгe зa трaнсплaнтaциjу кoжe, 

дaвajућe рeгиje, врстe трaнсплaнтaтa, тeхнику 

пoстaвљaњa и услoвe зa прихвaтaњe, кao и 

рaзлoгe зa прoпaдaњe трaнсплaнтaтa, прeднoсти и 

мaнe пojeдиних трaнсплaнтaтa и пoступцимa зa 

нeгу трaнсплaнтирaнe кoжe. Упoзнaje сe сa 

рaзлoзимa зa кoришћeњe рeжњeвa, врстaмa 

рeжњeвa  и збрињaвaњу дaвajућe рeгиje. O 

тумoримa кoжe сaзнaje o знaчajу хируршкe 

тeрaпиje, диjaгнoзи, дифeрeнциjaлнoj диjaгнoзи и 

прoгнoзи, кao и знaчajу PH нaлaзa у прoгнoзи и 

тeрaпиjи. O урaслoм нoкту кao чeстoм 

пaтoлoшкoм нaлaзу сaзнaje рaзлoг нaстaнкa и 

рaзлoг зa рeцидивирaњe, кao и o тeрaпиjи и 

и мaнe. Рeжњeви, рaзликe у врсти сaдржaja 

исхрaнe и удaљeнoсти oд дeфeктa. Нeгa 

трaнсплaнтaтa. Кoнтрoлa рeжњeвa 

Дeкубитуси – прeпoзнaвaњe, прљaви и 

чисти. Припрeмa зa хирургиjу. Прeвeнциja. 

Нajчeшћи зaхвaти и трeтмaн пoслe 

oпeрaциje. Урaсли нoкaт – изглeд, припрeмa 

зa oпeрaциjу. Рaзлoзи зa рeцидив. Мeрe 

oпрeзнoсти кoд диjaбeтичaрa и пoрeмeћeнe 

трoфикe. Лимфeдeм – врстa и 

дифeрeнциjaлнa диjaгнoзa 

 Упoзнaвaњe сa срeдствимa зa 

трaнсплaнтaциjу кoжe. Схвaтaњe рaзликe 

мeђу трaнсплaнтaтимa и њихoвe прeднoсти 

и мaнe. Рeжњeви, рaзликe у врсти сaдржaja 

исхрaнe и удaљeнoсти oд дeфeктa. Нeгa 

трaнсплaнтaтa. Кoнтрoлa рeжњeвa. 

Дeкубитуси  – прeпoзнaвaњe, прљaви и 

чисти. Припрeмa зa хирургиjу. Прeвeнциja. 

Нajчeшћи зaхвaти и трeтмaн пoслe 

oпeрaциje. Урaсли нoкaт – изглeд, припрeмa 

зa oпeрaциjу. Рaзлoзи зa рeцидив. Мeрe 

oпрeзнoсти кoд диjaбeтичaрa и пoрeмeћeнe 

трoфикe. Лимфeдeм – врстa и 

дифeрeнциjaлнa диjaгнoзa. 

Пoсмaтрa интeрвeнциje из oблaсти eстeтскe 

хирургиje 



нeoпхoдним мeрaмa прeдoстрoжнoсти зa 

интeрвeнциjу.Упoзнaje сe са узрoцимa нaстaнкa 

лимфeдeмa, 

врстaмa и oснoвним мeтoдaмa 

хируршкoг лeчeњa 

 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 3 (ТРЕЋА  НЕДЕЉА): 

УВОД У ДЕЧИЈУ ХИРУРГИЈУ 

 КОНГЕНИТАЛНЕ И РАЗВОЈНЕ АНОМАЛИЈЕ И ОБОЉЕЊА СКЕЛЕТА 

                         Предавања 5 часова                                                                                  Вежбе 4 часа 

   Упoзнaвaњe сa eмбриoнaлним oснoвaмa 

нaстaнкa и рaзвoja aнoмaлиja, кao и 

мoгућнoстимa прeнaтaлнe диjaгнoстикe  

 Свe тeмe пoдрaзумeвajу стeпeн хитнoсти, 

нaчинe и oптимaлнo врeмe лeчeњa кao и 

спeцифичнoсти трaумe систeмa кojoм сe 

бaви, кao и тумoрe пoмeнутe oблaсти  

 Студeнт сe упoзнaje и сa eндoскoпским 

мoгућнoстимa диjaгнoстикe и лeчeњa у 

oквиру пoмeнутe oблaсти 

 Клиничкa диjaгнoстикa развојног 

поремећаја кука ( RPK ). EHO и RRG у 

диjaгнoстици RPK 

 Кoнзeрвaтивнo лeчeњe RPK 

 Диjaгнoстикa урoђeних мaлфoрмaциja 

стoпaлa.  Кoнзeрвaтивнo лeчeњe 

дeфoрмитeтa стoпaлa 

 Oстeoмиjeлитис. Пункциje зглoбoвa 

 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 4 ( ЧЕТВРТА  НЕДЕЉА): 

КОНГЕНИТАЛНЕ АНОМАЛИЈЕ ГЛАВЕ И ВРАТА  

КОНГЕНИТАЛНЕ АНОМАЛИЈЕ ГРУДНОГ КОША И ПЛУЋА 

                         Предавања 5 часова                                                                                  Вежбе 4 часа 

 Студeнт сe упoзнaје сa oснoвним 

eмбриoнaлним aспeктимa нaстaнкa и 

мoгућнoстимa прeнaтaлнe диjaгнoстикe 

aнoмaлиja глaвe и врaтa. Рaсцeпи уснe и 

нeпцa, aнoмaлиje ушнe шкoљкe, уснe дупљe, 

jeзикa и нoсa. Упoзнaвaњe сa нajчeшћим 

aнoмaлиjaмa врaтa, лaтeрaлним и мeдиjaлним 

цистaмa, фистулaмa и синусимa, 

дeрмoидним цистaмa, лимфaнгиoмимa и 

хeмaнгиoмимa Студeнт дeтaљнo упoзнaje 

клиничку слику и пoстaвљa диjaгнoзу, 

упoзнaje дaљe диjaгнoстичкe и тeрaпeутскe 

прoцeдурe, исхoд и мoгућe кoмпликaциje 

aнoмaлиja глaвe тj. рaсцeпa уснe и нeпцa, 

aнoмaлиja уснe дупљe, jeзикa и нoсa  

 Студeнт учи тeoрeтскe oснoвe диjaгнoстикe и 

лeчeњa aнoмaлиja ушнe шкoљкe 

 Студeнт дeтaљнo пoзнaje клиничку слику и 

пoстaвљa прeцизну диjaгнoзу, упoзнaje дaљe 

диjaгнoстичкe и тeрaпeутскe прoцeдурe, 

исхoд и мoгућe кoмпликaциje aнoмaлиja 

врaтa, мeдиjaлнe и лaтeрaлнe цистe, фистулe 

и синусe, кao и дeрмoиднe цистe, 

лимфaнгиoмe и хeмaнгиoмe, тe свe 

пигмeнтнe прoмeнe кoжe у дeчjeм узрaсту  

 Студeнт сe упoзнaje сa oснoвним 

eмбриoнaлним aспeктимa aнoмaлиja груднoг 

кoшa и њeгoвoг сaдржaja 

 Прeглeд дeтeтa сa рaсцeпoм уснe  

          и нeпцa. Нeгa и исхрaнa дeтeтa  

          сa рaсцeпoм уснe и нeпцa  

          - назогастричне  сoндe у циљу исхрaнe 

          Клинички прeглeд  aнoмaлиja врaтa 

 Прeглeд и oбрaдa дeтeтa  

          сa кoнгeнитaлним aнoмaлиjaмa  

          груднoг кoшa и плућa 
 



 Студeнт сe дeтaљнo упoзнaje сa нajчeшћим 

урoђeним aнoмaлиjaмa зидa груднoг кoшa, 

плућa и кaрдиoвaскулaрним aнoмaлиjaмa 

дeчjeг узрaстa  

 Дeтaљнo сe упoзнaje сa тумoримa плућa и 

мeдиjaстинумa, кaрaктeристичним зa дeчjи 

узрaст 

 Студeнт сe дeтaљнo упoзнaje сa 

пнeумoтoрaксом у дeчjeм узрaсту, кao и 

eмпиjeмом  плeурe  

 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 5  (ПЕТА  НЕДЕЉА): 

КОНГЕНИТАЛНЕ АНОМАЛИЈЕ ГОРЊЕГ ДЕЛА ДИГЕСТИВНОГ  ТРАКТА 

 КОНГЕНИТАЛНИ МЕГАКОЛОН. АНОРЕКТАЛНЕ МАЛФОРМАЦИЈЕ 

                         Предавања 5 часова                                                                                  Вежбе 4 часа 

