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Предмет 

АНАТОМИЈА СА 
МОРФОЛОГИЈОМ ЗУБА 

Студијски програм: Интегрисане академске студије стоматологије 
Врста и ниво студија: Академске – дипломске студије 
Наставник: Антић Д.  Бранислав 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 9 
Шифра предмета 001 
Услов: Уписан I (први) триместар 
Циљ предмета: 
Омогућити студенту савлађивање општих анатомских појмова свих система са међусобним просторним 
односом појединих анатомских детаља, са посебним акцентом на анатомију главе и врата, као и 
морфологије зуба. 
Исход предмета:  
Након одслушане наставе и положеног испита, студент је оспособљен за даље усвајање градива из 
области физиологије, хистологије, као и стручних предмета (орална хирургија, максилофацијална 
хирургија итд.). 

Садржај предмета 

 
Теоријска настава 90 часова 
 
Општа анатомија   30 часова 
 Општа остеологија, облик, грађа. Кости руке. Кости ноге. Кичмени стуб (пршљенови), ребра, грудна кост, 

крсна кост. 
 Општа миологија, подела мишића, припоји, грађа. 
 Мишићи руке, мишићи рамена, мишићи надлакта, мишићи подлакта, инервација, функција. Општа 

ангиологија, артерије руке. Вене руке. Периферни нервни систем, рамени живчани сплет. 
 Мишићи ноге, мишићи бедра, мишићи бута, мишићи потколенице, мишићи стопала, инервација и функција, 

фасција бута, топографски предели ноге. Артерије ноге. Вене ноге.Слабински живчани сплет. Крсни живчани 
сплет.  

6 часова 
 
 Грудни кош, зидови, мишићи, крвни судови и живци зидова грудног коша, пречага. Подела грудне дупље, 

плућа, крвни судови и живци плућа. Плућна марамица. Душник и душнице, плућни корен. 
 Спољашњи изглед срца. Унутрашњи изглед срчаних шупљина. Грађа. Крвни судови и живци срца. Срчана 

опна. 
 Задњи медијастинум. Једњак. Систем вене азyгос. Лимфни судови и чворови. Грудни део симпатичког 

стабла, парасимпатички део (живац луталац). 
 Трбух. Оријентационе линије и тачке. Задњи и предњи трбушни зид, мишићи, апонеурозе, апонеурозне 

творевине. Слабе тачке предњег трбушног зида (ингвинални канал, пупак). 
6 часова 

 
 Подела трбушне дупље (перитонеална дупља и ретроперитонеални простор). Трбушна марамица. Јетра. 

Изводни жучни путеви. 
 Гуштерача. Слезина. 
 Желудац. Дуоденум.Танко црево. Дебело црево. Горња и доња мезентерична артерија, живци. 

10 часова 
 

 Ретроперитонеални простор (зидови, садржај). Бубрег. Трбушни део мокраћних канала.  Надбубрежна 
жлезда. Трбушна аорта. Доња шупља вена. Живци трбуха, лимфни судови. 

 Карлица. Зидови карлице. Карлична дупља и ложе. Исцхиоректална јама. Крвни судови и живци карлице. 
Мокраћна бешика. Ректум . 

 Мушки полни органи (спољашњи и унутрашњи). Жлезде придодате семеним каналима. Женски полни 
органи (спољашњи и унутрашњи). 

8 часова 
 

Анатомија главе и врата   50 часова 
 
 Доња вилица, горња вилица, морфологија. 
 Ситне кости лица (непчана кост, носна кост, сузна кост, јабучна кост, доња носна шкољка, раласта кост - 

морфологија). 
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 Кости лобање, чеона, потиљачна, темена и слепоочна кост - морфологија. 
 Клинаста и ситаста кост, морфологија. Кранио-фацијалне дупље (очна дупља, носна дупља, усна дупља, 

подслепоочна јама, криластонепчана јама).                  
10 часова 

 
 Зглобови главе (непокретни и покретни), доњовилични зглоб Зглобови главе са вратом и зглобови врата. 
 Мишићи главе. Мишићи за жвакање (припој, инервација, функција). Мишићи врата.  
 Фасције главе, фасције врата, међуфасцијални простори.              

6 часова 
 
 Артерије главе и врата. Заједничка каротидна артерија. Спољашња и унутрашња каротидна артерија, 

поткључна артерија. Вене главе и врата. Венски синуси лобање. Лимфатици главе и врата.                               
4 часа 

 
 Мождани живци (мирисни живци, очни живац, заједнички и горњи мишићни живац ока, трограни живац - 

офталмични, горњи вилични и доњи вилични живац), инервациона подручја. 
 Спољни мишићни живац, живац лица, тремно - пужни живац, језично - ждрелни живац, живац луталац, 

помоћни живац, мишићни живац језика. Вратни живци. Симпатички и парасимпатички систем главе и врата. 
6 часова 

 
 Усна дупља, трем усне дупље (зидови), десни, зуби. Права усна дупља, језик (морфологија, мишићи, 

инервација), подјезични предео, тврдо и меко непце, ждрелно сужење. Пљувачне жлезде (велике и мале). 
 Носна дупља, Спољашњи нос (скелет носа). Носни трем. Зидови носне дупље, отвори, подела. Параназални 

синуси. Ждрело. Парафарингеални и ретрофарингеални простор. 
   6 часова  

 
 Гркљан (положај, састав - хрскавице,везе, мишићи, фиброеластична опна). Гркљанска дупља. 
 Очна јабучица –омотачи,предња и задња очна комора, очна водица, сочиво, стакласто тело. Помоћни органи 

ока (мишићи покретачи очне јабучице, фасцијалне творевине, масно тело, покосница, очни капци, вежњача, 
сузни органи). 

 Спољашње ухо (ушна шкољка и спољашњи ушни канал, бубна опна). Средње ухо (бубна дупља - зидови, 
садржај, спратови). Мастоидна пећина, ушна труба. Унутрашње ухо (коштани и опнасти лабиринт).  

6 часова 
 
 Развој централног нервног система, подела, грађа. Кичмена мождина. Продужена мождина, мост и мали 

мозак. Четврта мождана комора (зидови и отвори). 
 Средњи мозак (границе,спољашња морфологија, канал средњег мозга). 
 Међумозак (границе,спољашња морфологија, - таламус, хипоталамус, метаталамус, епиталамус). Трећа 

мождана комора (зидови и отвори). 
 Велики мозак, хемисфере мозга, сива и бела маса, мождана кора, базални ганглиони, бочне мождане коморе. 

Међухемисферичне спојнице. Путеви (комисурални,асоцијациони, пројекциони,моторни, сензитивни, 
сензоријални). Тврда мождана опна, паучинаста, судовна опна, цистерне, ликвор, крвни судови.  

12 часова 
 
Морфологија зуба   10 часова 
 
 Општа знања о зубима. Дефиниција, класификација и функција зуба. Дентална формула. Периоди дентиције. 

Хронологија ницања зуба. Обележавање зуба. Дентална номенклатура. Топографско-анатомски знаци на 
зубима. Атрибути дентиције. Општа орална и дентална анатомија. Анатомски делови и структура зуба. 
Потпорна ткива зуба (пародонцијум). Филогенеза зуба и денто-осеална веза.  

2 часа 
 

 Класа сталних секутића. Атрибути класе секутића. Атрибути типа горњих секутића. Варијације горњих 
секутића. Атрибути типа доњих секутића. Варијације доњих секутића. Атрибути денталног лука класе 
секутића.   

2 часа 
 
 Класа сталних очњака. Атрибути класе очњака. Атрибути типа горњих очњака. Варијације. Коштани 

елементи орофацијалног система горњих очњака. Атрибути типа доњих очњака. Варијације доњих очњака. 
Атрибути денталног лука класе очњака.  

2 часа 
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 Класа премолара. Атрибути класе премолара. Атрибути типа горњих премолара. Варијације горњих 
премолара. 

 Атрибути доњих премолара. Варијације доњих премолара. Атрибути денталног лука класе премолара.  
2 часа 

 Класа сталних молара. Атрибути класе молара. Атрибути типа горњих молара. Варијације горњих молара. 
Атрибути доњих молара. Варијације доњих молара. Атрибути денталног лука класе молара.   

2 часа 
 
Вежбе 90 часова 
 
Општа анатомија   30 часова 
 
 Кости руке (лопатица, кључница, раменица, жбица, лактица, кости шаке), зглобови. 
 Кости ноге (карлична кост, бутна кост, чашица, голењача, лисњача, кости стопала), зглобови. 
 Кичмени пршљенови, крсна кост, кичмени стуб као целина, ребра, грудна кост, грудни кош као целина, 

зглобови.   
6 часова 

  
 Рука, мишићи руке,артерије руке, вене руке, рамени живчани сплет, лимфатици руке. 
 Нога, мишићи ноге,артерије ноге, вене ноге, слабински живчани сплет, крсни живчани сплет, лимфатици 

ноге. 
 Колоквијум.   

6 часова 
 

 Грудни кош. Мишићи, крвни судови и живци зидова грудног коша, дијафрагма, подела грудне дупље. Плућа, 
крвни судови плућа, плућна марамица. 

 Срце - спољашња и унутрашња морфологија, спроводни апарат срца, функционални и нутритивни крвни 
судови, живци срца. Срчана опна. 

 Задњи медијастинум, аорта, плућно артеријско стабло, горња шупља вена, доња шупља вена, душник и 
душнице, једњак, симпатички и парасимпатички део нервног система у грудној дупљи, лимфатици грудне 
дупље. 

 Колоквијум.   
8 часова 

 
 Трбух, зидови, трбушни мишићи, трбушне фасције, апонеуротичне творевине, слабе тачке. Подела трбушне 

дупље, трбушна марамица. Јетра ( перитонеалне везе). Крвни, лимфни судови и живци јетре, 
екстрахепатични жучни путеви. Слезина. Желудац. 

 Гуштерача. Танко црево Дебело црево.   
4 часа 

 
 Ретроперитонеални простор. Бубрег. Трбушни део мокраћних путева. Надбубрежна жлезда.Трбушна аорта, 

доња шупља вена. Живци трбуха. 
 Карлица, мокраћна бешика, ректум. Мушки полни органи (спољашњи, унутрашњи). Женски полни органи 

(спољашњи, унутрашњи). 
 Колоквијум.   

6 часова 
 
Анатомија главе и врата    50 часова 
 
 Доња и горња вилица. 
 Остале кости лица (непчана кост, доња носна шкољка, носна кост, сузна кост, јабучна, раласта кост). 
 Чеона и потиљачна кост.   

6 часова 
 

 Темена и ситаста кост. 
 Клинаста кост. 
 Слепоочна кост.   

4 часа 
 

 Краниофацијалне дупље (очна,усна дупља, слепоочна, подслепоочна јама, криластонепчана јама). 
 Колоквијум.   

6 часова 
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 Површни предео врата. Стерноклеидомастоидни мишић, платизма. Заједничка каротидна артеија. 

Спољашња и унутрашња југуларна вена. Помоћни живац, живац луталац. 
 Надхиоидни мишићи, подхиоидни мишићи (припоји, инервација, функција). Спољашња и унутрашња 

каротидна артеија (пут, односи, бочне и завршне гране).Каротидни троугао, предњи и задњи језични 
троугао. 

 Скаленски мишићи (припоји, инервација, функција). Поткључна артерија (пут, односи, гране). Вратни сплет 
(гране). Површни предео лица. Мишићи лица (припоји, инервација, функција). 

6 часова 
 

 Паротидомасетерични регион. Темпоромандибуларни зглоб. Живац лица. 
 Инфратемпорална јама (зидови, садржај). Трограни живац.Спољашњи нос. Носна дупља.  Мирисни живци.  

6 часова 
 

 Параназалне шупљине. 
 Усна дупља, предворје усне дупље, права усна дупља, садржај усне дупље, пљувачне жлезде. Подјезични 

живац. 
 Колоквијум.   

6 часова 
 

 Ждрело, ждрелна дупља. Парафарингеални простор. Ретрофарингеални простор. Ждрелни сплет. 
Аутономни нервни систем (симпатички део). Језично-ждрелни живац. 

 Гркљан, грађа. Гркљанска дупља. Штитна жлезда.Живац луталац.  
4 часа 

 
 Очна јабучица - омотачи. Садржај очне јабучице. Видни живац. 
 Помоћни органи ока. Заједнички мишићни живац ока, горњи мишићни живац ока, живац одводилац. 
 Ухо - спољашње, средње, унутрашње. Тремно - пужни живац. 
 Колоквијум.    

