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О ШКОЛИ...

 Медицинска школа је једина 
школа у региону за подручје 
рада здравство и социјална 
заштита и у њој уче млади из 
десетак општина овог краја.

 Медицинска школа је 
установа у којој се стиче 
квалитетно стручно и опште 
знање, али и место које има 
пријатну атмосферу за рад и 
учење  што заједно стварају 
ученици и наставници. 

 У таквом амбијенту увек се 
рађају све бољи и бољи 
успеси, а најбољи 
показатељи су веома 
запажени резултати наших 
ученика и бројне републичке 
награде. 



Медицинска школа 
школује ученике за 
следећа занимања: 

 медицинска сестра – техничар +  
oглед

 медицинска сестра – васпитач
 стоматолошка сестра – техничар
 санитарно – еколошки техничар
 фармацеутски техничар
 лабораторијски техничар
 гинеколошко-акушерска сестра
 педијатријска сестра техничар
 физиотерапеутски техничар   +   

оглед
 козметички техничар
 зубни техничар

О ШКОЛИ...



 Први и други разред 
наставу похађа у  
преподневној смени у 
кабинетима школе

 Трећи и четврти разред 
похађа наставу у 
поподневној смени у 
кабинетима школе, а пре 
подне у здравственим 
установама

О ШКОЛИ...



УПИС 2014/15.

У школској 2015/2016. години планиран је упис 
следећих занимања: 

 медицинска сестра – техничар (30 ученика) 

фармацеутски техничар (30 ученика)  

 зубни техничар (30 ученика) 

 медицинска сестра васпитач (30 ученика)

 Гинеколошко акушерска сестра (30 ученика)

Козметички техничар (30 ученика)

Школовање за све смерове траје четири године.



Које особине треба да 
поседује особа која 
жели да се бави неким 
од ових позива? 

 Да буде хумана, увек 
спремна да помаже другима, 

 Доброг здравља и физички 
издржљива

 Савесна, поверљива и 
тактична

 Креативна и маштовита

 Да има смисла за лепо и 
уредно

О ЗАНИМАЊИМА...



Какве вам се могућности 
отварају након 
завршене медицинске 
школе? 

 Можете да наставите 
школовање на

 Медицинском факултету
 Стоматолошком факултету
 Фармацеутском факултету
 Учитељском факултету
 Вишој и Високој медицинској 

школи
 И другим факултетима за које 

покажете интересовање

 Можете се запослити у 
струци

О ЗАНИМАЊИМА...



МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-

ТЕХНИЧАР 



Какво је то занимање 
медицинска сестра-
техничар? 

 Медицинске сестре раде на 
подручју унапређења здравља, 
спречавања болести, лечења и 
рехабилитације. 

 Њихови пацијенти су деца, 
одрасли и стара лица. 

 Оне помажу пацијентима да 
сагледају, ублаже и реше 
проблеме које имају због 
болести.

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР



У чему је лепота овога занимања?

 Лично задовољство да сте у могућности да помогнете 
другима

 Развијање позитивних особина личности
 Коришћење знања из многих предмета – области
 Могућност сталног усавршавања

Теже стране позива

 Напоран посао (рад по сменама, рад за време викенда и 
празника, итд.)

 Сусретање са непријатним ситуацијама (болест, патња, 
повреде, смрт, итд.)

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР



Који су то предмети које ћете 
изучавати на овом смеру?

 Негу болесника

 Анатомију и физиологију

 Патологију

 Фармакологију

 Гинекологију и акушерство

 Интерне болести

 Хирургију 

 Неуропсихијатрију

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР



Где можете да радите када завршите средњу школу?

 Амбуланте

 Домови здравља

 Болнице

 Клинике и институти

 Бањска лечилишта 

www.medicinskaskolauzice.edu.rs

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР

http://www.medicinskaskolauzice.edu.rs/


ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР



Какво је занимање 
фармацеутски техничар?

 Фармацеутски техничари 
припремају лекове према 
рецепту лекара

 Фармацеутски техничари 
информишу пацијенте о 
сврси и примени лека, као и 
начину његовог деловања.

ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР



У чему је лепота овога позива?
 Помоћ болеснима чиме стичу личну сатисфакцију и осећај 

корисности у друштву

 Рад у чистим условима

 Могућност израде козметичких препарата

Теже стране позива
 Рад под посебним условима

 Могућност појаве алергија

ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР



Који су то предмети које 
ћете изучавати на овом 
смеру?

 Хемију (аналитичку, фармацеутску, 
санитарну)

 Медицинску биохемију

 Фармацеутску технологију

 Фармакогнозију

 Фармакологију

 Козметологију 

ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР



Где можете да радите када завршите средњу 
школу?

 Апотекe

 Фабрике лекова

ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР



МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-

ВАСПИТАЧ 



МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ВАСПИТАЧ

Какво је занимање 
медицинска 
сестра-васпитач?

 Ради са здравом децом на 
пословима неге и васпитања 
деце

 Повија и храни децу

 Осмишљава и организује 
њихову игру

 Активно учествује у 
формирању дететових 
хигијенских, културних и 
радних навика.



МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ВАСПИТАЧ

У чему је лепота 
овога позива?

 Рад са здравом 
децом

 Креативност и 
маштовитост

Теже стране позива
 Велика одговорност



МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ВАСПИТАЧ

Који су то предмети 
које ћете изучавати 
на овом смеру?