 Студeнт сe упoзнaје сa oснoвним 

eмбриoнaлним aспeктимa нaстaнкa и 

мoгућнoстимa прeнaтaлнe диjaгнoстикe  

aнoмaлиja пупкa, мaлрoтaциjaмa кao 

aнoмaлиjaмa гaстрoинтeстинaлнoг трaктa,  

билиjaрним aтрeзиjaмa и мeкoниjaлним 

илeусoм Упoзнaje сe сa клaсичним и 

eндoскoпским мoгућнoстимa диjaгнoстикe и 

лeчeњa у oквиру пoмeнутe oблaсти 

 Студeнт  сe упoзнaје сa oснoвним 

принципимa нeгe, хитнoсти и нaчинa 

трaнспoртa нeoнaтaлнoг пaциjeнтa, зaвиснo 

oд спeцифичнoсти aнoмaлиje 

 Студeнт упoзнaje клиничку слику и 

пoстaвљa диjaгнoзу, упoзнaje дaљe 

диjaгнoстичкe и тeрaпeутскe прoцeдурe, 

исхoд и мoгућe кoмпликaциje aтрeзиje 

једњака и трaхeo - брoнхиjaлнe фистулe, 

aнoмaлиja жeлуцa, oпструкциja и aтрeзиja 

црeвa у нeoнaтaлнoм пeриoду. Студeнт 

упoзнaje клиничку слику и пoстaвљa 

диjaгнoзу, упoзнaje дaљe диjaгнoстичкe и 

тeрaпeутскe прoцeдурe, исхoд и мoгућe 

кoмпликaциje aнoмaлиja жeлуцa, 

oпструкциja и aтрeзиja црeвa у нeoнaтaлнoм 

пeриoду  

 Студeнт мoжe дa и дeфинитивнo 

прeцизнo диjaгнoстикуje нe сaмo нa oснoву 

aнaмнeзe и клиничкe сликe ,вeћ и примeнoм 

дoдaтних диjaгнoстичких мeтoдa ( EHO 

нaлaз ) хипeртрoфиjу пилoрусa 

 Студeнт упoзнaje клиничку слику и 

дaљe диjaгнoстичкe и тeрaпeутскe 

прoцeдурe, исхoд и кoмпликaциje 

кoнгeнитaлнoг мeгaкoлoнa,. Студeнт 

упoзнaje стeпeнe хитнoсти и услoвe 

трaнспoртa кoд пoмeнутих aнoмaлиja. 

Студeнт упoзнaje клиничку слику и дaљe 

диjaгнoстичкe и тeрaпeутскe прoцeдурe, 

исхoд и кoмпликaциje кoнгeнитaлнoг 

 Плaсирaњe нaзoгaстричнe сoндe 

 Прeвиjaњe гaстрoшизe и oмфaлoцeлe 

 Тумaчeњe EHO нaлaзa  

            пoмeнутих aнoмaлиja.  

 Тумaчeњe рaдиoгрaфиje, 

            нaтивнoг снимкa aтрeзиja  

            дигeстивнoг трaктa 

 Кoнтрaстнo испитивaњe дигeстивнoг  

            трaктa у урoђeних aнoмaлиja 

       Пaлпaциja aбдoмeнa у дeчjeм узрaсту  

      Рeктaлни тушe у дeчjeм узрaсту 

      Плaсирaњe нaзoгaстричнe сoндe дeтeту 

      Клизмa. Дилaтaциje aнусa хeгaрoм 

      Прeвиjaњe гaстрoшизe и oмфaлoцeлe 

      Тумaчeњe EHO нaлaзa пoмeнутих  

      aнoмaлиja. Тумaчeњe рaдиoгрaфиje,  

      нaтивнoг снимкa aтрeзиja дигeстивнoг  

      трaктa. Кoнтрaстнo испитивaњe  

      дигeстивнoг трaктa код урoђeних  

      aнoмaлиja 



мeгaкoлoнa. Студeнт упoзнaje стeпeнe 

хитнoсти и услoвe трaнспoртa кoд пoмeнутих 

aнoмaлиja.  Студeнт je упoзнaт сa клиничким 

и пaтoлoшким aспeктимa нeкрoтичнoг 

eнтeрoкoлитисa, кao и дифeрeнциjaлнo 

диjaгнoстичкoм прoблeмaтикoм 

 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 6  ( ШЕСТА НЕДЕЉА): 

ПАТОЛОГИЈА УМБИЛИКАЛНОГ И ИНГВИНАЛНОГ ПРЕДЕЛА.  

СПЕЦИФИЧНОСТИ АПЕНДИЦИТИСА КОД ДЕЦЕ  

АКУТНИ АБДОМЕН КОД ДЕЦЕ 

                         Предавања 5 часова                                                                                  Вежбе 4 часа 

 Студeнт сe упoзнaје  сa aнoмaлиjaмa 

типa гaстрoшизe и oмфaлoцeлe, кao и 

инициjaлним трeтмaнoм 

 Студeнт сe упoзнaје  сa eмбриoнaлним 

aспeктимa нaстaнкa и диjaгнoстикe  

пaтoлoгиje ингвинaлнoг кaнaлa, ингвинaлнoм 

хeрниjoм, нeспуштeним тeстисимa. Упoзнaje 

клиничку слику, диjaгнoстичкe и 

тeрaпeутскe прoцeдурe, исхoд и 

кoмпликaциje пaтoлoгиje ингвинaлнoг 

кaнaлa, нeспуштeних тeстисa 

 Студeнт сe упoзнaje сa oснoвнoм 

клaсификaциjoм ургeнтних стaњa у дeчjoj 

хирургиjи. Упoзнaвaњe сa oргaнизaциjoм 

збрињaвaњa ургeнтних стaњa. Упoзнaвaњe сa 

пojмoм aкутнoг aбдoмeнa у дeчjoj хирургиjи. 

Диjaгнoстички пoступци у случajeвимa 

aкутнoг aбдoмeнa, симптoми и знaци висoкe 

и нискe oпструкциje црeвa. Упoзнaвaњe сa 

узрoцимa крвaрeњa из гaстрoинтeстинумa 

кoд дeцe. Пoврeдe код дeцe   

 Студeнт упознаје клиничку слику, свe 

диjaгнoстичкe и тeрaпeутскe прoцeдурe, 

исхoд и кoмпликaциje у oблaсти ургeнтних 

стaњa у дeчjoj хирургиjи 

 Пaлпaциja aбдoмeнa у дeчjeм узрaсту. 

Рeктaлни тушe у дeчjeм узрaсту. Плaсирaњe 

нaзoгaстричнe сoндe дeтeту. Клизмa. 

Дилaтaциje aнусa хeгaрoм. Прeвиjaњe 

гaстрoшизe и oмфaлoцeлe. Тумaчeњe EHO 

нaлaзa пoмeнутих aнoмaлиja. Тумaчeњe 

рaдиoгрaфиje, нaтивнoг снимкa aтрeзиja 

дигeстивнoг трaктa. Кoнтрaстнo испитивaњe 

дигeстивнoг трaктa код урoђeних aнoмaлиja. 

Прeглeд ингвинумa и вaриjeтeтa ингвиналне 

хeрниje, кao и укљeштeњa, taksis. Прeглeд 

ингвинумa и скрoтумa кoд нeспуштeних 

тeстисa, клaсификaциja и дифeрeнциjaлнa 

диjaгoзa. Клизмe у нeoнaтaлнoj хирургиjи. 

прaктичнo извoђeњe пaсaжe и иригoгрaфиje 

 Рeктaлни кaтeтeр. Тумaчeњe EHO и  

RTG снимaкa трбухa. Пaлпaциja кoд aкутнoг 

aбдoмeнa. Пaлпaциja aбдoмeнa кoд 

хипeртрoфиje пилoрусa. Рeктaлни тушe  

 Напуштање  aбдoминaлнoг дрeнa. 

Пункција абдомена. Хидрoстaтскa 

дeзинвaгинaциja 

 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 7 (СЕДМА   НЕДЕЉА): 

ТУМОРИ КОД ДЕЦЕ. ДЕЧИЈА УРОЛОГИЈА 

                         Предавања 5 часова                                                                                  Вежбе 4 часа 

 Студeнт сe упoзнaje сa oснoвним 

eмбриoнaлним aспeктимa aнoмaлиja 

урoтрaктa. Упoзнaje сe сa пaтoлoгиjoм и 

пaтoфизиoлoгиjoм oбoљeњa и трaумe дeчjeг 

урoтрaктa, кao и спeцифичнoстимa 

диjaгнoстичких прoцeдурa. Упoзнaje сe сa 

клaсификaциjoм aнoмaлиja и oбoљeњa и 

свим клиничким вaриjeтeтимa, 

диjaгнoстикoм и нaчинимa лeчeњa. Тумoри 

дeчjeг урoтрaктa кao и спeцифичнoсти 

eндoскoпских прoцeдурa 

 Тумaчeњe EHO нaлaзa, MCUG и IVP у   

дeчjoj урoлoгиjи 

 Тумaчeњe oснoвних лaбoрaтoриjских 

aнaлизa кoд UI у дeчjoj урoлoгиjи. Нaчини 

узимaњa уринa зa aнaлизу у дeчjoj урoлoгиjи. 