6 часова 
 

 Кичмена мождина. Продужена мождина, мост, мали мозак. Четврта мождана комора. 
 Средњи мозак. Међумозак. Трећа мождана комора. 
 Велики мозак, хемисфере великог мозга, међухемисферичне спојнице, бочне коморе мозга. 
 Тврда мождана опна,паучинаста опна, судовна опна, субарахноидални простор и цистерне, цереброспинална 

течност, крвни судови. Путеви централног нервног система.    
6 часова 

 
Морфологија зуба   10 часова 
 
 Класа сталних секутића. Уводни час: Демонстрирање моделовања круне зуба у воску. Студентска вежба: 

Моделовање круне горњег централног секутића у воску. 
2 часа 

 
 Класа сталних очњака. Уводни час: Демонстрирање моделовања круне зуба у воску. Студентска вежба: 

Моделовање круне горњег очњака у воску.  
2 часа 

 
 Kласа премолара. Уводни час: Демонстрирање моделовања круне зуба у воску. Студентска вежба: 

Моделовање круне горњег другог премолара у воску. 
2 часа 

 
 Класа сталних молара. Уводни час: Демонстрирање моделовања круне зуба у воску. Студентска вежба: 

Моделовање круне горњег првог молара у воску. 
2 часа 

 
 Класа сталних молара. Уводни час: Демонстрирање моделовања круне зуба у воску. Студентска вежба: 

Моделовање круне доњег првог молара у воску. 
2 часа 
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Литература 
Обавезна литература:  
 Унковић С., Муцић Д, Вујашковић Г.: Глава и врат, Наука, Београд, 1997 
 Малобабић С., Ауторизована предавања из анатомије за студенте стоматологије, 
 Бошковић, М.: Анатомија човека, Научна, 2005. 
Препоручена литература:  
 Јовановић С., Драганић В., Ђорђевић М., Јеличић Н., Крговска-Клисарова А., Неговановић Б.: Анатомски атлас 

за студенте медицине и стоматологије, Научна, 2008 
 Јовановић С., Лотрић М., Остеологија, Медицинска књига, Београд-Загреб, 1983. 
 Јовановић С., Лотрић М., Рука, нога, грудна дупља, трбушна дупља, карлица, Медицинска књига, Београд-

Загреб, 1983 

Број часова активне наставе (недељно) 
Предавања: 
90 

Вежбе: 
90 

Други облици наставе: 
0 

Студијски истраживачки рад: 
0 

Остали часови: 
0 

Методе извођења наставе 
 Предавања 
 Семинарски радови 
 Практичан рад 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе 30 Завршни испит 70 

Активност у току предавања 5 Писмени испит / 
Практична настава 5 Усмени испит / 
Колоквијум(и) 10 Тест 40 
Семинар(и) 10 Практични рад 30 
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Предмет 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
Студијски програм: Интегрисане академске студије стоматологије 
Врста и ниво студија: Академске – дипломске студије 
Наставник: Дунђерски А. Јелена 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Шифра 002 
Услов: Уписан I (први) триместар 
Циљ предмета:  
Оспособљавање студената за коришћење оригиналних текстова и стручних књига и часописа намењених 
стоматолозима и савладавање вокабулара ове струке.  
Исход предмета:  
Студент је оспособљен да користи оригиналне текстове и стручне књиге и часописе за стоматологе.  

Садржај 
 
Теоријска настава 60 часова 
 
Граматика  

 Током оба триместра обрађиваће се и увежбавати следеће области: чланови (одређени, неодређени 
члан, изостављање члана), именице (множина именица, неправилна множина, генитив, конгруенција), 
заменице (личне, присвојне, повратне, неодређене, упитне, ...), придеви (поређење придева, ...), прилози 
(грађење, место у реченици, поређење прилога, прилози који имају облик придева, рестриктивни 
прилози) глаголи (садашња времена, прошла времена, будућа времена, изражавање прошлости и 
будућности у енглеском језику, императив, глаголи непотпуне предикације, модални глаголи у 
енглеском језику), слагање времена, индиректни говор, пасив, предлози, бројеви, продуктивни начини 
за грађење речи у енглеском језику (најфреквентнији префикси и суфикси), партиципи, инфинитиви, 
герунд, кондиционалне реченице, релативне реченице.  

 Људско тело: Кости главе и лица. Кости трупа и удова. Мишићи главе и врата. Мишићи трупа и удова.  
 Кардиоваскуларни систем: Срце. Крв. Крвни притисак. Обољења и терапија кардиоваскуларног система. 

Артерије и вене главе и врата.  
 Респираторни систем: Дисајни органи. Дисање.  
 Ендокрини сyстем: Жлезде. Хормони. Поремећаји у лучењу хормона.  
 Нервни систем: Мозак. Кичмени стуб. Нерви главе и врата.  
 Чула: Око и помоћни органи ока. Спољашње, средње и унутрашње ухо.  

                                                                                                                                                                                                     20 часова   
 Анестезија: Општа и локална анестезија. Анестезија у стоматологији. Техника извођења анестезије. 

Анестетици. Бол.  
 Анатомија максилофацијалне регије. Кости, мишићи, нерви, артерије и вене максилофацијалне регије. 

ТМ зглоб. Функције зглоба.  
 Анатомија зуба. Глеђ, дентин, пулпа. Потпорни апарат зуба. Млечна дентиција, стална дентиција.  

                                                                                                                                                                                                          4  часа  
 Посета интернисти. Анамнеза. Преглед. Дијагноза. Терапија.  
 Посета хирургу. Анамнеза. Преглед. Дијагноза. Терапија.  
 Посета офтамологу. Анамнеза. Преглед. Дијагноза. Терапија.  
 Посета оториноларингологу. Анамнеза. Преглед. Дијагноза. Терапија.  

                                                                                                                                                                                                           4 часа  
 Посета стоматологу И. Општа и стоматолошка анамнеза. Преглед. Дијагноза. Каријес. Лечење зуба и 

потпорног апарата.  
 Снимање зуба. Техника снимања зуба.  
 У стоматолошкој ординацији. Радно место. Насадни инструменти. Хируршки инструменти. 

Инструменти.  
 У зуботехничкој лабораторији. Радно место. Апарати и инструменти.  
 Зубне надокнаде. Врста и подела зубних надокнада. Крунице и мостови. Парцијална и тотална протеза. 

                                                                                                                                                                                                       6 часова                   
 Посета стоматологу ИИ. Анамнеза, Преглед, дијагноза. Терапија хируршких обољења.  
 Посета стоматологу ИИИ. Анамнеза, преглед, дијагноза. Израда зубних надокнада.  

                                                                                                                                                                                                            4 часа  
 Посета дечјем стоматологу. Анамнеза, преглед, дијагноза. Флуорисање зуба. Здравствено-васпитни рад 

са децом. 
                                                                                                                                                                                                            2 часа  
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 Примена рачунара у стоматологији. Конфигурација рачунара. Софтверски пакети. Примена ЦАД-ЦАМ 
технологије у стоматологији. Вођење картотеке и финансија. Претраживање датотека. Е-маил.  

 Специјализовани речници. Коришћење стандардних и специјализованих речника. Коришћење 
електронских речника.  
                                                                                                                                                                                                           4 часа  

 Дечја и превентивна стоматологија. Референтни текстови из стручних часописа. Говорне и/или 
писмене вежбе.  

 Ортопедија вилица. Референтни текстови из стручних часописа. Говорне и/или писмене вежбе.  
                                                                                                                                                                                                           4 часа  

 Болести зуба. Референтни текстови из стручних часописа. Говорне и/или писмене вежбе.  
 Орална медицина. Референтни текстови из стручних часописа. Говорне и/или писмене вежбе.  
 Пародонтологија. Референтни текстови из стручних часописа. Говорне и/или писмене вежбе.  

                                                                                                                                                                                                            4 часа  
 Стоматолошка протетика. Референтни текстови из стручних часописа. Говорне и/или писмене вежбе.  

                                                                                                                                                                                                            4 часа                       
 Орална хирургија. Референтни текстови из стручних часописа. Говорне и/или писмене вежбе.  
 Максилофацијална хирургија. Референтни текстови из стручних часописа. Говорне и/или писмене 

вежбе.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

Литература 
Обавезна литература:  

 Глушчевић М.: English in dentistry, Стоматолошки факултет, Панчево, 2013;  
 Драговић, Р. :Енглески за здравствене раднике, Научна књига, Београд, 1997. 

Број часова активне наставе (недељно) 
Предавања: 
60 

Вежбе: 
0 

Други облици наставе: 
0 

Студијски истраживачки рад: 
0 

Остали часови: 
0 

Методе извођења наставе 
 Интерактивна теоријска настава 

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

Активност у току предавања 10 Писмени испит 70 
Практична настава / Усмени испит / 
Колоквијум(и) / Тест / 
Семинар(и) 20 Практични рад / 
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Предмет 

БИОХЕМИЈА 
Студијски програм: Интегрисане академске студије стоматологије 
Врста и ниво студија: Академске – дипломске студије 
Наставник: Поповић Ђ. Душица 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Шифра 003 
Услов: Уписан I (први) триместар 
Циљ предмета:  
Обнова и утврђивање основнох појмова из биохемије, у светлости најновијих научних saзнања 
механизама свих реакција у живом свету, биомолекула, биолошке мебране, рецептори, преношенње 
сигнала, организација метаболизма, метаболички процеси на нивоу ћелија, биоенергетика, да би 
студенти могли да прихвате и студирају медисинске предмете.  
Исход предмета:  
Студент се оспособљава за разумевање, примену и развој научних и стручних достигнућа у медицинским 
областима.  

Садржај 
 
Теоријска настава 45 часова 
 
Општа биохемија 6 часова  
 

 Биохемија као наука, задаци изучавања и дисциплине. Општи појмови из ензимологије: особине, 
природа,механизам деловање ензима. Видови активације и инхибиције ензима. Мицхелисова константа. 
Значај катјона метала за дејство ензима. Каталитички центар, модели каталитичког центра.  

 Структура коензима и њихов метаболички значај.  
 Принципи биолошких оксидација. Респираторни ланац, оксидативна фосфорилизација. Фосфатна 

једињења богата енергијом.  
                                                                                                                                                                                                       6 часова 

 
Метаболизам 30 часова  
 

 Катаболизам угљених хидрата: варење и ресорпција угљених хи¬драта у дигестивном тракту. 
Гликолиза, њен енергетски значај, регулација. Гликогенолиза и њена хормонска регулација. 
Оксидативна декарбоксилација пирувата, синтеза оксалацетата. Циклус трикарбонских киселина, 
енергетски значај, регулација.  

 Анаболизам угљених хидрата: Глуконеогенеза. Анаболизам хексозамина. Гликогенеза и њена 
хормонска регулација.  
                                                                                                                                                                                                       7 часова  

 Катаболизам липида: варење и ресорпција липида. Катаболизам глицерола. Катаболизам виших масних 
киселина: бета оксидација и њен енергетски значај. Ацетонска тела, кетогенеза. Диабетес меллитус.  

 Анаболизам липида: синтеза масних киселина. Синтазни систем палмитинске киселине. Елонгација 
масних киселина. Делта-9 десатуразни систем. Синтеза глицерола и триацилглицерола. Синтеза 
холестерола, жучних киселина, стероидних хормона, холекалциферола.  

 Метаболичка активност липоцита: липогенеза и липолиза. Конверзија глукозе и липиде. Хормонска 
регулација. 
                                                                                                                                                                                                       8 часова  

 Регулација метаболизма угљених хидрата: супстратом, механизмима специфичне активације и 
инактивације, алостеричким ефектима. Регулација метаболизма гликогена.  

 Гликемија и њена регулација: исхраном, преко јетре (гликогенолиза, глуконеогенеза, Цориев циклус 
лактата, глукозо-аланински циклус), хормонска регулација.  

 Регулација метаболизма масти: исхраном, хормонима.  
                                                                                                                                                                                                            3 часа  

 Катаболизам протеина: варење и ресорпција у дигестивном тракту. Катаболизам аминокиселина: 
трансаминација и оксидативна дезаминација. Синтеза урее. Конверзија аминокиселина у угљене 
хидрате.  

 Анаболизам факултативних аминокиселина, креатина, креатинина, гама-аминобутерне киселине.  
 Биосинтеза катехоламина, тироксина и тријодтиронина.  

                                                                                                                                                                                                       6 часова  
 Метаболизам порфиринских деривата, пуринских и пиримидинских нуклеотида.  
 Синтеза протеина: структура ДНК и РНК. Репликација и транскрипција. Регулација.  
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 Витамини И њихов метаболички значај. Метаболизам минерала.  
                                                                                                                                                                                                       6 часова  

 
 
Орална биохемија 9 часова  
 
Биохемија саливарних састојака: муцин, фукомуцина, саливарне амилазе, базног гликопротеина пљувачке и 
њихов значај у оралној хомеостази.  
Зубна пеликла: механизам настанка, ефекти бикарбоната у адсорпцији и фосфата у десорпцији саливарних 
гликопротеина. Значај пеликле у очувању зубних површина.  
Имуноглобулини: структура, класе и подкласе. Секреторни имуноглобулински систем пљувачке и њихов значај 
у специфичној имуној заштити.  
                                                                                                                                                                                                                        5 часова  
Биохемијски састав зубних ткива: глеђи, дентина, цемента и зубне пулпе.  
Биохемија зубних плака: механизам настанка, састав, метаболичка активност, дневне осцилације пХ плака у 
зависности од конзумиране хране. Примена и механизам дејства флуорида.  
                                                                                                                                                                                                                            4 часа  
 
 
Вежбе 30 часова 
 

 Прави раствори: диализа, осмотски притисак, Таманов оглед, процена осмотског притиска помоћу 
еритроцита у хипотоничном, изотоничном и хипертоничном раствору НаЦл.  

                                                                                                                                                                                                                            2 часа  
 Колоидни раствори: подела на хидрофилне и хидрофобне, прављење колоидних раствора. Дифузија, 

осмотски притисак и вискозитет колоидних раствора. Електрофореза, синереза, имбибиција, 
адсорпција. Таложење солима лаких метала.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Одређивање пХ раствора: колориметријски и електрометријски. Одређивање пХ база и киселина.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Ензими: разлика између ензима и катализатора, специфичност ензима према супстрату, услови за 
дејство ензима.  

