
Га  >      
 
 
 
 
 
 
 

I разред: II разред: III разред: IV  разред: 
Наставни предмети: Наставни предмети: Наставни предмети: Наставни предмети: 

Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност 
Страни језик       Страни језик       Страни језик       Страни језик       
Физичко васпитање Физичко васпитање Физичко васпитање Физичко васпитање 
Математика  Математика  Математика  Математика  
Рачунарство и информатика Физика Социологија са правима грађана Грађ. васп./ Верска наст.-изб. 
Историја Биологија Грађ. васп./ Верска наст.-изб. Здравствена нега 
Музичка култура Грађ. васп./ Верска наст.-изб. Здравствена нега                                                     Интерна медицина 
Физика Здравствена нега Гинекологија и акушерство Хирургија 
Географија Патологија                    Интерна медицина Педијатрија 
Хемија Микробиологија са епидемио. Хирургија Психијатрија 
Биологија Хигијена и здр. васпитање                                                 Неурологија Предузетништво 
Грађ. васп./ Верска наст.-изб. Фармакологија Инфектологија 
Анатомија и физиологија  Здравствена психологија 
Прва помоћ Медицинска биохемија   
Латински језик  Медицинска етика 
Здравствена нега 
 
 
Напомена – У датој табели је списак предмета по разредима за образовни профил – Медицинска сестра техничар. 
Кандидатима на преквалификацији општеобразовни предмети ( означени плавом бојом ) признају се, а стручни предмети         
( означени црвеном бојом ) су предмети из којих се организује припремна настава и полаже испит. 
 

Медицинска школа са домом ученика “Сестре  Нинковић” 
у Крагујевцу 

 
 
   Списак наставних предмета за образовни профил – 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ТЕХНИЧАР  
  

2019 



Га  >      
 
 
 
 
 
 
 

I разред: II разред: III разред: IV  разред: 
Наставни предмети: Наставни предмети: Наставни предмети: Наставни предмети: 

Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност 
Енглески језик      Енглески језик      Енглески језик      Енглески језик      
Историја Историја Социологија Филозофија 
Музичка уметност Физичко васпитање Физичко васпитање Физичко васпитање 
Ликовна култура Математика Физика Физика 
Физичко васпитање Физика Хемија Устав и права грађана 
Математика Хемија Биологија Грађ. васп./ Верска наст.-изб. 
Рачунарство и информатика Биологија Грађ. васп./ Верска наст.-изб. Медицинска биохемија 
Географија Грађ. васп./ Верска наст.-изб. Психологија и деч. психологија Здравствена нега деце 
Физика Здравствена нега деце Здравствена нега деце Педијатрија са негом 
Хемија Патологија Инфектологија са негом Дечија хирургија са негом 
Биологија Микробиологија са епидем. Педијатрија са негом Дечија неуропсихијат. са негом 
Грађ. васп./ Верска наст.-изб. Педијатрија са негом Акушерство и гин. са негом 
Здравствена нега деце Хигијена и здр. васпитање  
Анатомија и физиологија Фармакологија 
 Прва помоћ 
Латински језик  
 
 
Напомена – У датој табели је списак предмета по разредима за образовни профил – Педијатријска сестра техничар. 
Кандидатима на преквалификацији општеобразовни предмети ( означени плавом бојом ) признају се, а стручни предмети         
( означени црвеном бојом ) су предмети из којих се организује припремна настава и полаже испит. 

Медицинска школа са домом ученика “Сестре  Нинковић” 
у Крагујевцу 

 
 
   Списак наставних предмета за образовни профил – 

ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА ТЕХНИЧАР  
  

2019 



 
Га  >      
 
 
 
 
 
 
 

I разред: II разред: III разред: IV  разред: 
Наставни предмети: Наставни предмети: Наставни предмети: Наставни предмети: 

Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност 
Страни  језик       Страни  језик       Страни  језик       Страни  језик       
Физичко васпитање Физичко васпитање Физичко васпитање Физичко васпитање 
Математика  Математика  Физика Физика 
Рачунарство и информатика Историја Хемија Филозофија 
Историја Физика Биологија Устав и права грађана 
Музичка култура Хемија Социологија  Грађ. васп./ Верска наст.-изб. 
Ликовна култура Биологија Грађ. васп./ Верска наст.-изб. Медицинска биохемија 
Физика Грађ. васп./ Верска наст.-изб. Дечија психологија Инфектологија са негом 
Географија Хигијена са здр. васпитањем  Педијатрија са негом Педијатрија са негом 
Хемија Микробиологија са епид.                                                       Васпитање и нега деце Васпитање и нега деце 
Биологија Патологија Књижевност за децу Музичко вас. деце раног узраста 
Грађ. васп./ Верска наст.-изб. Психологија  Прва помоћ  
Анатомија и физиологија  Здр. нега деце раног узраста  
Здр. нега деце раног узраста  Предшколска педагогија 
 
 
Напомена – У датој табели је списак предмета по разредима за образовни профил – Медицинска сестра васпитач. 
Кандидатима на преквалификацији општеобразовни предмети ( означени плавом бојом ) признају се, а стручни предмети         
( означени црвеном бојом ) су предмети из којих се организује припремна настава и полаже испит. 
 