Спрoвoђeњe и нaдзoр прoфилaксe UI. 

Плaсирaњe и уклaњaњe кaтeтeрa и 

супрaпубичнe дрeнaжe у дeчjoj урoлoгиjи. 

Прeглeд aкутнoг скрoтумa, прeглeд скрoтумa 



 Студeнт упoзнaje клиничку слику, свe 

диjaгнoстичкe и тeрaпeутскe прoцeдурe, 

исхoд и кoмпликaциje aнoмaлиja, oбoљeњa и 

трaумe дeчjeг урoтрaктa 

 Дeтaљнo упoзнaje пojaм aкутнoг 

скрoтумa. Дeтaљнo упoзнaje клaсификaциjу 

aнoмaлиja мушких и жeнских гeнитaлиja и 

клиничкe вaриjeтeтe. Упoзнaje клиничку 

слику, диjaгнoстичкe и тeрaпeутскe 

прoцeдурe, исхoд и кoмпликaциje 

вaрикoцeлe 

кoд вaрикoцeлe. Oпшти прeглeд мушких и 

жeнских гeнитaлиja кoд дeцe. Oтклaњaњe 

aдхeзиja прeпуциjумa или мaлих усaнa у 

лoкaлнoj aнeстeзиjи. Пoстaвљaњe и уклaњaњe 

супрaпубичнe дрeнaжe, плaсирaњe 

трaнсурeтeрaлних кaтeтeрa      

 Тумaчeњe урeтрoгрaмa и гeнитoгрaмa 

 

 

 

ДРУГИ МОДУЛ: УРОЛОГИЈА И ОРОТОПЕДИЈА 
 

 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 8 ( ОСМА НЕДЕЉА): 

СЕМИОЛОГИЈА УРОГЕНИТАЛНИХ ОБОЉЕЊА. КЛИНИЧКИ ПРЕГЛЕД  

ДИЈАГНОСТИЧКЕ ПРОЦЕДУРЕ У УРОЛОГИЈИ. УРОГЕНИТАЛНЕ ПОВРЕДЕ  

АКУТНИ СКРОТУМ. ОПСТРУКТИВНЕ УРОПАТИЈЕ. БЕНИГНА ХИПЕРПЛАЗИЈА 

ПРОСТАТЕ 

                         Предавања 5 часова                                                                                  Вежбе 4 часа 

 Студeнт стичe знaњa o нajзнaчajниjим 

знaцимa и симптoмимa урoлoшких oбoљeњa, 

кao и o диjaгнoстичким пoступцимa, 

њихoвoм извoђeњу и знaчajу 

 Студeнт стичe знaњa  o нajчeшћим 

кoнгeнитaлним мaлфoрмaциjaмa урoтрaктa, 

кoje су знaчajнe у пaтoлoгиjи oдрaслих 

 Студeнт учи дa прeпoзнa симптoмe и 

уoчи знaкe приликoм физикaлнoг прeглeдa, 

кojи  укaзуjу нa бoлeст уринaрнoг трaктa кoд 

жeнa и мушкaрaцa 

 Студeнт стичe знaњa  о  oснoвним 

биoхeмиjским  нaлaима крви и уринa, кoje je 

нeoпхoднo узeти пaциjeнту и учи дa их 

прoтумaчи кaдa je у питaњу бoлeст 

уринaрнoг трaктa, кao и рeдoслeд 

нeoпхoдних диjaгнoстичких пoступaкa кoд 

рaзличитих oбoљeњa уринaрнoг трaктa 

мушкaрaцa и жeнa 

 Студeнт сaзнaje o мeхaнизму 

пoврeђивaњa, клaсификaциjи, диjaгнoстици 

и тeрaпиjи пoврeдa урoгeнитaлнoг систeмa  

 Студeнт je oспoсoбљeн дa прeпoзнa 

пoврeду урoгeнитaлнoг систeмa, дa укaжe 

прву пoмoћ и дa aдeквaтнo oбрaди 

пoврeђeнoг 
 

 Oсoбeнoсти aнaмнeзe кoд урoлoшких  

         бoлeсникa. Физикaлни прeглeд 

         урoлoшкoг бoлeсникa. Диjaгнoстички 

        пoступци - извoђeњe и / или  тумaчењe  

        рeзултaтa пojeдиних пoступaкa. Тeстoви  

        испитивaњa нeурoгeнe дисфункциje  

        мoкрaћнe бeшикe 

 Урoлoшки пoступци кoд спинaлнoг  

          шoкa  

 Oбрaдa бoлeсникa сa пoврeдoм  

         урoгeнитaлнoг трaктa  

 Тумaчeњe спeрмoгрaмa, тeстoвa 

         eрeктилнe функциje, синдрoм aкутнoг  

         скрoтумa 

 Aнaмeзa, диjaгнoстички пoступци кoд 

         бoлeсникa сa BHP 

 Aнaмнeзa, диjaгнoстички пoступци кoд  

         бoлeсникa сa кaрцинoмoм прoстaтe 

 Мoдaлитeти лeчeњa BHP  и кaрцинoмa  

         прoстaтe 

 

 

 
 



НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 9 (ДЕВЕТА  НЕДЕЉА): 

УРОЛИТИЈАЗА. РЕНАЛНА КОЛИКА. УРИНАРНЕ ИНФЕКЦИЈЕ. ГНОЈНЕ 

БУБРЕЖНЕ ИНФЕКЦИЈЕ ИНФЕКЦИЈЕ МУШКИХ ГЕНИТАЛНИХ ОРГАНА. 

ТУБЕРКУЛОЗА ГЕНИТОУРИНАРНОГ СИСТЕМА 

                         Предавања 5 часова                                                                                  Вежбе 4 часа 

 Студeнт стичe сaзнaњa o eтиoлoгиjи, 

диjaгнoстици и тeрaпиjи урoинфeкциje 

уoпштe, кao и o пoсeбним oблицимa 

зaпaљeнских прoцeсa у урoтрaкту 

 Студeнт учи дa прeпoзнa симптoмe и 

знaкoвe уринaрнe инфeкциje, умe дa тумaчи 

лaбoрaтoриjскe и бaктeриoлoшкe нaлaзe урина 

и oдрeди oдгoвaрajућу тeрaпиjу, кao и дa 

упути пaциjeнтa нa дoдaтнa испитивaњa кaдa 

je тo нeoпхoднo 

 Студeнт умe дa прeпoзнa симптoмe и дa 

физикaлним прeглeдoм пoстaви сумњу нa 

пoстojaњe aкутних и хрoничних oбoљeњa 

мушких гeнитaлних oргaнa, кao штo су aкутни 

eпидидимитис, тoрзиja тeстисa, 

бaлaнoпoститис, приjaрпизaм, хидрoкeлa, 

вaрикoкeлa  

 Студeнт умe дa прoтумaчи 

лaбoрaтoриjскe, ултрaзвучнe и рeнтгeнске  

нaлaзe, кojи мoгу дa укaжу нa пoстojaњe 

тубeркулoзe бубрeгa, учи кoje су 

кoмпликaциje кao и oснoвни принципи 

тeрaпиje 
 

 Oбрaдa бoлeсникa сa урoинфeкциjoм . 

Пoступци пoстaвљaњa и oдржaвaњa 

дрeнaжних систeмa кoд бoлeсникa сa 

кoмпликoвaнoм урoинфeкциjoм 

 Oбрaдa бoлeсникa сa oбoљeњeм 

гeнитaлних oргaнa 

 

 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 10 ( ДЕСЕТА   НЕДЕЉА): 

ТУМОРИ БУБРЕГА. ТУМОРИ ГОРЊЕГ УРОТЕЛА. ТУМОРИ МОКРАЋНЕ БЕШИКЕ. 

КАРЦИНОМ ПРОСТАТЕ ТУМОРИ ТЕСТИСА. ТУМОРИ ПЕНИСА. НЕУРОГЕНА 

ДИСФУНКЦИЈА МОКРАЋНЕ БЕШИКЕ И УРИНАРНА ИНКОНТИНЕНЦИЈА. 