 Ензими: видови неспецифичне и специфичне активације ензима. Инхибиција ензима.  
                                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Угљени хидрати: реакције моносахарида и дисахарида. Гликемија и њено одређивање.  
 Угљени хидрати: полисахариди. Метаболизам угљених хидрата.  

                                                                                                                                                                                                            4 часа  
 Масти: реакције масти, метаболизам масти.  

                                                                                                                                                                                                            2 часа  
 Протеини: обојене реакције, фракционо таложење протеина. Електрофоретско раздвајање протеина 

серума.  
 Протеини: титрација по Кјелдахалу, реакције фосфопротеида и гликопротеида.  
 Протеини: реакције хромопротеида, нуклеопротеида. Метаболизам протеина.  
 Протеини: реакције урее, катаболизам порфиринских деривата, денатурисани протеини.  
 Витамини: липосолубилни и хидросолубилни.  

                                                                                                                                                                                                     10 часова  
 Орална биохемија: биохемијски састав пљувачке, удео састојака у оралној хомеостази. Биохемијски 

састав зуба.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

Литература 
Обавезна литература:  

 Основи медицинске биохемије, Анђић Ј., Наука, Београд 1998.;  
 Биохемијски практикум Анђић Ј., Наука, Београд 1998.;  
 Општа биохемија, С.Спасић, З.Јелић-Ивановић, В.Спасојејевић Фото Футура, Београд 2002.; Медицинска 

Биохемија, С. Спасић и сар. Фото Футура Београд, 2002.,  
 Орална Биохемија, Т.Тодоровић, ИШ Стручна књига, Београд, 2004.  
 Часописи, ревијални чланци, интернет.  

Број часова активне наставе (недељно) 
Предавања: 
45 

Вежбе: 
30 

Други облици наставе: 
0 

Студијски истраживачки рад: 
0 

Остали часови: 
0 

Методе извођења наставе 
 Теоријска предавања 
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 Power point -презентације 
 Семинарски радови 
 Радионице 
 Интерактивна настава и дискусије 
 Сарадња са биохемијском лабораторијијом у болници 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе 30 Завршни испит 70 

Активност у току предавања 10 Писмени испит 35 
Практична настава / Усмени испит 35 
Колоквијум(и) 20 Тест / 
Семинар(и) / Практични рад / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Предмет 

ХИСТОЛОГИЈА СА 
ЕМБРИОЛОГИЈОМ 

Студијски програм: Интегрисане академске студије стоматологије 
Врста и ниво студија: Академске – дипломске студије 
Наставник: Тодоровић Н. Вера 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 8 
Шифра 004 
Услов: Уписан II (други) триместар 
Циљ предмета:  
Омогућити студенту савлађивање општих хистолошких појмова, као и хистолошке грађе свих ткива и 
система са посебним нагласком на орофацијалну регију.  
Исход предмета:  
Усвајање знања из општих хистолошких појмова, као и хистолошке грађе свих ткива и система, а посебно 
орофацијалне регије, што омогућава праћење наставе из физиологије, патологије и оралне патологије.  

Садржај 
 
Теоријска настава  45 часова 
 
Општа хистологија 15 часова  
 

 Увод у хистологију. Основни принципи хистолошких техника. Најважнији поступци у припремању ткива 
за истраживања на нивоу оптичке микроскопије. Рутинске и селективне методе бојења. 
Имуноцитохемијске методе бојења. Основи припремања ткива за истраживања на нивоу електронског 
микроскопа.  

 Цитологија. Основне карактеристике спољашње и унутрашње морфологије ћелије. Ћелија активна у 
синтези протеина. Ћелија активна у синтези стероидних хормона. Хистолошка организација 
интерцелуларних спојева.  

 Субцелуларна организација ћелије: ћелијска мембрана, гранулирани и агранулирани ендоплазматски 
ретикулум, слободни рибозоми, лизозоми, пероксизоми, ендоцитоза, рецептори, митохондрије. Једро и 
једарце, центриол, трепља.Цитоскелет ћелије: микрофиламенти, интер¬медијарни филаменти и 
микротубули. Ћелијска деоба.  
                                                                                                                                                                                                            3 часа  

 Појам ткива и њихова класификација. Врсте епителних ткива. Прости епители и модификације 
плазмалема епителних ћелија. Егзокрине и ендокрине жлезде.  

 Епително ткиво. Сложени, псеудослојевити и епители прелазног типа. Хистолошка организација ћелија 
и начин њихове интеграције.  

 Везивна и потпорна ткива. Опште особине везивних ткива и ембрионално порекло. Врсте везивних 
ткива. Ембрионално везивно ткиво - мезенхим. Слузно везивно ткиво. Растресито везивно ткиво. 
Ултраструктурне карактеристике ћелија: фибробласт, мастоцит, плазмоцит, макрофаг, итд. Структурна 
организација влакана: колагена, еластична, ретикулинска. Интерцелуларни матрикс.  

 Хрскавица: врсте, структура, локализација, ултраструктура хондробласта и хондроцита. Хијалина 
рскавица, еластична хрскавица, фиброзна хрскавица. Кост: структура зреле кости. Ултраструктура 
остеобласта и остеоцита. Развиће кости: ендезмална и енхондрална осификација. Ремоделирање кости. 
Структура остеокласта.  

 Масно ткиво, ултраструктура масне ћелије. Ретикуларно ткиво – врсте. Густа везивна ткива - тетива, 
лигамент, везивна капсула.  
                                                                                                                                                                                                       5 часова  

 Костна срж. Строма костне сржи. Стем ћелија. Хематопоеза: цитолошке карактеристике ћелија.  
 Крв. Ћелијски елементи крви. Ултраструктура еритроцита и зрелих форми гранулоцита и агранулоцита 

(моноцита и лимфоцита). Морфолошке карактеристике тромбоцита.  
 Лимфатично ткиво, врсте лимфоцита, структура Т и Б лимфоцита. Хистолошка грађа тимуса, тонзила, 

лимфног чвора и слезине. Дифузно лимфатично ткиво дуж респираторног,дигестивног,уринарног и 
гениталног система. Развој лимфатичног система.  

                                                                                                                                                                                                                            4 часа  
 Порекло и врсте мишићних ткива. Хистолошка организација глатког, попречно-пругастог и срчаног 

мишићног ткива. Структура миофибрила, актинског и миозинског филамента.  
 Механизам контракције мишића. Неуромишићна синапса. Дисцус интерцалатус.  
 Основне цитолошке и хистолошке карактеристике нервног ткива, нервне ћелије и глија ћелије. 

Ултраструктурна организација неурона. Структурна основа аксонског транспорта. Неурофиламенти и 
микротубули. Биосинтеза неуротрансмитера. Синапса. Нервно влакно. Мијелинизација, структура 
мијелинског омотача структура Шванове овојнице. Нервни завршеци: слободни и инкапсулирани. 
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Неуроглија. Интер-неурони и основне интегративне функције.  
                                                                                                                                                                                                            3 часа  

Ембриологија и хистологија усне дупље 15 часова  
 

 Ембриологија. Основне карактеристике развоја. Мушки и женски репродуктивни систем. 
Неуроендокрина регулација репродуктивног система. Оплођење.  

 Браздање оплођеног јајета и стварање бластоцисте. Ембриобласт и трофобласт. Имплантација заметка. 
Децидуа. Преембрионални период развића. Фетусни период развића. Плацента. Клицини листови и 
формирање ткива и органа. 
                                                                                                                                                                                                            3 часа  

 Усна дупља. Развиће лица, усне дупље и поремећаји. Развиће језика, усне, гингиве, пљувачних жлезда и 
папила језика. Хистолошке карактеристике оралне мукозе.  

 Врсте пљувачних жлезди. Структура ацинуса. Изводни канали. Ултраструкура сероцита и мукоцита.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Опште карактеристике дентиције човека. Развој и раст зуба. Минерализација ткива. Ламина денталис: 
грађа и судбина. Стадијум капе, звона. Глеђни орган. Стварање крунице зуба. Развој корена зуба.  

 Дентин. Физичке и хемијске особине. Структура дентина. Осетљивост. Врсте дентина. Дентински 
каналићи. Дентиногенеза. Инервација. Старе¬ње. Глеђ. Амелогенеза. Структура амелобласта. Структура 
глеђи. Глеђне призме. Сазревање глеђи. Покривачи глеђи. Физичко-хемијске особине глеђи. Зубна 
пулпа. Одонтобласти –ултраструктура. Пародонцијум. Периодонтални лигамент. Хистолошка 
организација и распоред колагених влакана. Ћелије. Инервација, васкуларизација.Грађа цемента. 
Структура цементобласта и цементоцита. Цементогенеза. Алвеоларна кост: структура и улога. 
Анатомске и хистолошке карактеристике гингиве (епител,гингивална влакна, гингивалне ћелије).  

                                                                                                                                                                                                                        6 часова  
 Орална мукоза. Хистолошка организација усне. Тврдо непце. Меко непце. Језик. Густативна мукоза. 

Папиле језика. Густативни корпускул.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

Хистологија органа и система 15 часова  
 

 Хистолошка грађа срца. Спроводни систем срца. Срчани скелет. Крвни судови. Артерије мишићног типа. 
Артерије еластичног типа, артериоле. Капилари (ендотел), венуле, мале, средње и велике вене. 
Артериовенске анастомозе.Портални крвоток. Хистолошка организација лимфних судова.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Хистолошка организација и развој езофагуса. Вентрицулус. Танко црево (дуоденум, јејунум и илеум - 
Паyер-ова плоча, ултраструктура ентероцита. Дебело црево (цолон и аппендиx).  

 Хистолошка организација јетре.Ултраструктурна организација хепатоцита. Жучни каналићи. 
Васкуларизација јетре. Панкреас. Ултраструктура панкреоцита. Изводни канали. Структура ћелијских 
ентитета ендокриног панкреаса. Развој.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Респираторни систем.Трахеја,респираторни епител,бронхус,бронхиоле,дуцтус алвеоларис, саццус 
алвеоларис,респираторна мембрана, ултраструктура ћелија алвеоле.  

 Уринарни систем. Кортекс бубрега и медула бубрега. Сабирни каналићи. Мале и велике чашице. Пелвис. 
Уретер.Весица уринариа.  
                                                                                                                                                                                                           3 часа  

 Опште карактеристике ендокриног система. Механи¬зам ендокрине секреције, рецептори. Хистолошка 
грађа хипофизе, пинеалне жлезде, тиреоидне жлезде, паратиреоидне жлезде, адреналне жлезде. 
Хормони АПУД системај.   
                                                                                                                                                                                                           2 часа  

 Хистолошка организација чула вида.  
 Хистолошка организација чула слуха.  
 Чуло мириса и укуса.  
 Кожа. Епидермис.Дермис. Лојна жлезда, знојна жлезда, длака, нокат. Васкуларизација коже. Хиподермис. 

                                                                                                                                                                                                            2 часа  
 Нервни систем. Хистолошка организација великог мозга, малог мо¬зга и кичмене мождине. Типови 

нерв¬них ћелија. Синапсе. Периферни живац.  
 Мушки репродуктивни систем. Тестис,сперматозоид, тубули рецти, рете тестис, дуцтули ефферентес, 

епидидимис, дуцтус деференс, весица семиналис,простата, пенис.  
 Женски репродуктивни систем. Оваријум. Примарни фоликул. Секундарни фоликул. Де-Граафов 

фоликул. Жуто тело. Утерус, цервиx утери. Вагина, Плацента. Млечна жлезда.  
                                                                                                                                                                                                                            2 часа  
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Вежбе 60 часова 
 

 Општа морфологија ћелије. Одлика ћелије и величина. Облик једра.  
 Ћелијске органеле. Голги комплекс, гранулирани ендоплазматски ретикулум, митохондрије, центриол, 

цилија.  
 Ултраструктура једра. Једарна мембрана, хроматин, нуклеолус, поре. Деоба ћелије.  
 Једнослојни епители. Љуспаст, коцкаст, цилиндричан. Псеудослојевити епители: дворедан и троредан.  

                                                                                                                                                                                                       6 часова  
 Сложени епители. Плочасто слојевити епител без орожавања. Плочасто слојевити епител са 

орожавањем. Епител прелазнг типа. Жлездани епител.  
 Мезенхим. Растресито везивно ткиво. Ултраструктура фибробласта. Слузно везивно ткиво. Тетива.  
 Ретикуларно везивно ткиво. Масно ткиво. Хрскавица: хијалина, фиброзна, еластична.  

                                                                                                                                                                                                                        8 часова  
 Кост. Брушена кост. Декалцификована кост. Окоштавање: енде¬змално и енхондрално. Ултраструктура 

остеокласта.  
 Костна срж. Хематопоеза.  
 Размаз крви. Леукоцитарна формула. Ултраструктура неутрофи¬лних, базофилних и еозинофилних 

гранулоцита. Структура тромбоцита.  
                                                                                                                                                                                                       6 часова  

 Мишићно ткиво. Попречно-пругасти скелетни мишић, срчани мишић, глатки мишић.  
 Нервно ткиво. Нервне ћелије. Нисслова супстанца. Нервна влакна. Мијелински омотач. Сензитивни 

корпускули. Синапса.  
 Тестис у развоју. Сперматогенеза. Оваријум у развоју. Овогенеза.  
 Ендометријум. Фуницулус умбилицалис. Плацента.  