 Васпитање и негу деце

 Дечју психологију

 Музичко васпитање деце

 Књижевност за децу

 Педијатрију

 Предшколску педагогију



МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ВАСПИТАЧ

Где можете да радите када 
завршите средњу школу?

 Вртићи (рад са децом до три године)

 Домови за децу



ЗУБНИ ТЕХНИЧАР



ЗУБНИ ТЕХНИЧАР

Какво је то 
занимање зубни 
техничар

 Зубни техничар 
ради на изради 
зубних 
круница,протеза и 
других помагала у 
стоматологији

 Њихови пацијенти 
су свих старосних 
група.



ЗУБНИ ТЕХНИЧАР

У чему је лепота овога позива?
 Развијање и испољавање креативности
 Рад у чистим условима
 Зубни техничар враћа “осмех” пацијентима и 

самопоуздање

Теже стране позива
 Рад под посебним условима (седећи положај, 

рад са хемијским материјама)
 Могућност појаве алергија



ЗУБНИ ТЕХНИЧАР

Који су то предмети које ћете 
изучавати на овом смеру?

 Морфологија зуба
 Технологија зуботехничког материјала
 Фиксна протетика
 Тотална протеза
 Парцијална протеза
 Ортодонтски апарати



ЗУБНИ ТЕХНИЧАР

Где можете да радите када 
завршите средњу школу?

 У зуботехничким лабораторијама у саставу 
клиника, болница, домова здравља или 
приватним и самосталним зуботехничким 
лабораторијама



КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР



КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР

 Какво је занимање 
козметички техничар?

 Бави се негом коже
 Отклања 

неправилности и 
проблеме коже

 Улепшава клијенте 
(шминка,надоградњ
а ноктију, 
депилација, 
маникир, педикир)



ГИНЕКОЛОШКО АКУШЕРСКА СЕСТРА



ГИНЕКОЛОШКО АКУШЕРСКА СЕСТРА

Какво је то занимање 
гинеколошко-акушерска 
сестра-техничар? 

 Гинеколошко-акушерска 
сестра-техничар раде на 
подручју унапређења 
здравља репродуктивних 
органа жена

 Њихови пацијенти су жене 
од раног пубертета па 
надаље.

 Оне дају пацијнткињама 
савете за здрав живот, 
помажу у постављању 
дијагнозе, нези и лечењу 
пацијенткиња. 



ГИНЕКОЛОШКО АКУШЕРСКА СЕСТРА

У чему је лепота овога позива?

 Хуман посао који захтева знање, спретност 
и одговорност

Теже стране позива

 Рад у сменама

 Захтева физичку и психичку издрђљивост



ГИНЕКОЛОШКО АКУШЕРСКА СЕСТРА

Који су то предмети које ћете 
изучавати на овом смеру?

 Гинекологију са негом

 Акушерство са негом

 Педијатрију са негом

 Здравствену негу

 Инфектологију са негом



ГИНЕКОЛОШКО АКУШЕРСКА СЕСТРА

Где можете да радите када 
завршите средњу школу?

 У свим здравственим установама где имају 
диспанзери за жене и саветовалишта за 
труднице

 Гинеколошко-акушерским одељењима у 
болницама и клиникама

 Породилиштима



ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ МИНИМАЛНОГ БРОЈА БОДОВА КОЈЕ СУ 

ОСТВАРИЛИ УЧЕНИЦИ ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД МЕДИЦИНСКЕ 

ШКОЛЕ У УЖИЦУ У ПРЕТХОДНИХ 12 ГОДИНА
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профил

Медицинск

а сестра 

техничар

Фармацеут

ски 

техничар

Медицинск

а сестра 

васпитач

Физиотера

пеутски 

техничар

Козметичк

и техничар

Гинеколош

ко 

акушерска 

сестра

Лаборатор

ијски 

техничар

Зубни 

техничар

Стоматоло

шка сестра 

техничар

Педијатриј

ска сестра 

техничар

Санитарно

-еколошки 

техничар

Школска 

година

Број 

бодова

Број 

бодова

Број 

бодова

Број 

бодова

Број 

бодова

Број 

бодова

Број 

бодова

Број 

бодова

Број 

бодова

2014/15. 72.80 92,24 81,24 77,28

*2013/14.

50,00

51,76 50,12 51,32

2012/13. 80,08 90,84 74,76 82,06 84,38

2011/12. 81.66 95,48 80,80 87,70 79,44

2010/11. 71,42 94,50 88,54 68,48 75,32

2009/10. 75,44 94,50 81,66 88,70 73,68

2008/09. 72,60

oгл68,96

92,64 70,44 71,04 70,32

2007/08. 70,00 91,92 85,80 68,60 78,70

2006/07. 72,06 89,50 79,88 77,42

2005/06. 81,08 91,82 81,86 87,96

Огл86,46

90,92

2004/05. 72,80 90,50 86,42 

огл84,20

78,10 83,10

2003/04. 68,66 90,08 75,38 86,82 82,18

2002/03. 73,64 95,96 83,14

Просечнан 

број 

бодова
73.94 92.5 79.92 86.39 73.78 75.81 77.6 82.11 79.44 80.44 70.32



Имамо тим, имамо знање! 

За све информације посетите наш сајт

www.medicinskaskolauzice.edu.rs