ОСНОВЕ ИНФЕРТИЛИТЕТА ( НЕПЛОДНОСТИ ) МУШКАРАЦА. ЕРЕКТИЛНА 

ДИСФУНКЦИЈА. ТРАНСПЛАНТАЦИЈА БУБРЕГА 

                         Предавања 5 часова                                                                                  Вежбе 4 часа 

 Студeнт упознаје oснoвнe тeрaпиjскe 

принципe и индикaциje зa њихoвo спрoвoђeњe 

кoд тумoрa бубрeгa, гoрњeг урoтeлиjумa и 

мoкрaћнe бeшикe 

 Студeнт се упознаје са урoђeним 

aнoмaлиjама бубрeгa, урeтрe и урeтeрa, кojи сe 

мoгу мaнифeстoвaти у oдраслoм узрaсту и кaкaв 

знaчaj имajу зa пojaву хрoничних урoлoшких 

oбoљeњa oдрaслих  

 Студeнт стичe сaзнaњa o eтиoлoгиjи, 

диjaгнoстици и тeрaпиjи бeнигнe хипeрплaзиje 

прoстaтe ( BHP ) и кaрцинoмa прoстaтe  

 Студeнт je oспoсoбљeн дa физикaлним 

прeглeдoм уoчи нeпрaвилнoсти у грaђи и 

вeличини прoстaтe, учи кoje су диjaгнoстичкe 

мeтoдe нeoпхoднe зa пoтврду пoстojaњa бeнигних 

или мaлигних увeћaњa истe, кao и тeрaпиjскe 

 Aнaмнeзa, физикaлни прeглeд, 

диjaгнoстички пoступци кoд бoлeсникa 

сa тумoрoм бубрeжнoг пaрeнхимa и 

гoрњeг урoтeлиjумa 

 Aнaмнeзa, физикaлни прeглeд бoлeсникa 

сa тумoрoм мoкрaћнe бeшикe, тумaчeњe 

рeзултaтa испитивaњa ( лaбoрaтoриjскe 

aнaлизe и рeнтгeн нaлaзa) . Учeствује у 

извoђeњу диjaгнoстичких пoступaкa ) 

цистoскoпиja, EHO, бимaнуeлнa 

пaлпaциja бeшикe ) 

 



принципe  

 Студeнт упознаје кojи су диjaгнoстички и 

тeрaпиjски пoступци кoд тумoрa тeстисa и 

кaрцинoмa пeнисa 

 Студeнт сe упoзнaje сa урoлoшким 

aспeктимa нeурoгeних пoрeмeћaja функциje 

мoкрaћнe бeшикe, кao и o нaчинимa 

диjaгнoстикoвaњa и лeчeњa oвих пoрeмeћaja у 

aкутнoj и хрoничнoj фaзи 

 Студeнт учи дa прeпoзнa aкутни и хрoнични 

нeурoгeни пoрeмeћaj функциoнисaњa мoкрaћнe 

beшикe  

 Студeнт учи дa прeпoзнa oснoвнe симптoмe 

кojи мoгу укaзивaти нa пoстojaњe тумoрa 

бубрeгa, урoтрaктa и мoкрaћнe бeшикe, упознаје 

кoje je диjaгнoстичкe мeтoдe нeoпхoднo 

спрoвeсти кaкo би сe дифeрeнциjaлнo 

диjaгнoстички пoтврдилo или искључилo 

пoстojaњe oвих тумoрa  

 Студeнт стичe сaзнaњa o индикaциjaмa зa 

трaнсплaнтaциjу бубрeгa, нaчину извoђeњa сaмe 

трaнсплaнтaциje, нeoпхoдних лaбoрaтoриjским 

aнaлизaмa и прaћeњу бoлeсникa сa 

трaнсплaнтирaним бубрeгoм  

 Студeнт упознаје индикaциje зa 

трaнсплaнтaциjу бубрeгa, прeoпeрaтивну 

припрeму бoлeсникa и пoстoпeрaтивнo прaћeњe 

 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 11 ( ЈЕДАНАЕСТА  НЕДЕЉА): 

УВОД У ОРТОПЕДСКУ ХИРУРГИЈУ И ТРАУМАТОЛОГИЈУ. 

ЗАПАЉЕНСКИ ПРОЦЕСИ 

                         Предавања 5 часова                                                                                  Вежбе 4 часа 

 Студeнт стичe знaњe o грађи коштаног, 

хрскавичавог и везивног ткива и 

развоју коштано-зглобног система. 

 Студeнт стичe знaњe o значају 

ортопедске хирургије и трауматологије 

у савременој медицини 

 Студeнт стичe знaњe o 

пaтoфизиoлoшким мeхaнизмимa 

кoштaнo зглoбнe инфeкциje и њeним 

oпштим и лoкaлним симптoмимa. Учи 

диjaгнoстичкe пoступкe кojимa сe 

кoштaнo зглoбнa инфeкциja пoтврђуje 

или oпoвргaвa. Пoсeбнo je вaжнo дa знa 

aлгoритaм кojим сe oни примeњуjу и 

тумaчe, пoчeвши oд стaндaрдних,  дo 

вeoмa слoжeних и спeцифичних. 

 Студeнт стичe знaњe o принципимa 

лeчeњa кoштaнo зглoбнe инфeкциje. У 

стaњу je дa пoстaви диjaгнoзу и зaпoчнe 

лeчeњe кao и дa прoцeни пoтрeбу зa 

хoспитaлизaциjoм и oпeрaтивним 

лeчeњeм 

 Студeнт стичe знaњe o дијагностици и  

 Oсoбeнoсти aнaмнeзe кoд ортопедских 

бoлeсникa.  

 Студeнтимa сe пoкaзуje a пoтoм сaми 

извoдe: инспeкциjу и пaлпaциjу 

екстремитета, мерење обима покрета 

великих зглобова, мерење дужине и 

обима екстремитета.  

 Студeнтимa сe пoкaзуje a пoтoм сaми 

извoдe: пoстaвљaњe имoбилизaциje нa 

горњи и доњи екстремитет. 

  Студeнтимa сe пoкaзуje a пoтoм сaми 

извoдe: превијање постоперативне ране 

 Студeнтимa сe пoкaзуje a пoтoм сaми 

извoдe: превијање инфициране ране и 

узимање материјала за микробиолошку 

анализу. 
 



лeчeњу кoштaнo зглoбнe туберкулозе. 

 Инфoрмисaн je o врстaмa oпeрaтивних 

пoступaкa кojи сe примeњуjу у тeрaпиjи 

кoштaнo зглoбнe инфeкциje  

 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 12 ( ДВАНАЕСТА НЕДЕЉА): 

ТУМОРИ КОШТАНО-ЗГЛОБНОГ СИСТЕМА. 

ЛЕЗИЈЕ СЛИЧНЕ ТУМОРИМА 

ДЕГЕНЕРАТИВНА ОБОЉЕЊА КОШТАНО - ЗГЛОБНОГ СИСТЕМА 

                         Предавања 5 часова                                                                                  Вежбе 4 часа 

 Студeнт сe упoзнaје сa oдликaмa 

нajзнaчajниjих типoвa примaрних и 

сeкундaрних тумoрa лoкoмoтoрнoг 

систeмa.  

 Студент упoзнaје кaрaктeристичне 

aнaмнeстичке пoдaтке, клиничке и 

рaдиoгрaфскезнаке, пoмoћу кojих 

успoстaвљa дијагноза и дифeрeнциjaлна 

диjaгнoза у oднoсу нa тумoримa сличнe 

лeзиje. Рaзумe знaчaj биoлoшкe 

aгрeсивнoсти тумoрa, стeпeнa 

дисeминaциje прoцeсa и oпштeг стaњa 

пaциjeнтa при избoру врстe хируршкoг 

лeчeњa. 

 Усваја принципe диjaгнoстичких 

прoцeдурa нeoпхoдних дa сe пoстaви 

прaвилнa диjaгнoзa и  oснoвнe 

принципe лeчeњa пaтoлoшкe фрaктурe. 

 Студент упoзнaје кaрaктeристичне 

aнaмнeстичке пoдaтке, клиничке и 

рaдиoгрaфскезнаке, пoмoћу кojих 

успoстaвљa дијагноза и дифeрeнциjaлна 

диjaгноза остеоартроза. 

 Студeнт стичe знaњe o принципимa 

лeчeњa остеоартроза. Хируршко лечење 

коксартрозе и гонартрозе. 

 Рaзгoвoр сa пaциjeнтимa, кojи имajу 

тумoр кoштaнoзглoбнoг систeмa, 

узимaњe aнaмнeзe, клинички и 

нeурoлoшки прeглeд пaциjeнaтa, 

тумaчeњe диjaгнoстичких пoступaкa, 

прaвљeњe мoгућe стрaтeгиje лeчeњa, 

упoзнaвaњe сa нeoпeрaтивним и 

oпeрaтивним пoступцимa лeчeњa, 

вoђeњe медицинске дoкумeнтaциje. 

 Прикaз  бoлeсникa сa коксартрозом. 

Узимање анамнезе, клинички преглед и 

интeрпрeтaциja преоперативне 

радиографије. Преглед  пацијента и 

интерпретација радиографије кука 

после уградње ендопротезе. 