                                                                                                                                                                                                       6 часова  
 Крвни и лимфни судови. Артерија еластичног типа. Артерија мишићног типа. Вена. Капилари. Лимфни 

судови.  
 Пљувачне жлезде. Серозна, мукозна и мешовита пљувачна жлезда. Сероцит и мукоцит 

(ултраструктура).  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Развој зуба. Стадијум капе, звона и глеђни орган.  
 Зуб. Брушен и декалцификован зуб. Глеђ. Дентин. Пулпа зуба.  
 Пародонцијум. Гингива. Цемент. Периодонцијум. Алвеоларна кост.  

                                                                                                                                                                                                       8 часова  
 Орална мукоза.Усна. Тврдо и меко непце.  
 Језик. Густативна мукоза. Папиле језика: циркумвалате, фолиате, фунгиформне и филиформне. 

Густативни корпускул.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Лимфатични органи. Тимус. Слезина. Лимфни чвор. Тонзила.  
 Езофагус. Кардија. Фундус. Пилорус. Дуоденум. Јејунум. Илеум. Колон. Апендикс.  
 Ендокрине жлезде. Хипофиза. Епифиза. Тиреоидеа. Паратиреоидеа. Надбубрежна жлезда.  

                                                                                                                                                                                                                        6 часова  
 Јетра. Весика фелеа. Панкреас.  
 Респираторни систем. Епиглотис. Трахеја. Плућа.  
 Уринарни систем. Бубрег. Уретер. Весица уринариа.  

                                                                                                                                                                                                       6 часова  
 Кожа. Чула.  
 ЦНС. Велики мозак. Мали мозак. Кичмена мождина. Ганглион. Нерв.  
 Мушки репродуктивни систем. Тестис. Епидидимис. Дуцтус деференс. Весица семиналис. Простата. 

Пенис. Женски репродуктивни Оваријум. Туба утерина. Утерус. Вагина. Гл. мамма.  
                                                                                                                                                                                                       6 часова  

Литература 
Обавезна литература:  

 Лачковић В., Р. Николић И., Тодоровић В.: Основна и орална хистологија и ембриологија, Datastatus, 
Београд, 2012.  

 Анђелковић З. и сарадници; Ћелија и ткива, Бонафидес, Ниш, 2002.  
 Анђелковић З.; Хистолошка грађа органа, Бонафидес, Ниш, 2001.  
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 Белоица и сарадници, Дечја стоматологија, Елит медика, Београд, 2003, Гајић М.; Раст и развитак 
орофацијалног система и Анатомо хистолошке карактеристике зуба 47-97.  
 

Препоручена литература:  
 Junqeira L.C. i Carneiro J., Основи хистологије, Дата статус, Београд, 2005.  
 Радујковић-Кубуровић Г., Хистолошки практикум за студенте стоматолошког факултета, Универзитет у 

Београду, Београд, 1996 .  

Број часова активне наставе (недељно) 
Предавања: 
45 

Вежбе: 
60 

Други облици наставе: 
0 

Студијски истраживачки рад: 
0 

Остали часови: 
0 

Методе извођења наставе 
 Предавања 
 Семинарски радови 
 Практична настава – хистолошки препарати 
 Слајдови 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе 30 Завршни испит 70 

Активност у току предавања 5 Писмени испит / 
Практична настава 5 Усмени испит / 
Колоквијум(и) 10 Тест 70 
Семинар(и) 10 Практични рад / 
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Предмет 

ЕТИКА 
Студијски програм: Интегрисане академске студије стоматологије 
Врста и ниво студија: Академске – дипломске студије 
Наставник: Матијевић Д. Душанка 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 2 
Шифра 005 
Услов: Уписан II (други) триместар 
Циљ предмета:  
Етика као основ образовања здравствених радника, водич у свакодневном раду са пацијентима, начин 
размишљања и обавезујући фактор у доношењу одлука у пракси и науци.  
Исход предмета:  
Формирање става код студената, о неопходности етичког расуђивања у свакодневној и научно-
истраживачкој пракси.  

Садржај 
Теоријска настава 30 часова 
 

 Медицина, стоматологија (дефиниција, подела). Задаци медицине. Човек као објект  
 медицине. Принципи образовања лекара некад и сад.  

                                                                                                                                                                                                            2 часа  
 Болест (клинички симптоми и знаци болести, типичан ток болести, дијагноза, прогноза и терапија). 

Теорије о настанку болести (онтолошки појам болести, религијски; античке и средњевековне теорије о 
болести). Масовна п ојава болести (велике епидемије у старом и средњем веку).  
                                                                                                                                                                                                       6 часова  

 Етика као филозофска дисциплина; теоријска етика; нормативна етика. Моралност, морално 
расуђивање, морално понашање. Предуслови за развој моралности. Позитивне и негативне морално – 
психолошке особине личности.  
                                                                                                                                                                                                           2 часа  

 Медицина, стоматологија (дефиниција, подела). Задаци медицине. Човек као објект медицине. 
Принципи образовања лекара некад и сад.  

 Болест (клинички симптоми и знаци болести, типичан ток болести, дијагноза, прогноза и терапија). 
Теорије о настанку болести (онтолошки појам болести, религијски; античке и средњевековне теорије о 
болести). Масовна појава болести (велике епидемије у старом и средњем веку).  
                                                                                                                                                                                                       6 часова  

 Лекарска тајна (јединствена, подељена) Еутаназија (активна, пасивна, социјална) Еутаназија кроз 
историју медицине; данашње схватање еутаназије у медицини, праву и медицинској етици. 
Експеримент у медицини (етичка начела; биолошки и терапијски експеримент на човеку; Хелсиншка 
декларација). Етички проблем трансплантације органа. Етички аспект вештачког прекида трудноће. 
Етички став лекара према колегама; породици болесника; друштвеној заједници; самом 
себи.Стоматолошка сестра као члан дијагностичко терапеутског тима.  
                                                                                                                                                                                                     12 часова  

 Грешке у медицини и кривична одговорност лекара. Јатрогенија; јатрогене болести и повреде. 
Медицинско право. Етичке дилеме савремене медицине. Етички аспект иновација у медицини.  
                                                                                                                                                                                                           2 часа  

Литература 
Обавезна литература:  

 Медицинска етика, Научна књига, Београд, 1996.  

Број часова активне наставе (недељно) 
Предавања: 
30 

Вежбе: 
0 

Други облици наставе: 
0 

Студијски истраживачки рад: 
0 

Остали часови: 
0 

Методе извођења наставе 
 Теоријска настава 
 Семинарски радови 
 Ситуационо подучавање 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе 30 Завршни испит 70 

Активност у току предавања 10 Писмени испит 70 
Практична настава / Усмени испит  
Колоквијум(и) / Тест  
Семинар(и) 20 Практични рад  
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Предмет 

ФИЗИОЛОГИЈА 
Студијски програм: Интегрисане академске студије стоматологије 
Врста и ниво студија: Академске – дипломске студије 
Наставник: Ценић-Милошевић Б. Десанка и Тамбур Ж. Зоран 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 9 
Шифра 006 
Услов: Уписан II (други) триместар 
Циљ предмета:  
Омогућити студентима савлађивање општих физиолошких принципа и функционисања органа и 
система са посебним акцентом на све функционалне системе орофацијалне регије.  
Исход предмета:  
Усвајање знања из општих физиолошких принципа и функцонисања органа и система. Оспособљавање 
студената за праћење наставе из патолошке физиологије и интерне медицине.  

Садржај 
 
Теоријска настава 120 часова 
 
Општа физиологија 20 часова  
 

 Телесне течности. Крвна плазма, серум - састав, количина. Лимфа. Цереброспинална течност. Појам 
унутрашње средине, хомеостаза, принципи хомеостатских функција, хомеостатски механизми, 
позитивна и негативна повратна спрега.  
                                                                                                                                                                                                       6 часова  

 Транспорт кроз ћелијску мембрану. Грађа ћелијске мембране, врсте јонских канала и регулација њихове 
пропустљивости. Г-протеин. Типови транспорта кроз ћелијску мембрану (дифузија, олакшана дифузија, 
активни транспорт, котранспорт).  
                                                                                                                                                                                                       6 часова 

 Физиологија ексцитације. Мембрански потенцијал мировање - МПМ (механизам формирања, 
вредности), електротонусни потенцијали, акциони потенцијал - АП (јонска основа подраживања, 
криве). Физиолошки значај На-К АТПазе. Особености АП срчаног, мишићног и нервног ткива.  
                                                                                                                                                                                                       8 часова  

Специјална физиологија 70 часова  
 

 Физиологија крви  
 Уобличени елементи. Еритроцити (број, облик, грађа транспорт кроз мембрану). Седиментација, 

хематокрит. Хемоглобин (грађа, типови хемоглобина и њихове особине). Регулација еритропоезе. 
Леукоцити (број, подела, физиолошки значај, особине, леукоцитарна формула, микро и макрофагоцити, 
регулација леукопоезе).  

 Физиологија имуног система. Физиолошка основа хуморалног и целуларног имунитета, Т-лимфоцити, 
Б-лимфоцити, имуноглобулини, систем комплемента.  

 Физиолошка основа хемостазе и коагулације. Тромбоцити (број и особине - промене облика,атхезија, 
агрегација). Коагулација - каскадна теорија, фактори коагулације, антикоагуланси, фибринолиза.  

 Систем крвних група. (А,Б,О), Рх фактор, трансфузија.  
                                                                                                                                                                                                       8 часова  

 Физиологија попречно пругастих мисића  
 Саркомера, актински и миозински миофиламенти, механизам контра¬кције, значај дужине сакомере за 

мишићну контракцију, Францк-Старлингов закон. Енергија мишићне контракције, моторна јединица. 
Кисеонички дуг. Сложена мишићна контракција. Нервно-мишићна си¬напса. Значај замора.  

 Физиологија глатких мишића. Особеност грађе глаткомишићног ткива, врсте, инервација, 
специфичност контракције. Пластични тонус.  
                                                                                                                                                                                                       8 часова  

 Физиологија кардиоваскуларног система  
 Физиологија срца. Физиологија миокарда, контрактилна мускулатура, спроводни систем срца, 

аутоматизам рада срца.  
 Срчани циклус, фазе срчаног циклуса, закони срца. Срчани волумени (систолни, волумен на крају 

систоле, волумен на крају дијастоле). Минутни волумен.  
 Срчани тонови (генеза, значај валвула). Први, други, трећи и четврти срчани тон.  
 Електрокардиографија (ЕКГ).  
 Инервација срца и регулација његовог рада (нервна и хуморална). Коронарна циркулација.  
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 Физиологија циркулације крви. Особине крвних судова. Капацитативни и резистивни крвни судови. 
Закони хемодинамике. Инервација крвних судова, типови рецептора крвних судова. Континуирани ток 
крви. Циркулацила у венским крвним судовима и фактори који утичу на венску циркулацију.  

 Крвни притисак: артеријски и венски. Васкуларни ендотел - васкуларна хомеостаза (улога 
простациклина, тромбоксана и НО).  

 Пулс: артеријски - сфигмографија (анализа криве), ширење артеријског пулса до нивоа артериола. 
Венски пулс, регистровање (Флебограм).  

 Микроциркулација: капилари, прекапиларни сфинктер, вазомоција, шантни крвни судови.  
 Регулација циркулације и артеријског притиска.  

                                                                                                                                                                                                     12 часова  
 Физиологија респираторног система  
 Физиологија дисања, респираторни путеви (мртви простор), респираторна мембрана, респираторна 

јединица, механизам инспирације и експирације, знацај инерплеуралног притиска.  
 Транспорт гасова: транспорт кисеоника, крива дисоцијације оксихемоглобина. Транспорт угљен 

диоксида и крива дисоцијације. Бохр-ов и Халдане-ов ефекат. Транспортна и пуферска улога 
хемоглобина.  

 Регулација дисања: нервна и хуморална (хемо и баро рецептори). Први удах.  
                                                                                                                                                                                                                        6 часова  

 Физиологија дигестивног тракта  
 Физиологија варења у желуцу. Желудачни сок (састав, количина регулација секреције), ферменти, 

покрети желуца.  
 Варење у дванаестопалачном цреву. Панкреасни сок и жуч - састав, количина и регулација секреције.  
 Физиологија варења у танком цреву. Цревни сок - састав, количина и регулација секреције. Механизми 

апсорпције, покрети. Рефлекс дефекације.  
 Калоријска вредност хране, респираторни количник, топлотни еквивалент кисеоника, базални 

метаболизам, физиологија равнотеже у исхрани (гојазност и кахексија).  
                                                                                                                                                                                                       8 часова  

 Физиологија уринарног тракта  
 Физиологија бубрега. Процеси филтрације, реапсорпције и секреције у нефрону. Примарни и 

дефинитивни урин. Клиренс.  
 Улога бубрега у регулацији осмолалности и количини воде у организму, концентровање урина.  
 Ендокрина улога бубрега (еритропоетин и ренин). Регулација ацидобазне равнотеже. Рефлекс микције. 

                                                                                                                                                                                                       6 часова  
 Физиологија ендокриних жлезда  
 Ендокрина улога хипоталамуса, значај хипоталамо-хипофизног портног система. Хипофиза, хормони 

адено и неуро хипофизе и регулација њиховог лучења.  
 Тиреоидна жлезда, хормони - формирање, секреција, регилација лучења, ефекти. Паратиреоидна жлезда 

- паратхормон, метаболизам калцијума и фосфора.  
 Ендокрини панкреас (инсулин и глукагон). Ендокрина регулација ме¬таболизма угљених хидрата.  
 Хормони коре и сржи надбубрега.  
 Хормони репродукције и сексуалног развоја. Репродуктивни систем. Мушки репродуктивни систем 

(сперматогенеза и њена регулација, ендокрина функција тестиса - тестостерон). Женски репродуктивни 
систем (јајник - хормони, овулација, гонадотропни хормони, менструални циклус -хормонска 
регулација).  
                                                                                                                                                                                                       8 часова  

 Физиологија централног нервног система  
 Физиологија рецептора и рефлекса. Рецепторски потенцијал, адаптација рецептора, врсте рецептора. 