Медицинска школа са домом ученика “Сестре  Нинковић” 
у Крагујевцу 

 
 
   Списак наставних предмета за образовни профил – 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ВАСПИТАЧ  
  

2019 



Га  >      
 
 
 
 
 
 
 

I разред: II разред: III разред: IV  разред: 
Наставни предмети: Наставни предмети: Наставни предмети: Наставни предмети: 

Српски језик и књиж. Српски језик и књиж. Српски језик и књиж. Српски језик и књиж. 
Страни језик       Страни језик       Страни језик       Страни језик       
Историја Историја Физичко васпитање Физичко васпитање 
Физичко васпитање Физичко васпитање Физика Физика 
Математика  Математика  Хемија Устав и права грађана 
Музичка култура Физика Биологија Грађ. васп./ Верска наст.-изб. 
Рачунарство и информатика Хемија Социологија  Фиксна протетика                                                    
Географија Биологија Грађ. васп./ Верска наст.-изб. Ортодонтски апарати 
Физика Ликовна уметност Технологија зуботех. материјала Медицинска биохемија 
Хемија Грађ. васп./ Верска наст.-изб. Фиксна протетика                                                    Парцијална протеза 
Биологија Хигијена и здр. васпитање                                                 Тотална протеза  
Грађ. васп./ Верска наст.-изб. Микробиологија са епидем.                     
Анатомија и физиологија  Технологија зуботех. материјала 
Прва помоћ Фиксна протетика                                                    
Латински језик   
Морфологија зуба 
 
 
Напомена – У датој табели је списак предмета по разредима за образовни профил – Зубни техничар. Кандидатима на 
преквалификацији општеобразовни предмети ( означени плавом бојом ) признају се, а стручни предмети ( означени црвеном 
бојом ) су предмети из којих се организује припремна настава и полаже испит. 
 

Медицинска школа са домом ученика “Сестре  Нинковић” 
у Крагујевцу 

 
 
   Списак наставних предмета за образовни профил –            

ЗУБНИ ТЕХНИЧАР  
  

2019 



Га  >      
 
 
 
 

I разред: II разред: III разред: IV  разред: 
Наставни предмети: Наставни предмети: Наставни предмети: Наставни предмети: 

Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност 
Страни језик       Страни језик       Страни језик       Страни језик       
Физичко васпитање Физичко васпитање Физичко васпитање Физичко васпитање 
Математика  Математика  Математика  Математика  
Рачунарство и информатика Хемија Социологија са правима грађана Грађ. васп./ Верска наст.-изб. 
Историја Биологија Грађ. васп./ Верска наст.-изб. Фармацеутска технологија 
Ликовна културта Грађ. васп./ Верска наст.-изб. Фармацеутска технологија Фар.хемија са аналитиком   

лекова 
Физика Микробиологија са епидем. Медицинска биохемија                                                      Броматологија са дијатетиком 
Географија Патофизиологија Фар.хемија са аналитиком   

лекова 
Фармакологија и 
фармакотерапија 

Хемија Организација фарм.делатности Фармаког. са фитотерапијом   Козметологија 
Биологија Аналитичка хемија Основи клиничке фармације Предузетништво 
Грађ. васп./ Верска наст.-изб. Фармацеутска технологија                                  Токсикологија 
Медицинска етика Микробиологија са епидем. Здравствена психологија 
Анатомија и физиологија                                   Фармакогнозија са фитотерапијом 
Прва помоћ                                                   
Латински језик 
Фармацеутско технолошке 
операције  и поступци 
Хигијена и здрав. васпитање 
 
Напомена – У датој табели је списак предмета по разредима за образовни профил – Фармацеутски  техничар. Кандидатима на 
преквалификацији општеобразовни предмети ( означени плавом бојом ) признају се, а стручни предмети  ( означени црвеном 
бојом ) су предмети из којих се организује припремна настава и полаже испит. 

Медицинска школа са домом ученика “Сестре  Нинковић” у 
Крагујевцу 

 
 
   

Списак наставних предмета за образовни профил – 
ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР  

  

2019 



 
Га  >      
 
 
 
 
 
 
 

I разред: II разред: III разред: IV  разред: 
Наставни предмети: Наставни предмети: Наставни предмети: Наставни предмети: 

Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност 
Страни језик       Страни језик       Страни језик       Страни језик       
Физичко васпитање Физичко васпитање Физичко васпитање Физичко васпитање 
Математика  Математика  Математика  Математика  
Рачунарство и информатика Физика Социологија Грађ. васп./ Верска наст.-изб. 
Историја Географија Грађ. васп./ Верска наст.-изб. Медицинска биохемија 
Ликовна културта Хемија Медицинска биохемија Хематологија са трансфузиол 
Физика Грађ. васп./ Верска наст.-изб. Токсиколошка хемија Броматологија 
Хемија Микробиологија и 

паразитологија са епидем. 
Микробиологија и 
паразитологија са епидем. 

Микробиологија и 
паразитологија са епидем. 

Биологија Патологија Основи клиничке медицине Предузетништво 
Грађ. васп./ Верска наст.-изб. Хистологија Хематологија са трансфузиол.  
Анатомија и физиологија  Аналитичка хемија  
Прва помоћ Здравствена психологија 
Латински језик                                       
Хигијена и здр. васпитање 
Медицинска етика 
Лабораторијске технике 
Напомена – У датој табели је списак предмета по разредима за образовни профил – Лабораторијски техничар. Кандидатима 
на преквалификацији општеобразовни предмети ( означени плавом бојом ) признају се, а стручни предмети ( означени 
црвеном бојом ) су предмети из којих се организује припремна настава и полаже испит. 

Медицинска школа са домом ученика “Сестре  Нинковић” 
у Крагујевцу 

 
 
   Списак наставних предмета за образовни профил – 

ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР  
  

2019 