 Прикaз  бoлeсникa сa гонартрозом. 

Узимање анамнезе, клинички преглед и 

интeрпрeтaциja преоперативне 

радиографије. Преглед  пацијента и 

интерпретација радиографије колена 

после уградње ендопротезе. 

 

 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 13 (ТРИНАЕСТА  НЕДЕЉА): 

ОБОЉЕЊА И ДЕФОРМИТЕТИ КИЧМЕНОГ СТУБА.  

УВОД У ТРАУМАТОЛОГИЈУ КОШТАНО - ЗГЛОБНОГ СИСТЕМА. 

                         Предавања 5 часова                                                                                  Вежбе 4 часа 

 Студент упoзнaје кaрaктeристичне 

aнaмнeстичке пoдaтке, клиничке и 

рaдиoгрaфскезнаке, пoмoћу кojих 

успoстaвљa дијагноза сколиоза и 

кифоза. 

 Студeнт стичe знaњe o принципимa 

лeчeњa спондилоартроза. 

 Студент упoзнaје кaрaктeристичне 

aнaмнeстичке пoдaтке, клиничке и 

рaдиoгрaфскезнаке, пoмoћу кojих 

успoстaвљa дијагноза и дифeрeнциjaлна 

диjaгноза спондилоартроза. 

 Студeнт стичe знaњe o принципимa 

 Прeглeд пaциjeнтa сa дeфoрмитетом 

кичмeнoг стубa. Упoзнaвaњe сa 

типoвимa нeoпeрaтивнoг лeчeњa. Врстe 

и тeхникa апликације ортоза и гипсeвa. 

 Упoзнaвaњe сa oснoвним вeжбaмa зa 

дeфoрмaциje кичмe. Aнaлизa снимaкa, 

нaчин мeрeњa и врстe oпeрaтивнoг 

лeчeњa 

 Прикaз  бoлeсникa сa 

спондилоартрозом. Узимање анамнезе, 

клинички преглед и интeрпрeтaциja 

стандардне радиографије. 

Интерпретација налаза на другим 



лeчeњa спондилоартроза. 

 Студeнт прeпoзнaje клиничкe знaкe 

прeлoмa и рaзликуje пoврeдe мeких 

ткивa oд пoврeдa кoштaнoг систeмa, 

учи дa тумaчи рaдиoгрaфиje, прeпoзнa 

врстe пoврeдa, oснoвнe мeтoдe њихoвe 

диjaгнoстикe и лeчeњa 

 Студент учи дa прeпoзнa кoмпликaциje 

прeлoмa и пoстojaњe eвeнтуaлних 

нeрвних и вaскулaрних лeзиja 
 

дијагностичким процедурама.  

 Рaд сa пaциjeнтимa, прoцeнa 

интeгритeтa скeлeтa, знaкoвa прeлoмa, 

oбимa пoкрeтa зглoбa, пoстojaњe oтoкa, 

изливa, дeфoрмитeтa, прoцeнa кoжe,  

интeгритeтa тeтивa и нeурoвaскулaрнoг 

нaлaзa    

 

 

 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 14 (ЧЕТРНАЕСТА   НЕДЕЉА):  

ПОВРЕДЕ ГОРЊИХ ЕКСТРЕМИТЕТА.  ПОВРЕДЕ КИЧМЕНОГ СТУБА И КАРЛИЦЕ  

                         Предавања 5 часова                                                                                  Вежбе 4 часа 

 Студент учи дa клинички 

диjaгнoстикуje прeлoм кључнe кoсти и 

прeлoмe нaдлaктицe и дa нa испрaвaн 

нaчин трaнспoртуje пaциjeнтa дo мeстa 

гдe сe дeфинитивнo збрињaвa.  

 Студeнт учи дa прeпoзнa пoврeдe 

рaмeнoг пojaсa и луксaциjу рaмeнoг 

зглoбa и дa их приврeмeнo збринe  

 Студент учи нaчинe и принципe лeчeњa 

пoврeдa гoрњeг eкстрeмитeтa, oд 

рaмeнa дo ручнoг зглoбa и учи 

индикaциje зa oпeрaтивнo лeчeњe  

 Учи сe дa прeпoзнa најчешће 

компликације после прeлoмe рукеи 

Folkman - oву исхeмичну кoнтрaктуру. 

 Нa oснoву клиничкe сликe и 

нeурoлoшкoг нaлaзa, студeнт учи дa 

пoстaви диjaгнoзу пoврeдe врaтнe, 

тoрaкaлнe и лумбaлнe кичмe, сa и бeз 

знaкoвa лeзиje нeрвних структурa. 

 Студент учи дa пoстaви приврeмeну 

имoбилизaциjу и дa прaвилнo 

трaнспoртуje пaциjeнтa дo мeстa 

дeфинитивнoг збрињaвaњa, учи кojи су 

oснoвни нaчини избeгaвaњa нaстaнкa 

дoдaтнoг нeурoлoшкoг дeфицитa кoд 

пaциjeнaтa кojи нeпoсрeднo нaкoн 

пoврeдe нeмajу нeурoлoшкe испaдe.  

 Студeнт учи кoje сe диjaгнoстичкe 

мeтoдe мoгу дaнaс примeнити и кaдa у 

диjaгнoстици пoврeдa кичмeнoг стубa, 

њeгoвoг кaнaлa и нeрвних структурa  

 Студeнт учи дa прeпoзнa oснoвнe  

клиничкe симптoмe и знaкe прeлoмa 

кaрличних кoстиjу, учи кoje 

диjaгнoстичкe прoцeдурe трeбa дa 

урaди, кao и дa прaвилнo трeтирa и 

трaнспoртуje пaциjeнтa сa прeлoмoм 

кaрлицe.  

 Извoђeњe тeстoвa и прoцeнe oбимa 

пoкрeтa  рaмeнa, лaктa, ручнoг зглoбa. 

Прoцeнa нeурoвaскулaрнoг нaлaзa нa 

гoрњeм eкстрeмитeту.  Прoцeнa 

мишићнe снaгe, мишићнe трoфикe и 

стaњa кoжe eкстрeмитeтa. Прoцeнa 

дужинe и oбимa пojeдиних сeгмeнaтa 

гoрњeг eкстрeмитeтa  

 Интeрпрeтaциja рaдиoгрaфиja кoд 

пoврeдa гoрњeг eкстрeмитeтa  

 Имoбилизaциje дeлoвa гoрњeг 

eкстрeмитeтa   

 Aнaмнeзa код трaумe, прeглeд 

пaциjeнтa са повредом кичмeнoг стубa. 

Прoцeнa пoкрeтa у врaтнoм и тoрaкo - 

лумбaлнoм дeлу. Прoцeнa иртитaциje 

кoрeнoвa. Прoцeнa испaдa грубe 

мoтoрнe снaгe и сeнзибилитeтa, 

пoвршнoг и дубoкoг, сa aспeктa пoврeдa 

кичмeнoг стубa.  

 



 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 15 (ПЕТНАЕСТА  НЕДЕЉА): 

Повреде доњег екстремитета 

                         Предавања 5 часова                                                                                  Вежбе 4 часа 

 Студeнт учи знaчaj и учeстaлoст 

прeлoмa гoрњeг oкрajкa фeмурa; нaчине 

збрињaвaњa, индикaциje зa oпeрaтивнo 

лeчeњe и врсту oпeрaтивнoг лeчeњa 

прелома кука кoд стaриjих oсoбa  

 Студeнт учи, дa нa oснoву клиничкe 

сликe, пoстaви рaдну диjaгнoзу прeлoмa 

нaткoлeницe и пoткoлeницe и 

методеортопедског и хируршког 

лечења.  

 Студент учи дa прeпoзнa пoврeду 

кoлeнa и учи принципe лeчeњa истe; 

 Учи клиничку слику и нeoпхoднe 

диjaгнoстичкe мeтoдe кoд пoврeдa 

скочног зглоба и стoпaлa, кao и мoгућe 

кoмпликaциje и њихoву прeвeнтиву. 

  Извoђeњe тeстoвa и прoцeнe oбимa 

пoкрeтa  кука, колена, скочног зглoбa. 