Мишићно вретено и голдги тетивни рецептори. Појам рефлексног лука. Рефлекси - врсте, клинички 
важни рефлекси код човека, условни рефлекс.  

 Централни нервни систем. Функционална организација и подела ЦНС-а. Кичмена мождина - спинални 
рефлекси, спинални шок, сензорни и моторни путеви, рефлексни центри. Броwн-Сегуард-ов синдром. 
Мали мозак (кординација покрета, чуло равнотеже).  

 Продужена мождина и понс. Улога у контроли виталних рефлексних механизама. Кранијални нерви. 
Средњи мозак - функције, ретикуларна формација.  

 Таламус - релејна и модулаторска улога његових једара. Хипоталамус - улога у регулацији вегетативних 
функција (телесне темпаратуре, апетита, узимања воде, ендокрина функција, сексуално понашање, 
емотивно понашање).  

 Вегетативни нервни систем. Опште карактеристике парасимпатикуса и симпатикуса. 
Неуротрансмитери. Типови рецептора (пре и пост синаптички).  

 Мождана кора. Значај моторне и сензорне коре. Физиологија ока - појам рефракције и акомодације. 
Видни пут. Чуло слуха.  
                                                                                                                                                                                                     14 часова  
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Орална физиологија 30 часова  
 

 Физиологија пљувачних жлезда  
 Физиологија пљувачних злезда - број, инервација, врста секрета, крвоток и регулација крвотока. 

Пљувачка - формирање (примарна, секундарна), састав (неоргански, органски, порекло појединих 
састојака пљувачке). Значај пљувачне амилазе.  

 Секреција пљувачке, фазе секреције, фактори који утичу на лучење пљувачке. Утицај нервног и 
ендокриног система на количину и састав пљувачке. Дневни ритам секреције пљувачке. Узимање 
узорка пљувачке. Улоге пљувачке.  

 Физиолошки механизми и регулација секреције пљувачке.  
 Течности зубног ткива (гингивална, дентинска, глеђна).  

                                                                                                                                                                                                     10 часова  
 Физиологија дентиције  
 Број, облик , врста, време ницања зуба, млечна и стална дентиција.  
 Механизам причвршћености зуба, однос зуба (оклузија и артикулација).  
 Физиологија зубних ткива (глеђ, дентин, цемент, пулпа - састав). Минерализација.  
 Физиолошка основа каријеса зуба. Физиологија виличне кости, грађа, метаболизам.  

                                                                                                                                                                                                                            2 часа  
 Физиологија мастикације  
 Физиологија мастикаторних мисића и њихова улога у процесу жвакања. Електромиографија (изглед 

криве, тумачење). Рефлекс масетера. Гнатодинамометрија.  
 Физиологија темпоромандибуларног зглоба, типови покрета доње вилице.  
 Жвакање - механизам, значај, типови, утицај жвакања на лучење пљувачке, значај рецептора за додир у 

регулацији процеса жвакања и почетак чина гутања. Улога језика, усана, образа и тврдог непца у 
процесу жвакања. Рефлексна контрола жвакања. Померање зуба у процесу жвакања. Гутање - фазе, 
рефлексна контрола.  

                                                                                                                                                                                                                        5 часова  
 Физиологија орофацијалне сензитивне трансмисије  
 Рецептори усне дупље (додир, притисак, бол, терморецептори). Сензитивна трансмисија кроз зубна 

ткива.  
 Сензитивни путеви из усне дупље. Чуло укуса (рецептори, дискриминација различитих укуса, 

густативни пут). Чуло мириса и олфактивни пут.  
                                                                                                                                                                                                            3 часа  

 Орална хомеостаза Значај оралне хомеостазе.  
 Компоненте оралних течности. Значај хемостазе и коагулације у стоматологији.  
 Значај исхране (минерала, витамина) за органе усне дупље.  
 Ефекат хормона на орална ткива (хипофиза, тиреоидна жлезда, паратиреоидна жлезда). Орална ткива 

за време пубертета и менструалног циклуса.  
 Улоге оралне слузокоже у неспецифичној заштити. Секреторни имуноглобулински систем пљувачке 

(структура, значај, улога).  
 Пуфери пљувачке.  
 Улоге усне дупље у процесу варења, дисања, говора.  

                                                                                                                                                                                                     10 часова  
 

 
Вежбе 30 часова 
 

 Физиологија крви  
 Еритроцити: одређивање броја еритроцита; осмотска резистенција еритроцита; одређивање 

концентрације хемоглобина; одређивање вредности хематокрита и седиментације.  
 Леукоцити: крвни размаз - препознавање ћелијских елемената крви; одређивање броја леукоцита; 

одређивање апсолутне и релативне леукоцитарне формуле.  
 Хомеостаза: хематолошки индекси; утицај калцијумових јона на коагулацију; пуфери крви, одређивање 

пуферског капацитета; одређивање крвних група.  
                                                                                                                                                                                                       6 часова  

 Физиологија ексицатибилних ткива  
 Нервномишићни препарат: припрема нервомишићног препарата; праг надражаја.  
 Мишићна контракција: проста и сложена мишићна контракција; акционе струје; утицај замора на групи 

мишића; однос оптерећења и снаге мишићне контракције.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Физиологија кардиоваскуларног система  
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 Физиологија срца: аутоматизам срца, утицај температуре на рад срца; Станијусове лигатуре; утицај 
вегетативног нервног система на срчани рад; ЕКГ; аускултација срчаних тонова.  

 Физиологија циркулације крви: Мариоттеов оглед; посматрање периферног крвотока; мерење ТА; пулс. 
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Физиологија дисања  
 Улога спољашњих и унутрашњих интеркосталних мишића у процесу дисања – Habburger-ov модел; 

одређивање плућних волумена и капацитета.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Физиологија гастроинтестиналног система  
 Доказивање деловања фермената дигестивног тракта на варење хране; састављање дневних оброка.  

                                                                                                                                                                                                            2 часа  
 Физиологија бубрега  
 Клинички преглед урина: доказивања присуства појединих састојака урина; израчунавање клиренса.  

                                                                                                                                                                                                            2 часа  
 Физиологија централног нервног система  
 Спинални шок, спинални рефлекси; клинички важни рефлекси код човека.  

                                                                                                                                                                                                            2 часа  
 Орална физиологија  
 Физиологија пљувачке: узимање узорка пљувачке; одређивање количине излучене пљувачке код 

човека у мировању и после секреторне стимулације (хемијски, механички надражаји); испитивање 
осмолалности пљувачке на изолованим ћелијама.  

 Улоге пљувачке у варењу и хомеостази: одређивање ПХ вредности; одеђивање пуферског капацитета 
пљувачке; саливарна амилаза, улога у варењу хране.  

                                                                                                                                                                                                                            4 часа  
 Физиологија мастикаторних мишића: рефлекс масетера; гнатодинамометрија (мерења између 

различитих врста зуба у групи студената), биолошка варијабилност мерених параметара и статистичка 
обрада.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Сензибилитет зуба: испитивања сензибилитета зуба (здравих, пломбираних, кариозних) различитих 
врста зуба у групи студената; праг надражаја; биолошка варијабилност мерених параметара и 
статистичка обрада.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

Литература 
Обавезна литература:  

 Guyton A.C. i Hall J.E.: Медицинска физиологија, W.B.Saunders, превод деветог издања, Савремена 
администрација, Београд, 1999.  

 Ganong W.: Преглед медицинске физиологије (18. издање)  
 Анојчић М.: Практикум из физиологије, I део за студенте стоматологије, Универзитет у Београду, Београд, 

1997.  
  Ценић-Милошевић Д.: Основи физиологије за студенте стоматологије, Стоматолшки факултет, Панчево, 

2005.  
Број часова активне наставе (недељно) 

Предавања: 
120 

Вежбе: 
30 

Други облици наставе: 
0 

Студијски истраживачки рад: 
0 

Остали часови: 
0 

Методе извођења наставе 
 Предавања 
 Семинарски радови 
 Видео презентације  
 Филмови 
 Дискусија на задату тему 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе 30 Завршни испит 70 

Активност у току предавања 5 Писмени испит / 
Практична настава 5 Усмени испит 70 
Колоквијум(и) 10 Тест / 
Семинар(и) 10 Практични рад / 
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Предмет 

ПАТОЛОГИЈА 
Студијски програм: Интегрисане академске студије стоматологије 
Врста и ниво студија: Академске – дипломске студије 
Наставник: Станковић Д. Зоран 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Шифра 007 
Услов: Уписан III (трећи) триместар 
Циљ предмета:  
Оспособљавање студената за препознавање и тумачење основних појмова, узрока и порекла болести, и за 
макроскопску дијагностику обољења органа и ткива: главе, врата, грудне и трбушне дупље, карличног 
предела и екстремитета.  
Исход предмета:  
Студент је теоретски припремљен и оспособљен за препознавање и тумачење основних појмова, узрока и 
порекла болести, и за макроскопску дијагностику обољења органа и ткива: главе, врата, грудне и 
трбушне дупље, карличног предела и екстремитета.  

Садржај 
 
Теоријска настава  30 часова 
 
Општа патологија 12 часова  
 

 Увод у патологију (адаптивни одговори, реверзибилна оштећења, инверзибилна оштећења, патолошке 
калцификације, хијалина промена). Инфламација и репарација (акутно и хронично запаљење, 
репарација орофацијалних ткива).  
                                                                                                                                                                                                       5 часова  

 Поремећаји хемодинамике (едем, хеморгија, хиперемија, тромбоза, емболија, инфаркт).  
 Имунопатологија (типови имунских реакција, одбацивање трансплантата, аутоимунске болести).  

                                                                                                                                                                                                            3 часа  
 Неоплазија (дефиниције, подела, биологија туморског раста, карциногенеза, клиничке карактеристике 

тумора).  
 Болести изазване факторима околине (радијациона оштећења).  

                                                                                                                                                                                                            4 часа  
Патологија органа и система 18 часова  
 

 Васкуларна патологија (артериосклероза, хипертензија, анеуризме, инфламаторне болести, 
варикозитет).  

 Патологија срца (исхемијске и хипертензивне болести, инфламације).  
                                                                                                                                                                                                            3 часа  

 Патологија плућа (ателектаза, конгестија, едем, васкуларне болести, опструктивне болести, инфекције, 
рестриктивне болести, тумори).  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Патологија дигестивног тракта (конгениталне и стечене аномалије, инфламације, тумори).  
 Патологија јетре, билијарног тракта и панкреаса (билијарна опструкције, инфламације, цироза јетре, 

тумори).  
                                                                                                                                                                                                            3 часа  

 Патологија бубрега (лезије гломерула, болести тубула и интерстицијума, васкуларне болести, тумори).  
 Патологија уринарног тракта и мушког репродуктивног система (конгениталне аномалије, 

инфламације, тумори).  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Гинеколошка патологија (инфективне лезије и тумори женског гениталног система).  
 Патологија дојке (инфламације, фиброцистичне промене, тумори).  
 Патологија лимфоретикуларног система (анемије, леукопенија, реактивне пролиферације леукоцита, 

мијелопролиферативни синдроми, леукемија).  
                                                                                                                                                                                                            3 часа  

 Патологија ендокриног система (болести хипофизе, тироидне жлезде, паратиреоидних жлезда, 
надбубрега).  

 Патологија носа, параназалних шупљина, фаринкса, ларинкса и уха (инфламације и тумори).  
 Патологија коже (инфламаторне и булозне дерматозе) .  
 Патологија зглобова (инфламаторне лезије, тумори).  
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 Патологија нервног система (циркулаторне и инфламаторне болести ЦНС, демијелинизирајуће и 
метаболичке болести ЦНС, тумори ЦНС, нетуморске болести периферних нерава).  
                                                                                                                                                                                                       5 часова  

Вежбе 30 часова 
 

 Оштећења ћелија: интрацелуларна накупљања масти, пигмената; атрофија.  
 Инфламација и репарација: акутно, хронично и грануломатозно запаљење; репарација.  
 Неоплазија:микроскопске карактеристике бенигних и малигних тумора.  
 Репетиција и провера знања.  

                                                                                                                                                                                                     10 часова  
 Патологија кардиоваскуларног система: артериосклероза, инфаркт миокарда.  
 Патологија плућа:емфизем, хронични бронхитис, бронхопнеумонија, карцином плућа.  

                                                                                                                                                                                                                        6 часова  
 Патологија јетре, дигестивног тракта и панкреаса: застој жучи у јетри, цироза јетре, холециститис, 

карцином панкреаса.  
 Репетиција и провера знања.  

                                                                                                                                                                                                            4 часа  
 Патологија бубрега и уринарног тракта: гломерулонефритис, пијелонефритис, папилом уротела.  
 Патологија ендокриног система: колоидна струма тиреоидне жлезде, аденом штитасте жлезде, 

носуларна хиперплазија коре надбубрега. 
                                                                                                                                                                                                       6 часова  

 Патологија нервног система: крварење и инфаркт мозга, манин¬геом.  
 Репетиција и провера знања.  