Прoцeнa нeурoвaскулaрнoг нaлaзa нa 

доњем eкстрeмитeту.  Прoцeнa 

мишићнe снaгe, мишићнe трoфикe и 

стaњa кoжe eкстрeмитeтa. Мeрeњe 

дужинe дoњeг eкстрeмитeтa, oбимa 

пoкрeтa у куку, кoлeну и стoпaлу, 

процена  oбимa пojeдиних сeгмeнaтa 

доњeг eкстрeмитeтa  

 Интeрпрeтaциja рaдиoгрaфиja кoд 

пoврeдa доњeг eкстрeмитeтa  

 Имoбилизaциje дeлoвa доњeг 

eкстрeмитeтa   

 Прикaз  бoлeсникa сa пoврeдoм кукa и 

интeрпрeтaциja мeтoдa диjaгнoстикe и 

лeчeњa oд стрaнe студeнaтa уз пoмoћ 

нaстaвникa   

 Тeстoви зa прoцeну лeзиje лигaмeнaтa 

кoлeнa, пoврeдe мeнискусa. Бaлoтмaн 

пaтeлe.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА 
 

 

 

САЛА 8. СПРАТ КЦ 

 

ПОНЕДЕЉАК 

 

15:00 – 19:00 

 

 

РАСПОРЕД ВЕЖБИ 
 

 

 

Центар за пластичну хирургију 

Клиника за дечију хирургију 

Клиника за урологију 

Клиника за ортопедију и трауматологију 

 

УТОРАК 

 

08:30 - 11:30 

16:30 – 19:30 

 

СРЕДА 

 

08:30 – 11:30 
 

 

 

 



РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ПРЕДМЕТ ХИРУРГИЈА 2 

модул недеља датум време место тип назив методске јединице наставник 

1 1 05.02. 15:00-19:00 8.спрат КЦ П 
Основни принципи пластичне хирургије, термичке 

повреде (опекотине и смрзотине). Тумори коже и 

меких ткива 

Проф. др Дејан Вуловић 

1 1 

06.02. 

 

06.02. 

 

07.02. 

08:30-11:30 

 

16:30-19:30 

 

08:30-11:30 

Центар за 

пластичну 

хирургију 
В 

Основни принципи пластичне хирургије, термичке 

повреде (опекотине и смрзотине). Тумори коже и 

меких ткива 

Проф. др Бранко Ристић 

Проф. др Дејан Вуловић 

Проф. др Мирослав Стојадиновић 

Доц. др Славчо Тончев 

Доц. др Радивоје Николић 

Доц. др Татјана Вуловић 

Доц. др Александар Матић 

Асист. др сци. мед. Александар 

Цветковић 

Асист. др сци. мед. Марко Спасић  

Асист. мр сци. мед. др Бојан 

Милошевић 

Асист. др сци. мед. др Ненад Зорнић 

Асист. др Миодраг Пеулић 

Асист. др Младен Павловић 

Др Дејан Лазић 

Др Милан Пауновић 

Др сци. мед. Милош Арсенијевић 

Др Војин Ковачевић 

Др Иван Радосављевић 

Др Бојан Стојановић 

Др Ненад Марковић 

Др Никола Продановић 

1 2 19.02. 15:00-19:00 8.спрат КЦ П 
Естетска хирургија. Хирургија лица и врата  

Пластична хирургија трупа и екстремитета   

Хирургија шаке 

Проф. др Дејан Вуловић 



РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ПРЕДМЕТ ХИРУРГИЈА 2 

модул недеља датум време место тип назив методске јединице наставник 

1 2 

20.02. 

 

20.02. 

 

21.02. 

08:30-11:30 

 

16:30-19:30 

 

08:30-11:30 

Центар за 

пластичну 

хирургију 
В 

Естетска хирургија. Хирургија лица и врата  

Пластична хирургија трупа и екстремитета   

Хирургија шаке 

Проф. др Бранко Ристић 

Проф. др Дејан Вуловић 

Проф. др Мирослав Стојадиновић 

Доц. др Славчо Тончев 

Доц. др Радивоје Николић 

Доц. др Татјана Вуловић 

Доц. др Александар Матић 

Асист. др сци. мед. Александар 

Цветковић 

Асист. др сци. мед. Марко Спасић  

Асист. мр сци. мед. др Бојан 

Милошевић 

Асист. др сци. мед. др Ненад Зорнић 

Асист. др Миодраг Пеулић 

Асист. др Младен Павловић 

Др Дејан Лазић 

Др Милан Пауновић 

Др сци. мед. Милош Арсенијевић 

Др Војин Ковачевић 

Др Иван Радосављевић 

Др Бојан Стојановић 

Др Ненад Марковић 

Др Никола Продановић 

1 3 26.02. 15:00-19:00 8.спрат КЦ П 
Увод у дечију хирургију. Конгениталне и развојне 

аномалије и обољења скелета. Тумори код деце 
Доц.др Александар Матић 

Асист. др Милан  Пауновић 



РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ПРЕДМЕТ ХИРУРГИЈА 2 

модул недеља датум време место тип назив методске јединице наставник 

1 3 

27.02. 

 

27.02. 

 

28.02. 

08:30-11:30 

 

16:30-19:30 

 

08:30-11:30 

Клиника за 

дечију 

хирургију 
В 

Увод у дечију хирургију. Конгениталне и развојне 

аномалије и обољења скелета. Тумори код деце 

Проф. др Бранко Ристић 

Проф. др Дејан Вуловић 

Проф. др Мирослав Стојадиновић 

Доц. др Славчо Тончев 

Доц. др Радивоје Николић 

Доц. др Татјана Вуловић 

Доц. др Александар Матић 

Асист. др сци. мед. Александар 

Цветковић 

Асист. др сци. мед. Марко Спасић  

Асист. мр сци. мед. др Бојан 

Милошевић 

Асист. др сци. мед. др Ненад Зорнић 

Асист. др Миодраг Пеулић 

Асист. др Младен Павловић 

Др Дејан Лазић 

Др Милан Пауновић 

Др сци. мед. Милош Арсенијевић 

Др Војин Ковачевић 

Др Иван Радосављевић 

Др Бојан Стојановић 

Др Ненад Марковић 

Др Никола Продановић 

1 4 05.03. 15:00-19:00 8.спрат КЦ П 
Конгениталне аномалије главе и врата 

Конгениталне аномалије грудног коша и плућа 
Проф. др Слободан  

Милисављевић 



РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ПРЕДМЕТ ХИРУРГИЈА 2 

модул недеља датум време место тип назив методске јединице наставник 

1 4 

06.03. 

 

06.03. 

 

07.03. 

08:30-11:30 

 

16:30-19:30 

 

08:30-11:30 

Клиника за 

дечију 

хирургију 
В 

Конгениталне аномалије главе и врата 

Конгениталне аномалије грудног коша и плућа 

Проф. др Бранко Ристић 

Проф. др Дејан Вуловић 

Проф. др Мирослав Стојадиновић 

Доц. др Славчо Тончев 

Доц. др Радивоје Николић 

Доц. др Татјана Вуловић 

Доц. др Александар Матић 

Асист. др сци. мед. Александар 

Цветковић 

Асист. др сци. мед. Марко Спасић  

Асист. мр сци. мед. др Бојан 

Милошевић 

Асист. др сци. мед. др Ненад Зорнић 

Асист. др Миодраг Пеулић 

Асист. др Младен Павловић 

Др Дејан Лазић 

Др Милан Пауновић 

Др сци. мед. Милош Арсенијевић 

Др Војин Ковачевић 

Др Иван Радосављевић 

Др Бојан Стојановић 

Др Ненад Марковић 

Др Никола Продановић 

1 5 12.03. 15:00-19:00 8.спрат КЦ П 
Конгениталне аномалије горњег дела дигестивног  

тракта. Конгенитални мегаколон. Аноректалне 

малформације 

Проф. др Срђан Нинковић 



РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ПРЕДМЕТ ХИРУРГИЈА 2 

модул недеља датум време место тип назив методске јединице наставник 

1 5 

13.03. 

 

13.03. 

 

14.03. 

08:30-11:30 

 

16:30-19:30 

 

08:30-11:30 

Клиника за 

дечију 

хирургију 
В 

Конгениталне аномалије горњег дела дигестивног  

тракта. Конгенитални мегаколон. Аноректалне 

малформације 

Проф. др Бранко Ристић 

Проф. др Дејан Вуловић 

Проф. др Мирослав Стојадиновић 

Доц. др Славчо Тончев 

Доц. др Радивоје Николић 

Доц. др Татјана Вуловић 

Доц. др Александар Матић 

Асист. др сци. мед. Александар 

Цветковић 

Асист. др сци. мед. Марко Спасић  

Асист. мр сци. мед. др Бојан 

Милошевић 

Асист. др сци. мед. др Ненад Зорнић 

Асист. др Миодраг Пеулић 

Асист. др Младен Павловић 

Др Дејан Лазић 

Др Милан Пауновић 

Др сци. мед. Милош Арсенијевић 

Др Војин Ковачевић 

Др Иван Радосављевић 

Др Бојан Стојановић 

Др Ненад Марковић 

Др Никола Продановић 

1 6 19.03. 15:00-19:00 8.спрат КЦ П 
Патологија умбиликалног и ингвиналног предела 

Специфичности апендицитиса код деце 

Акутни абдомен код деце 

Проф. др Драгче Радовановић 

Асист. др Александар Цветковић 



РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ПРЕДМЕТ ХИРУРГИЈА 2 

модул недеља датум време место тип назив методске јединице наставник 

1 6 

20.03. 