                                                                                                                                                                                                            4 часа  

Литература 
Обавезна литература:  

 Катић В., Кутлешић Ч., Стојановић Д., "Општа патологија", Просвета, Ниш, Прво издање, 1997; 

 Арамбашић М., Ђорђевић М., Јовановић В.,"Општа патологија", Научна књига, Београд, 1998,  
Број часова активне наставе (недељно) 

Предавања: 
30 

Вежбе: 
30 

Други облици наставе: 
0 

Студијски истраживачки рад: 
0 

Остали часови: 
0 

Методе извођења наставе 
 Семинарски радови 
 Колоквијуми 
 Видео пројекције 

 Рад у лабораторији и просектури клинике-болнице  
Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе30 Завршни испит 70 
Активност у току предавања 10 Писмени испит 70 
Практична настава 10 Усмени испит / 
Колоквијум(и) 5 Тест / 
Семинар(и) 5 Практични рад / 
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Предмет 

ПАТОЛОШКА 
ФИЗИОЛОГИЈА 

Студијски програм: Интегрисане академске студије стоматологије 
Врста и ниво студија: Академске – дипломске студије 
Наставник: Ценић-Милошевић Б. Десанка 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 8 
Шифра 008 
Услов: Уписан III (трећи) триместар 
Циљ предмета:  
Омогућити студентима савладавање општих патофизиолошких принципа и поремећаја у вункционисању 
органа и систгема са посебним акцентом на све поремећаје у функционисању система орофацијалне 
регије.  
Исход предмета:  
Усвајање знања из општих патофизиолошких принципа и поремећаја у функционисању органа и 
система. Оспособљавање студената за праћење наставе из интерне медицине и свих клиничких 
медицинских предмета.  

Садржај 
 
Теоријска настава 60 часова 
 
Општа патофизиологија 28 часова  
 

 Здравље, болест.  
 Етиологија и етиолошки фактори.  
 Дејство механичких етиолошких фактора - опште и локално (на оралну регију).  
 Утицај кретања и промене атмосферског притиска.  
 Дејство звука и утразвука (примена у стоматологији).  

                                                                                                                                                                                                       5 часова  
 Дејство термичких фактора на организам (повишена и снижена температура).  
 Дејство електромагнетног (нејонизованог и јонизованог) зрачења.  
 Утицај ласерског и јонизујућег зрачења на оралну регију.  
 Дејство електричне струје на организам.  

                                                                                                                                                                                                            4 часа  
 Дејство хемијскух етиолошких фактора, - утицај хемијских материја на оралну регију.  
 Утицај ендогених етиолошких фактора – генетски поремећаји од значаја за стоматологију; старост. 

                                                                                                                                                                                                       5 часова  
 Неспецифична и специфична заштита организма.  
 Запаљење (акутно и хронично).  
 Медијатори ћелијске комуникације.  
 Општи неспецифични одбрамбени механизми. 

                                                                                                                                                                                                       5 часова  
 Поремећаји имуности (алергијске реакције, аутоимуност, имуносупресија, имуностимулација).  
 Поремећаји ензима – ензимопатије од значаја за стоматологију.  
 Етиологија и патогенеза малигнитета.  

                                                                                                                                                                                                       5 часова  
 Поремећаји метаболизма основних хранљивих материја, воде, електролита, олигоелемената и 

витамина, и њихов утицај на оралну регију.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 
Патофизиологија система од значаја за стоматологију 32 часа  
 

 Поремећаји кардиоваскуларног система. Поремећаји системске циркулације и периферног крвотока. 
Хипер и хипотензија. Шок и врсте шока.Поремећаји контрактилне способности срца (срчана 
инсуфицијенција). Поремећаји стварања и спровођења срчаних импулса. Поремећаји коронарне 
циркулације (ангина пекторис и унфаркт).  
                                                                                                                                                                                                     10 часова  

 Поремећаји уобличених елемената крви. Патогенеза анемија, полицитемија. Поремећаји беле лозе 
(леукоцитозе, леукопеније, агранулоцитоза, малигни поремећаји). Поремећаји хемостазе (крвни судови, 
тромбоцитопатије, плазматски чиниоци коагулације).Тромбоза. Оралне промене код хематолошких 
поремећаја. 
                                                                                                                                                                                                       6 часова  
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 Поремећаји респираторног система. Поремећаји контроле дисања и респираторног ритма. Поремећаји 
вентилације. Опструктивни и рестриктивни поремећаји. Поремећаји размене гасова. Промене 
интраторакалног притиска. Поремећај плућне циркулације (едем плућа). Респираторна 
инсуфицијенција.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Поремећаји уринарног тракта. Преренални, гломеруларни, тубуларни и постренални поремећаји. 
Акутна хронична бубрежна инсуфицијенцја. Оралне промене код обољења бубрега.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Поремећаји дигестивног тракта. Поремећаји моторике и пасаже (поремећаји ТМЗ, мастикације, гутања). 
Поремећаји секреције (пљувачке). Поремећаји свих јетриних функција. Инсуфицијенција јетре (цироза).  

 Поремећаји ацидо-базне равнотеже. Метаболичка ацидоза и алкалоза. Респираторна ацидоза и 
алкалоза.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Поремећаји ендокриног система. Оралне промене условљене поремећајима ендокриног система.  
 Поремећаји локомоторног система. Реуматске болести од значаја за стоматологију.   

                                                                                                                                                                                                            4 часа  
 Поремећаји нервног система и чула. Поремећаји периферних нерава. Поремећаји неуровегетативног 

система. Поремећаји моторног и сензорног система. Поремећаји кранијалних нерава. Епилепсија. 
Поремећаји свести. Поремећаји вида, слуха,мириса и укуса.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 
Вежбе 30 часова 
 

 Дејство етиолошких фактора. Термичких (хипо и хипертермија). Повишеног и сниженог притиска, 
асфиксија. Утицај хемијских фактора.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Неспецифична и специфична заштита. Запаљење, миграција леукоцита, фагоцитоза, ензимске реакције. 
Алергијске реакције, И (анафилактички и хистамински шок),I,II,III и IV тип.  

                                                                                                                                                                                                                        6 часова  
 Поремећаји уобличених елемената. Поремећаји еритроцитне лозе, поремећаји леукоцитне лозе, 

поремећаји тромбоцита.  
                                                                                                                                                                                                       8 часова  

 Поремећаји хемостазе. Поремећаји коагулације, протромбинског времена, инхибитора коагулације, 
ретракције коагулума, фибринолизе.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Поремећаји кардиоваскуларног система. Периферног крвотока, системске циркулације. Поремећаји 
ЕКГ-а.  
                                                                                                                                                                                                       6 часова  

 Поремећаји секреције у дигестивном тракту. Хипо и хиперацидитет желудачног сока. Ахлорхидрија. 
Жучне боје у мокраћи.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Манифестације поремећаја уринарног тракта.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

Литература 
Обавезна литература:  

 Миленковић П.: Патофизиологија, Универзитет у Београду, Београд 1999; 
 Ценић-Милошевић Д.: Практикум из патолошке физиологије, Универзитет у Београду, Београд 1997;  
 Ценић-Милошевић Д.: Основи патолошке физиологије за студенте стоматологије, Стоматолошки 

факултет Панчево, Панчево, 2005.  

Број часова активне наставе (недељно) 
Предавања: 
60 

Вежбе: 
30 

Други облици наставе: 
0 

Студијски истраживачки рад: 
0 

Остали часови: 
0 

Методе извођења наставе 
 Семинарски радови 
 Видео презентације 
 Филмови 
 Дискусије на задату тему 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе 30 Завршни испит 70 

Активност у току предавања 5 Писмени испит / 
Практична настава 5 Усмени испит 70 
Колоквијум(и) 10 Тест / 
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Семинар(и) 10 Практични рад / 
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Предмет 

ИНФОРМАТИКА 
Студијски програм: Интегрисане академске студије стоматологије 
Врста и ниво студија: Академске – дипломске студије 
Наставник: Штављанин Б. Велимир 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 4 
Шифра 009 
Услов: Уписан III (трећи) триместар 
Циљ предмета:  
Овладавање основним појмовима из области информатике. Стицање знања о рачунарским 
технологијама и могућностима њихове примене у стоматологији. Овладавање основним програмским 
пакетима за писање текста, прављење табела и рад са подацима.  
Исход предмета:  
Студент је оспособљен, да као будући доктор стоматологије, самостално ради и користи рачунар у својој 
ординацији. Коришћење рачунара је усмерено на апликативне програме прилагођене стомтолошкој 
пракси, писање текста, формирање табела, графикона и обраду података.  

Садржај 
 
Теоријска настава 30 часова 
 

 Основе информатике. Кибернетика и кибернетски систем, општа теорија система, теорија информација, 
информатика, информациони систем, здравствени информациони систем, врсте здравствених 
информационих система, нивои здравствених информационих система.  

 Рачунарски систем. Увод, хардвер (врсте рачунара, структура рачунара), софтвер (оперативни систем, 
програми преводиоци, програмски језици), основи процеса програмирања, апликативни програми.  

 Структура и организација података. Основни појмови, структура података, организација података 
(датотеке, базе података).  

 Оперативни систем МS Windоws . Основни појмови, функције.  
 MS Word. Основни појмови, функције.  

                                                                                                                                                                                                     10 часова  
 Основе статистике и статистичке анализе. Основни појмови у статистици, теоријски основ статистике, 

инструменти за прикупљање података у стоматологији (документација и евиденције, национални 
стома¬толошки картон, стоматолошки картон СЗО), национални здравствени статистички 
информациони систем са посебним освртом на стоматолошку здравствену заштиту, основне методе 
информатички алати статистичке анализе.  

 MS Excel литературе базе података, концепт Интернет-а. . Основни појмови, функције.  
 Информатички алат SZO EPI Info. Основе пакета, намена, примена.  

                                                                                                                                                                                                     10 часова  
 Методе и модели статистичке анализе. Основе, дескриптивна анализа (груписање и табелирање 

података, дистрибуција фреквенција, мере централне тенденције, мере варијабилитета,релативне 
вредности), графичка анализа, информатичка подршка дескриптивној и графичкој анализи и тумачење 
резултата насталих употребом алата EPI Info. и MS Excel.  

 Презентација података. Циљ презентације, сценарио презентације, инструменти и алати за припрему 
презентација (табеле, графикони, инсерт слике, сцан слике и сл.), за израду презентација (MS 
PowerPoint и MS Excel), употреба информатичких алата за презентације.  

 Систем биомедицинских информација. Основе, претраживање.  
                                                                                                                                                                                                     10 часова  

 
 
Вежбе 15 часова 
 

 Оперативни систем MS Windows . Функције, коришћење.  
 MS Word. Функције, коришћење.  

                                                                                                                                                                                                       5 часова  
 MS Excel. Функције, коришћење, примена алата за потребе статистичке анализе, примена алата за 

потребе презентација.  
                                                                                                                                                                                                            3 часа  

 Информатички алат SZO EPI Info. EPED креирање упитника, ENTER унос података, CHECK контрола 
уноса, ANALYSIS анализа података, примена у стоматологији.  

                                                                                                                                                                                                                        5 часова  
 ИНТЕРНЕТ базе података (MEDLINE и сл.), претраживачи, коришћење Интернета.  

                                                                                                                                                                                                            2 часа 
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Литература 
Обавезна литература:  

 Јевтић И., Медицинска информатика, Београд, 1996.  

Број часова активне наставе (недељно) 
Предавања: 
30 

Вежбе: 
15 

Други облици наставе: 
0 

Студијски истраживачки рад: 
0 

Остали часови: 
0 

Методе извођења наставе 
 Рад у рачунарској лабораторији 
 Видео презентације 
 Семинарски радови 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе 30 Завршни испит 70 

Активност у току предавања 5 Писмени испит / 
Практична настава 5 Усмени испит / 
Колоквијум(и) 10 Тест 70 
Семинар(и) 10 Практични рад / 
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Предмет 

ИСТОРИЈА 
СТОМАТОЛОГИЈЕ 

Студијски програм: Интегрисане академске студије стоматологије 
Врста и ниво студија: Академске – дипломске студије 
Наставник: Матијевић Д. Душанка 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 2 
Шифра И 01 
Услов: Уписан III (трећи) триместар 
Циљ предмета:  
Упознавање студента са историјом медицине и стоматологије.  
Исход предмета:  
Стицање општег образовања из историје медицине и стоматологије.  

Садржај 
 
Теоријска настава 15 часова 
 

 Болести човека преисторијског доба (палеопатологија, палеоодонто¬логија). Медицина и зубна 
медицина најстаријих културних народа (Вавилон, Египат, Феникија, Кина, Јапан, Индија, земље Ацтека, 
Инка и Маја).  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Грчка медицина и зубна медицина. Почеци грчке медицине. Хипократ и његово доба. Грчка медицина 
после Хипократа (Александријска школа). Етрурска зубна медицина. Римска медицина и зубна 
медицина (медицина у доба Галена; период после Галена). Организација јавног здравства у старом 
Риму.  
                                                                                                                                                                                                            3 часа  

 Медицина раног средњег века (византијска, арапска, манастирска, сколастична). Медицинска школа у 
Салерну. Оснивање првих медицинских факултета (Болоња, 1158). Медицина и зубна медицина у доба 
ренесансе (Леонардо да Винчи, Андреас Весалиус – реформатори анатомије; Амброаз Паре – реформатор 
хирургије)  
                                                                                                                                                                                                            3 часа  

 Зубна медицина 18.века. Пјер Фошар, хирург-дентиста, “отац савре¬мене зубне медицине”. Филип Пфаф, 
Џон Хантер и њихов допринос одонтологији. Зубна медицина 19.века. Најважнија медицинска открића у 
19.веку (општа и локална анестезија, антисепса и асепса, X зраци).  
                                                                                                                                                                                                            3 часа  

 Српска средњевековна медицина. Хиландарски медицински кодекс. Хирурзи бербери (12.-19.век). Први 
школовани зубни лекари у Србији. Прве стручне стоматолошке књиге. Оснивање Српског лекарског 
друштва. Развој стоматологије између два светска рата.  

                                                                                                                                                                                                                            2 часа  
 Званична, традиционална и алтернативна медицина, религија и магија. Стоматологија данас, Место 

српске стоматологије у свету.  
                                                                                                                                                                                                                            2 часа  

Литература 
Обавезна литература:  

 Aнђелски, Х., Обрадовић М., Голијан Р.: Историја стоматологије, Стоматолошки факултет, Панчево, 2011.  
 Гавриловић В., Историја стоматологије, Медицинска књига, Београд, 1986  
 Препоручена литература: Гвоић Љ., Социологија, самостално ауторско издање, Београд, 1996  

Број часова активне наставе (недељно) 
Предавања: 
15 

Вежбе: 
0 

Други облици наставе: 
0 

Студијски истраживачки рад: 
0 

Остали часови: 
0 

Методе извођења наставе 
 Семинарски радови 
 Дискусија на задату тему 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе 30 Завршни испит 70 

Активност у току предавања 10 Писмени испит / 
Практична настава / Усмени испит / 
Колоквијум(и) / Тест 70 
Семинар(и) 20 Практични рад / 
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Предмет 

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК I 
Студијски програм: Интегрисане академске студије стоматологије 
Врста и ниво студија: Академске – дипломске студије 
Наставник: Мијатовић М. Маја 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 2 
Шифра И 02 
Услов: Уписан III (трећи) триместар 
Циљ предмета:  
Стицање елементарних знања из латинског језика, који ће олакшати даље учење стручних предмета.  
Исход предмета:  
Студент је овладао знањима из латинског језика и способан је да без већих препрека прати наставу из 
стручних предмета.  

Садржај 
 
Теоријска настава 15 часова 
 

 Прва, друга, трећа, четрврта и пета деклинација.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Прва, друга, трећа и четврта коњугација.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Презент; Императив; Футур први; Перфекат; Имперфекат; Плусквамперфекат; Футур други; Пасивни 
презент; Пасивни имперфекат; Пасивни футур први; Пасивни перфекат;Плусквамперфекат.  

                                                                                                                                                                                                                        6 часова  
 Именице; Придеви; Личне замениц;Лична повратна заменица; Показне и односно упитне заменице; 

Бројеви; Компарација придева.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Текстови.  
                                                                                                                                                                                                              1 час  

 Римска религија и култови.  
                                                                                                                                                                                                              1 час  

 Сентенце.  
                                                                                                                                                                                                              1 час  

Литература 
Обавезна литература:  

 Пакиж М., Димитријевић Д., Латински језик, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2003  

Број часова активне наставе (недељно) 
Предавања: 
15 

Вежбе: 
0 

Други облици наставе: 
0 

Студијски истраживачки рад: 
0 

Остали часови: 
0 

Методе извођења наставе 
 Теоријска настава 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе 30 Завршни испит 70 

Активност у току предавања 30 Писмени испит 70 
Практична настава / Усмени испит / 
Колоквијум(и) / Тест / 
Семинар(и) / Практични рад / 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

Предмет 

МИКРОБИОЛОГИЈА СА 
ИМУНОЛОГИЈОМ 

Студијски програм: Интегрисане академске студије стоматологије 
Врста и ниво студија: Академске – дипломске студије 
Наставник: Мировић Б. Вељко 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Шифра 011 
Услов: Уписан IV (четврти) триместар 
Циљ предмета:  
Да се полазници упознају са савременом микробиологијом и имунологијом у обиму који је неопходан за 
успешно обављање стоматолошке праксе као и за даље усавршавање и то из области: општа 
микробиологија, базична имунологија, микроорганизми од значаја у стоматологији и инфекције које 
узрокују, орална микробиологија и контрола инфекција.  
Исход предмета:  
Да студенти овладају знањима и вештинама неопходним за успешну дијагностику и терапију инфекција 
у стоматологији као и  методама контроле и надзора над инфекцијама у погледу властите заштите, 
заштите пацијената и заједнице од инфекција.  

Садржај 
 

Теоријска настава 60 часова 
 
Општа микробиологија 16 часова  

 
 Грађа бактерија и таксономија:  
 Еукариоти о прокариоти, облик и величина бактерија, међусобни распоред бактерија.  
 Грађа бактерија: површинске структуре, ћелијски зид, цитоплазматска мембрана, нуклеарни материјал 

или нуклеоид, рибозоми, бактеријске споре и њихов значај. Бојење по Граму. 
 Принципи таксономије бактерија. 
 Физиологија и генетика бактерија: 
 Раст, размножавање, кривуља пораста, аеробне, анаеробне и факултативно анаеробне бактерије. 
 Генетски материјал бактерија, генетске варијације, трансфер гена, рекомбинације, плазмиди, 

транспозони, инсерционе секвенце, рекомбинантне ДНК технологије у микробиологији (ДНК пробе, 
РНК пробе, ланчана реакција полимеразе-ПЦР, генске методе типизације). 

 Утицај физичких и хемијских агенаса на микроорганизме: стерилизација (врсте стерилизације, 
процедура стерилизације у стоматологији, контрола стерилизације), дезинфекција (врсте 
дезинфекције, врсте дезинфицијенаса), антисепса (врсте антисептика).                                               5 часова                                                                                                                                                                                                                      

 
 Антимикробна терапија: 
 Принципи антибиотске терапије: бактериостатски и бактерицидни антибиотици, избор антибиотика, 

спектар деловања антибиотика, комбинована антибиотска терапија, антибиотска профилакса, 
емпиријска антибиотска терапија, деескалациона антибиотска терапија, фармакокинетика и 
фармакодинамика антибиотика, токсичност, трајање антибиотске терапије. 

 Резистенција бактерија на антибиотике: механизми деловања антибиотика, механизми резистенције 
бактерија на антибиотике, значај резистенције бактерија на антибиотике. 

 Најважнији антибиотици који се користе у стоматологији: пеницилини, клиндамицин, 
метронидазол, тетрациклини, макролиди, фусидинска киселина и други антибиотици. Антифунгални 
агенси (полиени, азоли). Антивирусни агенски (ацикловир). 

 Утврђивање осетљивости бактерија на антибиотике, антибиограм  и његово тумачење.      5 часова                                                                                                                                                                                                       
 

 Однос паразит-домаћин и патогенеза бактеријских инфекција: 
 Паразитизам, комензализам, патогене и опортунистичке бактерије, колонизација, инфекција, 

резидентна и транзиторна микробна флора, инфективно обољење, општи аспекти инфекције 
(патогеност, вируленција, преносиве болести, природни ток инфективних болести), детерминанте 
патогености бактерија (преносивост, адхеренција, инвазивност, токсикогеност, ендотоксини и 
егзотоксини), гнојне и грануломатозне инфекције, целулитис, интрацелуларни и екстрацелуларни 
патогени, болничке инфекције, Кохови постулати. 

                                                                                                                                                                                                                        4 часа 
 

 

 Вируси и приони: 

 Структура вируса (нуклеинске киселине, вирусни протеини и ензими, спољашња овојница, симетрија 
вируса). 



31 

 

 Таксономија вируса: ДНК вируси, РНК вируси. 
 Размножавање вируса. 
 Патогенеза вирусних инфекција: путеви настанка вирусних инфекција, механизми ширења вируса у 

организму, интеракције вируса и ћелија домаћина, фактори домаћина у вирусним инфекцијама, 
онкогени вируси. 

 Приони и прионима индукована обољења. 
 Методе и принципи дијагностике вирусних инфекција: изолација, микроскопија, серолошке методе, 

молекуларне методе. 
                                                                                                                                                                                                             2 часа  
 

Специјална бактериологија 12 часова  
 

 Род Staphylococcus: S. aureus, S. epidermidis и други коагулаза-негативни стафилококи. Род Streptococcus: 
S. pyogenes, S. pneumoniae, S. agalactiae, стрептококи групе вириданс укључујући стрептококе усне 
дупље, анаеробни стрептококи. Род Neisseria: N. meningitidis, N. gonorhoae,  и сапрофитне најсерије. Род 
Enterococcus. 

 Род Bacillus. B. anthracis, B. subtilis, B. sterotermophilus и други сапрофитни бацили.  Род 
Corynebacterium: C. diphteriae и друге коринебактерије. Род Lactobacillus. Род Mycobacterium: 
Mycobacterium tuberculosis complex, Mycobacterium leprae,  aтипичне (опортунистичке) микобактерије 
узрочници микобактериоза.                                                                                                                                           4 часа 

                                                                                                                                                                                                                        
 Род Clostridium: C. tetani, C. botulinum, C. perfringens и друге медицински значајне клостридије. Род 

Actinomyces. 
 Породица Enterobacteriaceae:  Escherichia coli, Klebsiella pneumonie, Salmonella spp, Shigella spp, Yersinia 

spp и друге медицински значајне ентеробактерије.   
 Род Pseudomonas: P. aeruginosa.                                                                                                                                   4 часа 
 
 Bacteroides, Prevotella, Porphyromonas, Fusobacterium и друге медицински значајне анаеробне грам-

негативне бактерије. 
 Род Helicobacter, Род Vibrio, Род Campylobacter. 
 Spirohetes: Treponema pallidum и оралне трепонеме, Borrelia burgdorferi. 
 Chlamydia ssp, Mycoplsma spp, Rickettsia spp, Legionella spp. 

                                                                                                                                                                                                  4 часа  
 

                                                                                                                                                                                                             
Орална микробиологија 16 часова  
 

 Нормална флора усне дупље, екосистем усне дупље, збни плак. 
 Оралне стрептококе: групе mutans, salivarius, anginosus, mitis. Peptostreptococcus. Actinomyces, 

Lactobacillus, Eubacterium, Propionibacterium, Neisseria, Veillonella,  Haemophilus, Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans, Eikenella, Capnocytophaga.                                                                                                                                                                                                              

 Анаеробни грам-негативни бацили: Prevotella, Porphyromonas, Fusobacterium, Leptotricha. Wolinella. 
 Selenomonas, Treponema.      
 Оралне протозое: genus Entamoeba, genus Trichomonas.  
 Candida spp                                                                                                                                                                            3 часа 

                                                                                                                                                                                                             
  
 
 
 
  Зубни плак. Настанак, развој и састав зубног плака. Формирање зубног каменца.                           2 часа 

                                                                                                                                                                         
 Микробиологија зубног каријеса.  Епидемиологија, класификација, клиничка презентација и 

дијагноза каријеса. Етиологија зубног каријеса: фактори домаћина, дијета, микробиологија, 
Метаболизам зубног плака и зубног каријеса. Евалуација пацијената. Превенција зубног каријеса. 

                                                                                                                                                                                                                    2 часа  
 

 Микробиологија периодонталне болести. Класификација периодонталне болести и екологија 
гингивалног сулкуса и периодонталног  джепа. Етиолошки фактори: фактори ткива домаћина, 
специфични и неспецифични одбамбени механизми, микроорганизми субгингивалног плака, 
специфична и неспецифична хипотеза, еколошка хипотеза.  Хронични маргинални гингивитис. Прелаз 
гингивитис у периодонтитис (пародонтопатија домаћих аутора), Агресивни периодонтитис 
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(пародонтопатија). Некротизујући улцеративни гингивитис. Клиничке импликације микробиолошких 
тестова у периодонталној болести.                                                                                                                             3 часа 

 
 Дентоалвеоларне инфекције. Дентоалвеоларни апсцес. Периодонтални апсцес. Лудвигова ангина, 

Супуративни остеомијелитис вилице. Цервикофацијална актиномикоза. Инфекције простора фасција 
мишића главе и врата.                                                                                                                                                      2 часа 

 
 Инфекције слузокоже усне дупље и пљувачних жлезда. Инфекције оралне слузокоже: орална 

кандидоза, оралне манифестације системских микоза, оралне вирусне инфекције, оралне манифестације 
бактеријских инфекција (сифилис). Инфекције пљувачних жлезда. Вирусне инфекције пљувачних 
жлезда. Бактеријске инфекције пљувачних жлезда.                                                                                            2 часа 

 Принципи превенције инфекција у стоматологији. Принципи и путеви преноса инфекција. Процена 
болесника. Лична заштита стоматолога од инфекција: лична хигијена, одеванје у ординацији/клиници, 
заштитне баријере (рукавице, маске, наочаре), процедуре имунизације, стерилизација, дезинфекција, 
лабораторијска асепса, дизајн и одржавање стоматолошке ординације, уклањање лабораторијског 
отпада. 