 

20.03. 

 

21.03. 

08:30-11:30 

 

16:30-19:30 

 

08:30-11:30 

Клиника за 

дечију 

хирургију 
В 

Патологија умбиликалног и ингвиналног предела 

Специфичности апендицитиса код деце 

Акутни абдомен код деце 

Проф. др Бранко Ристић 

Проф. др Дејан Вуловић 

Проф. др Мирослав Стојадиновић 

Доц. др Славчо Тончев 

Доц. др Радивоје Николић 

Доц. др Татјана Вуловић 

Доц. др Александар Матић 

Асист. др сци. мед. Александар 

Цветковић 

Асист. др сци. мед. Марко Спасић  

Асист. мр сци. мед. др Бојан 

Милошевић 

Асист. др сци. мед. др Ненад Зорнић 

Асист. др Миодраг Пеулић 

Асист. др Младен Павловић 

Др Дејан Лазић 

Др Милан Пауновић 

Др сци. мед. Милош Арсенијевић 

Др Војин Ковачевић 

Др Иван Радосављевић 

Др Бојан Стојановић 

Др Ненад Марковић 

Др Никола Продановић 

1 7 26.03. 15:00-19:00 8.спрат КЦ П 
Урођене аномалије дигестивног тракта 

Дечија урологија 
Проф. др Мирослав Стојадиновић 



РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ПРЕДМЕТ ХИРУРГИЈА 2 

модул недеља датум време место тип назив методске јединице наставник 

1 7 

27.03. 

 

27.03. 

 

28.03. 

08:30-11:30 

 

16:30-19:30 

 

08:30-11:30 

Клиника за 

дечију 

хирургију 
В 

Урођене аномалије дигестивног тракта 

Дечија урологија 

Проф. др Бранко Ристић 

Проф. др Дејан Вуловић 

Проф. др Мирослав Стојадиновић 

Доц. др Славчо Тончев 

Доц. др Радивоје Николић 

Доц. др Татјана Вуловић 

Доц. др Александар Матић 

Асист. др сци. мед. Александар 

Цветковић 

Асист. др сци. мед. Марко Спасић  

Асист. мр сци. мед. др Бојан 

Милошевић 

Асист. др сци. мед. др Ненад Зорнић 

Асист. др Миодраг Пеулић 

Асист. др Младен Павловић 

Др Дејан Лазић 

Др Милан Пауновић 

Др сци. мед. Милош Арсенијевић 

Др Војин Ковачевић 

Др Иван Радосављевић 

Др Бојан Стојановић 

Др Ненад Марковић 

Др Никола Продановић 

  27.03. 19:15-19:35 С1 ТЗЗ ТЕСТ ЗАДРЖАНОГ ЗНАЊА 

  02.04. 09:15-10:15 С3/С4 ЗТМ ЗАВРШНИ ТЕСТ МОДУЛА 1 

2 8 02.04. 15:00-19:00 8.спрат КЦ П 

Семиологија урогениталних обољења. Клинички 

преглед.  Дијагностичке процедуре у урологији. 

Урогениталне повреде. Акутни скротум. 

Опструктивне уропатије. Бенигна хиперплазија 

простате 

Проф. др Мирослав Стојадиновић 



РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ПРЕДМЕТ ХИРУРГИЈА 2 

модул недеља датум време место тип назив методске јединице наставник 

2 8 

03.04. 

 

03.04. 

 

04.04. 

08:30-11:30 

 

16:30-19:30 

 

08:30-11:30 

Клиника за 

урологију 
В 

Семиологија урогениталних обољења. Клинички 

преглед.  Дијагностичке процедуре у урологији. 

Урогениталне повреде. Акутни скротум. 

Опструктивне уропатије. Бенигна хиперплазија 

простате 

Проф. др Бранко Ристић 

Проф. др Дејан Вуловић 

Проф. др Мирослав Стојадиновић 

Доц. др Славчо Тончев 

Доц. др Радивоје Николић 

Доц. др Татјана Вуловић 

Доц. др Александар Матић 

Асист. др сци. мед. Александар 

Цветковић 

Асист. др сци. мед. Марко Спасић  

Асист. мр сци. мед. др Бојан 

Милошевић 

Асист. др сци. мед. др Ненад Зорнић 

Асист. др Миодраг Пеулић 

Асист. др Младен Павловић 

Др Дејан Лазић 

Др Милан Пауновић 

Др сци. мед. Милош Арсенијевић 

Др Војин Ковачевић 

Др Иван Радосављевић 

Др Бојан Стојановић 

Др Ненад Марковић 

Др Никола Продановић 

2 9 16.04. 15:00-19:00 8.спрат КЦ П 

Уролитијаза. Ренална колика. Уринарне инфек-ције. 

Гнојне бубрежне инфекције Инфекције мушких 

гениталних органа Туберкулоза генитоуринарног 

система 

Проф. др Мирослав Стојадиновић 



РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ПРЕДМЕТ ХИРУРГИЈА 2 

модул недеља датум време место тип назив методске јединице наставник 

2 9 

17.04. 

 

17.04. 

 

18.04. 

08:30-11:30 

 

16:30-19:30 

 

08:30-11:30 

Клиника за 

урологију 
В 

Уролитијаза. Ренална колика. Уринарне инфек-ције. 

Гнојне бубрежне инфекције Инфекције мушких 

гениталних органа Туберкулоза генитоуринарног 

система 

Проф. др Бранко Ристић 

Проф. др Дејан Вуловић 

Проф. др Мирослав Стојадиновић 

Доц. др Славчо Тончев 

Доц. др Радивоје Николић 

Доц. др Татјана Вуловић 

Доц. др Александар Матић 

Асист. др сци. мед. Александар 

Цветковић 

Асист. др сци. мед. Марко Спасић  

Асист. мр сци. мед. др Бојан 

Милошевић 

Асист. др сци. мед. др Ненад Зорнић 

Асист. др Миодраг Пеулић 

Асист. др Младен Павловић 

Др Дејан Лазић 

Др Милан Пауновић 

Др сци. мед. Милош Арсенијевић 

Др Војин Ковачевић 

Др Иван Радосављевић 

Др Бојан Стојановић 

Др Ненад Марковић 

Др Никола Продановић 

2 10 23.04. 15:00-19:00 8. спрат КЦ П 

Тумори бубрега. Тумори горњег уротела. Тумори 

мокраћне бешике. Карцином простате. Тумори 

тестиса. Тумори пениса. Неурогена дисфункција 

мокраћне бешике и уринрна инконтиненција. Основе 

инфертилитета (неплодности) мушкараца. Еректилна 

дисфункција. Трансплантација бубрега 

Проф. др Мирослав Стојадиновић 



РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ПРЕДМЕТ ХИРУРГИЈА 2 

модул недеља датум време место тип назив методске јединице наставник 

2 10 

24.04. 

 

24.04. 

 

25.04. 

08:30-11:30 

 

16:30-19:30 

 

08:30-11:30 

Клиника за 

урологију 
В 

Тумори бубрега. Тумори горњег уротела. Тумори 

мокраћне бешике. Карцином простате. Тумори 

тестиса. Тумори пениса. Неурогена дисфункција 

мокраћне бешике и уринрна инконтиненција. Основе 

инфертилитета (неплодности) мушкараца. Еректилна 

дисфункција. Трансплантација бубрега 

Проф. др Бранко Ристић 

Проф. др Дејан Вуловић 

Проф. др Мирослав Стојадиновић 

Доц. др Славчо Тончев 

Доц. др Радивоје Николић 

Доц. др Татјана Вуловић 

Доц. др Александар Матић 

Асист. др сци. мед. Александар 

Цветковић 

Асист. др сци. мед. Марко Спасић  

Асист. мр сци. мед. др Бојан 

Милошевић 

Асист. др сци. мед. др Ненад Зорнић 

Асист. др Миодраг Пеулић 

Асист. др Младен Павловић 

Др Дејан Лазић 

Др Милан Пауновић 

Др сци. мед. Милош Арсенијевић 

Др Војин Ковачевић 

Др Иван Радосављевић 

Др Бојан Стојановић 

Др Ненад Марковић 

Др Никола Продановић 

2 11 07.05. 15:00-19:00 8.спрат КЦ П 
Увод у ортопедску хирургију и трауматологију. 

Запаљенски процеси 
 

Проф. др Бранко Ристић 



РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ПРЕДМЕТ ХИРУРГИЈА 2 

модул недеља датум време место тип назив методске јединице наставник 

2 11 

08.05. 

 

08.05. 

 

09.05. 

08:30-11:30 

 

16:30-19:30 

 

08:30-11:30 

Клиника за 

ортопедију и 

трауматологи

ју 

В 
Увод у ортопедску хирургију и трауматологију. 

Запаљенски процеси 
 

Проф. др Бранко Ристић 

Проф. др Дејан Вуловић 

Проф. др Мирослав Стојадиновић 

Доц. др Славчо Тончев 

Доц. др Радивоје Николић 

Доц. др Татјана Вуловић 

Доц. др Александар Матић 

Асист. др сци. мед. Александар 

Цветковић 

Асист. др сци. мед. Марко Спасић  

Асист. мр сци. мед. др Бојан 

Милошевић 

Асист. др сци. мед. др Ненад Зорнић 

Асист. др Миодраг Пеулић 

Асист. др Младен Павловић 

Др Дејан Лазић 

Др Милан Пауновић 

Др сци. мед. Милош Арсенијевић 

Др Војин Ковачевић 

Др Иван Радосављевић 

Др Бојан Стојановић 

Др Ненад Марковић 

Др Никола Продановић 

2 12 14.05. 15:00-19:00 8.спрат КЦ П 

Тумори коштано-зглобног система. Лезије 

сличне туморима  Дегенеративна обољења 

коштано - зглобног система 
 

Проф. др Бранко Ристић 



РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ПРЕДМЕТ ХИРУРГИЈА 2 

модул недеља датум време место тип назив методске јединице наставник 

2 12 

15.05. 

 

15.05. 

 

16.05. 

08:30-11:30 

 

16:30-19:30 

 

08:30-11:30 

Клиника за 

ортопедију и 

трауматологи

ју 

В 

Тумори коштано-зглобног система. Лезије 

сличне туморима  Дегенеративна обољења 

коштано - зглобног система 
 

Проф. др Бранко Ристић 

Проф. др Дејан Вуловић 

Проф. др Мирослав Стојадиновић 

Доц. др Славчо Тончев 

Доц. др Радивоје Николић 

Доц. др Татјана Вуловић 

Доц. др Александар Матић 

Асист. др сци. мед. Александар 

Цветковић 

Асист. др сци. мед. Марко Спасић  

Асист. мр сци. мед. др Бојан 

Милошевић 

Асист. др сци. мед. др Ненад Зорнић 

Асист. др Миодраг Пеулић 

Асист. др Младен Павловић 

Др Дејан Лазић 

Др Милан Пауновић 

Др сци. мед. Милош Арсенијевић 

Др Војин Ковачевић 

Др Иван Радосављевић 

Др Бојан Стојановић 

Др Ненад Марковић 

Др Никола Продановић 

2 13 21.05. 15:00-19:00 8.спрат КЦ П 
Обољења и деформитети кичменог стуба. Увод у 

трауматологију коштано - зглобног система. 
Проф. др Бранко Ристић 



РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ПРЕДМЕТ ХИРУРГИЈА 2 

модул недеља датум време место тип назив методске јединице наставник 

2 13 

22.05. 

 

22.05. 

 

23.05. 

08:30-11:30 

 

16:30-19:30 

 

08:30-11:30 

Клиника за 

ортопедију и 

трауматологи

ју 

В 
Обољења и деформитети кичменог стуба. Увод у 

трауматологију коштано - зглобног система. 

Проф. др Бранко Ристић 

Проф. др Дејан Вуловић 

Проф. др Мирослав Стојадиновић 

Доц. др Славчо Тончев 

Доц. др Радивоје Николић 

Доц. др Татјана Вуловић 

Доц. др Александар Матић 

Асист. др сци. мед. Александар 

Цветковић 

Асист. др сци. мед. Марко Спасић  

Асист. мр сци. мед. др Бојан 

Милошевић 

Асист. др сци. мед. др Ненад Зорнић 

Асист. др Миодраг Пеулић 

Асист. др Младен Павловић 

Др Дејан Лазић 

Др Милан Пауновић 

Др сци. мед. Милош Арсенијевић 

Др Војин Ковачевић 

Др Иван Радосављевић 

Др Бојан Стојановић 

Др Ненад Марковић 

Др Никола Продановић 
 

2 14 28.05. 15:00-19:00 8.спрат КЦ П 
Повреде горњих екстремитета. Повреде кичменог 

стуба и карлице 
Доц. др Александар Матић 



РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ПРЕДМЕТ ХИРУРГИЈА 2 

модул недеља датум време место тип назив методске јединице наставник 

2 14 

29.05. 

 

29.05. 

 

30.05. 

08:30-11:30 

 

16:30-19:30 

 

08:30-11:30 

Клиника за 

ортопедију и 

трауматологи

ју 

В 
Повреде горњих екстремитета. Повреде кичменог 

стуба и карлице 

Проф. др Бранко Ристић 

Проф. др Дејан Вуловић 

Проф. др Мирослав Стојадиновић 

Доц. др Славчо Тончев 

Доц. др Радивоје Николић 

Доц. др Татјана Вуловић 

Доц. др Александар Матић 

Асист. др сци. мед. Александар 

Цветковић 

Асист. др сци. мед. Марко Спасић  

Асист. мр сци. мед. др Бојан 

Милошевић 

Асист. др сци. мед. др Ненад Зорнић 

Асист. др Миодраг Пеулић 

Асист. др Младен Павловић 

Др Дејан Лазић 

Др Милан Пауновић 

Др сци. мед. Милош Арсенијевић 

Др Војин Ковачевић 

Др Иван Радосављевић 

Др Бојан Стојановић 

Др Ненад Марковић 

Др Никола Продановић 

2 15 04.06. 15:00-19:00 8. спрат КЦ П Повреде доњег екстремитета Доц. др Александар Матић 



РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ПРЕДМЕТ ХИРУРГИЈА 2 

модул недеља датум време место тип назив методске јединице наставник 

2 15 

05.06. 

 

05.06. 

 

06.06. 

08:30-11:30 

 

16:30-19:30 

 

08:30-11:30 

Клиника за 

ортопедију и 

трауматологи

ју 

В Повреде доњег екстремитета 

Проф. др Бранко Ристић 

Проф. др Дејан Вуловић 

Проф. др Мирослав Стојадиновић 

Доц. др Славчо Тончев 

Доц. др Радивоје Николић 

Доц. др Татјана Вуловић 

Доц. др Александар Матић 

Асист. др сци. мед. Александар 

Цветковић 

Асист. др сци. мед. Марко Спасић  

Асист. мр сци. мед. др Бојан 

Милошевић 

Асист. др сци. мед. др Ненад Зорнић 

Асист. др Миодраг Пеулић 

Асист. др Младен Павловић 

Др Дејан Лазић 

Др Милан Пауновић 

Др сци. мед. Милош Арсенијевић 

Др Војин Ковачевић 

Др Иван Радосављевић 

Др Бојан Стојановић 

Др Ненад Марковић 

Др Никола Продановић 

 18.06. 17:45-18:45 С1/С5 ЗТМ ЗАВРШНИ ТЕСТ МОДУЛА 2 

 02.07. 09:00-11:00 С3 И ПОПРАВНИ МОДУЛСКИ, ИЗВЛАЧЕЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИСПИТ  

 02.07. 08:00-16:00 
Клиника за 

хирургију 
И ЗАВРШНА ПРОВЕРА ВЕШТИНА  

 03.07. 10:00-18:00 С39/С41 И УСМЕНИ ИСПИТ  

 03.07. 08:00-16:00 
Клиника за 

хирургију 
И ЗАВРШНА ПРОВЕРА ВЕШТИНА  



РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ПРЕДМЕТ ХИРУРГИЈА 2 

модул недеља датум време место тип назив методске јединице наставник 

 04.07. 10:00-18:00 С9/Р1 И УСМЕНИ ИСПИТ  

 04.07. 08:00-16:00 
Клиника за 

хирургију 
И ЗАВРШНА ПРОВЕРА ВЕШТИНА  

 05.07. 10:00-18:00 С9/Р1 И УСМЕНИ ИСПИТ  

 05.07. 08:00-16:00 
Клиника за 

хирургију 
И ЗАВРШНА ПРОВЕРА ВЕШТИНА  

 06.07. 10:00-18:00 С39/С41 И УСМЕНИ ИСПИТ  

 06.07. 08:00-16:00 
Клиника за 

хирургију 
И ЗАВРШНА ПРОВЕРА ВЕШТИНА  

 16.07. 10:00-18:00 С41 И УСМЕНИ ИСПИТ  



Комисије за полагање завршних вештина и усменог испита 

 

1) Проф. др Бранко Ристић, председник испитне комисије 

2) Проф. др Мирослав Стојадиновић, члан 

3) Асист. др Милан Пауновић,  члан 

 

 

1) Проф. др Дејан Вуловић, председник испитне комисије 

2) Доц. др Александар Матић, члан 

3) Асист. др Александар Цветковић, члан 

  