                                                                                                                                                                                                            2 часа  
 

Имунологија 8 часова  
 

 Урођени имунитет: фагоцитоза, природне ћелије убице, протеини акутне фазе упале, инфламација. 
 Комплемент: класични и алтернативни пут активације, биолошки ефекти активације система 

комплемента. 
 Грађа и функционална органзација имуног система: лимфоидни органи, ћелије имуног система, 

гранулоцити, лимфоцити, антигени, антитела, главни антигени ткивне подударности, имунолошке 
реакције.                                                                                                                                                                               2 часа 

 
 Т лимфоцити: диференцијација и активација. 
  Б лимфоцити: диференцијациа и активација.           
                                                                                                                                                                                                          2 часа 

 
 Имунски одговор. Обрада антигена и антиген презентујуће ћелије.  
 Хуморални имунски одговор. Ћелијски имунски одговор. 
                                                                                                                                                                                                            2 часа 
 Имунитет код бактеријских инфекција. 
 Имунитет код вирусних инфекција.    
 Имунодефицијенције: примарне и секундарне имунодефицијенције.  
 Вакцине и имуни серуми.                                                                                                                                                 2 часа 

 
                                                                                      
 
 
                                                                                                                                       
Специјална вирусологија 8 часова  
 

 Herpesviridae:  Herpes simplex virus 1 i 2, Varcella zostervirus, Cytomegalovirus, Humani herpes virus-6 
(Roseolavirus), Epsten-Bar virus. 

 Mumpsvirus, Morbillivirus, Picornaviridae: Enterovirus (Poliovirus, Coxackie virusi, Hepatitis A virus), 
Rhinovirus. Rubellavirus.                                                                                                                                                      3 часа 

 Вируси узрочници хепатитиса-хепатотропни вируси: Hepatitis B virus, Hepatitis D virus, Hepatitis C virus, 
Hepatitis G virus, Hepatitis E virus.                                                                                                                                   2 часа 

 Retroviridae: Human immunodeficiency virus (HIV)                                                                                                  2 часа 
 Ortomyxoviridae (Influenza A, B i C virus) 
 Humani papilloma virus.                                                                                                                                                        1 час 
                                                                                                                                                 

  

Вежбе 30 часова 
 
 

 Микроскопска дијагностика инфекција 
 Микроскопске особине и морфологија бактерија и бојење по Граму: врсте микроскопа и микроскопије 

(светлосни микроскопија, микроскопија у тамном пољу, фазноконтрасни микроскоп, електронски 
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микроскоп), грађа ћелијског зида бактерија, микроскопирање препарата обојених по Граму различитих 
морфотипова бактерија и гљива рода Candida, бојење по Ziehl-Neelsen-у. Нативни препарат. Директан 
обојени препарат, препарат са културе. Значај директног прапарата у брзој дијагностици бактеријских и 
гљивичних инфекција.  Микроскопија у дијагностици акутног улцеративног гингивитиса.             5 часова 

 
 Стерилизација    
 Појам стерилизације, методе стерилизације (сува топлота, водена пара под притиском, хемијска 

стерилизација, комбинација хемијске и стерилизације топлотом), стерилизација гама-зрацима, суви 
стерилизатор, аутоклав, хемиклав, хладна стерилизација. Процес стерилизације у стоматолошкој 
пракси, престерилизациона припрема инструмената, чување стерилисаних инструмената и опреме, 
флеш стерилизација, преднсоти и недостаци појединих метода стерилизације. Контрола стерилизације 
(физичка, хемијска, биолошка), поступање у случају када контроле указују на неадекватан процес 
стерилизације.                                                                                                                                                                      5 часова 

 
 Дезинфекција  
 Појам антисепсе и дезинфекције, физичке методе дезинфекције, врсте дезинфицијенаса, врсте 

антисептика, средњи, високи и ниски ниво дезинфекције, примена дезинфекције у стоматолошкој 
пракси. Хигијена руку у раду стоматолога, хируршко прање руку.                                                              5 часова 

 
 Културелне методе микробиолошке дијагностике 
 Храњиве подлоге (елективне, диференцијалне, селективне, чврсте, течне, транспортне, крвна плоча) 
 Инкубација засејаних храњивих подлога (атмосфера, температура и трајање инкубације) 
 Морфолошке особине култура-колонија бактерија, алфа, бета и гама хемолиза, величина и облик 

бактериских колоније, добијање чистих култура. 
 Идентификација бактерија: биохемијски тестови, комерцијални системи за идентификацију бактерија, 

прелиминарна и дефинитивна идентификација бактерија, прелиминарни тестови за идентификацију 
бактерија (хемолиза, изглед колонија, каталаза, коагулаза оксидаза), утврђивање броја бактерија. 
Комерцијални системи за утврђивање врста и броја бактерија у саливи код процене ризика од зубног 
каријеса. Комерцијални системи за утврђивањее присуства стриктно-анаеробних бактерија у 
периодонталној болести. Културелне особине неких бактерија значајних у стоматологији 
(Aggregatibacter actinomycetemcomitans, црно-пигментоване стриктно анаеробне бактерије).Узимање  
узорака за микробиолошку дијагностику бактеријских и гљивичних инфекција: брис, аспират гнојног 
садржаја, биоптички материјал, крв за хемокултуру, урин за уринокултуру, ликвор, столица за 
копрокултуру, узимње узорака у стоматологији,  транспортни системи за узимање и достављање 
узорака, узимање узорака и антибиотска терапија. 

 Демонстрација културелних и биохемијских особина најважнијих врста стафилокока , стрептокока, 
ентеробактерија, гљива рода Candida.                                                                                                                       5 часова 

 
 Антибиограм  (тест осетљивости на антибиотике) 
 Појам осетљивости и резистенције бактерија на антибиотике, клиничка и епидемиолошка 

резистенција, фенотипска и генотипска резистенција, урођена и стечена резистенција. 
 Методе утврђивања резистенције бактерија на антибиотике: диск-дифузиони тест, бујон-дилуциони 

тестови, микродилуциони тестови, Е-тест, методе детекције гена резистенције. 
 Утврђивање и значај минималних инхибиторних и минималних бактерицидних концентрација. 

                                                                                                                                                                                                                      5 часова   
 Имунолошке и молекуларне методе дијагностике 
 Имуноаглутинација и имунопреципитација, методе доказивања  антитела и антигена у серуму и 

ликвору, ЕLISA тест, имунофлуоресценција, Western-blot. 
 Имунолошке методе идентификације бактерија помоћу специфичних антисерума. 
 Молекуларне методе дијагностике: хибридизација нуклеинских киселина, ланчана реакција 

полимеразе-PCR, молекуларне методе епидемиолошке типизације.                                                           5 часова 
 
  

Литература 
Обавезна литература:  

 LP Samaranayake: Essential microbiology for dentistry, Churchill Livingstone, 2-nd edition, Edinburgh, London, 
2002.  

 Оташевић М. и сарадници: Орална  микробиологија, Просвета, Ниш, 2002. 
 Група аутора, уредник М. Јовановић: Општа бактериологија, Медицински факултет , Београд, 1995. 
 Бергер-Јекић О. и аутори: Специјална бактериологија, савремена администрација, Београд, 1997.  
 Абас А.К. и сар.: Основна имунологија- Фукционисање и поремећаји имунског система, Датастатус, 

Београд, 2013. 
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 Mировић В. Антибиотици, приручник за клиничку примену, Датастатус, Београд, 2015. 

Број часова активне наставе (недељно) 
Предавања: 
60 

Вежбе: 
30 

Други облици наставе: 
0 

Студијски истраживачки рад: 
0 

Остали часови: 
0 

Методе извођења наставе 
 Теоретска предавања 
 Практичне вежбе 
 Студентски семинари  

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе 30 Завршни испит 70 

Активност у току предавања 15 Писмени испит 70 
Практична настава 10 Усмени испит / 
Колоквијум(и) / Тест / 
Семинар(и) 5 Практични рад / 
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Предмет 

ФАРМАКОЛОГИЈА СА 
ТОКСИКОЛОГИЈОМ 

Студијски програм: Интегрисане академске студије стоматологије 
Врста и ниво студија: Академске – дипломске студије 
Наставник: Поповић Ђ. Душица 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 4 
Шифра 012 
Услов: Уписан IV (четврти) триместар 
Циљ предмета: 
Упознаванје са лековима, фармацеутским облицима регулативом, класификацијом лекова, Општи 
принципи фармакологије и фармаколошких дисциплина као што су фармакодинамика и 
фармакокинетика, фармакотерапија са посебним аспектом на примену лекова у стоматологији. Главне 
групе лекова по АТЦ класификацији.  
Исход предмета:  
Студент се оспособљава за примену и развој научних и стручних достигнућа у фармакотерапији у 
стоматологији . Посебно се учи примена и праћење нових директива у међународним и националним 
водичима за фармакотерапију .  

Садржај 
 
Теоријска настава 60 часова 
 
Општа фармакологија 10 часова  
 

 Увод: Предмет и метод фармакологије. Лек, отров и дентални мате¬ријали.  
 Фармакокинетика: Начини примене лекова. Биолошке мембране и лекови. Ресорпција и расподела. 

                                                                                                                                                                                                            3 часа  
 Биотрансформација и излучивање. Фармакокинетички параметри.  
 Фармакокинетички принципи интраоралне локалне примене лекова.  
 Фармакодинамија: Механизам дејства лекова. Рецептори. Узаја¬мна дејства лекова.  

                                                                                                                                                                                                                        5 часова  
 Фармакотерапија: Клиничка примена лека.  
 Нежељени ефекти лекова: Токсични ефекти. Узгредни ефекти. Идиосин¬кразија. Алергијске реакције. 

Карциногенеза. Зависност од лекова. Тератогени ефекти. Нежељене интеракције. 
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 
Лекови који се употребљавају у стоматологији 34 часа  
 

 Увод у неурофармакологију: Неуротрансмитери и рецептори. Рецепторни сигнали.  
 Парасимпатомиметици. Парасимпатолитици. Ганглијски блокатори.  
 Симпатомиметици. Симпатолитици. 

                                                                                                                                                                                                       7 часова  
 Локална анестетичка средства.  
 Општа анестетичка средства. Интравенска седација.  

                                                                                                                                                                                                       5 часова  
 Преанестетичка медикација.  
 Анксиолитички лекови. Миорелаксантна средства.  

                                                                                                                                                                                                            3 часа  
 Аналгоантипиретици.  
 Опијати и њихови антагонисти.  

                                                                                                                                                                                                            4 часа  
 Нестероиди са антиинфламаторним дејством (НСАД). Кортикостероиди.  
 Антихистаминици.  

                                                                                                                                                                                                            2 часа  
 Општи принципи антиинфективне терапије у стоматологији.  
 Антибактеријски лекови: Пеницилини и цефалоспорини  
 Еритромицин. Линкомицин и клиндамицин. Тетрациклини. Хлорамфеникол.  
 Аминогликозиди. Туберкулостатици. Сулфонамиди. Котримоксазол. Метронидазол.  
                                                                                                                                                                                                               6 часова  
 Хирушки антисептици и дезинфицијенси.  
 Вирустатици. Антимикотици.  

                                                                                                                                                                                                            2 часа  
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 Флуор. Лекови против зубног плака. Средства за откривање зубног плака. Лекови за сузбијање 
хиперестезије зуба.  

 Лекови у ендодонцији: Лекови за стимулацију дентиногенезе. Средства за девитализацију зубне пулпе. 
Средства за мумификацију зубне пулпе. Средства за ширење канала корена зуба. Одонтоантисептици. 
                                                                                                                                                                                                       5 часова  

 
Лекови од значаја за стоматологију 16 часова  
 

 Централни нервни систем. Неуролептици, антидепресиви. Психостимуланси. Средства за лечење 
епилепсије и паркинсоновог синдрома.  

 Кардиоваскуларни систем. Кардиотонички гликозиди. Антиаритмици. Лекови против коронарне 
болести. Средства против хипертензије. Диуретици.  
                                                                                                                                                                                                       5 часова  

 Крв и ткива. Антитромботици. Средства против анемије. Антилипемијски лекови. Крв и плазма. Замене 
за плазму. Инфузиони раствори.  

 Респираторни систем. Оксигенотерапија. Бронходилататори. Експекторанси. Антитусици.  
                                                                                                                                                                                                                            3 часа  

 Гастроинтестинални тракт. Лекови за лечење пептичког улкуса. Антиеметици и еметици. Лаксанси. 
Антидијаројици.  

 Хормони и витамини.  
 Имуни систем. Имуносупресивни лекови и имуностимуланси.  
 Хемиотерапијска средства. Цитостатици.  

                                                                                                                                                                                                       5 часова  
 Токсикологија  
 Опште и специфичне мере у лечењу тровања.  
 Тешки метали и корозивни отрови. Отрови који загађују човекову око¬лину. Бојни отрови.  

                                                                                                                                                                                                                            3 часа  
 
Вежбе 30 часова 

 
 Експерименталне вежбе  
 Начини примене лекова.  

                                                                                                                                                                                                            2 часа  
 Однос дозе и ефекта лека.  

                                                                                                                                                                                                            2 часа  
 Компетитивни антагонизам.  

                                                                                                                                                                                                            2 часа  
 Некомпетитивни антагонизам. 

                                                                                                                                                                                                            2 часа  
 Ефекти вегетативних лекова на крвни притисак.  

                                                                                                                                                                                                            2 часа  
 Дејство лекова на срце и коронарни проток.  

                                                                                                                                                                                                            2 часа  
 Дејство лекова на дисање.  

                                                                                                                                                                                                            2 часа  
 Токсичност локалних анестетика и одређивање терапијске ширине.  

                                                                                                                                                                                                            2 часа  
 Општи принципи фармакографије  
 Порекло лекова. Фармакопеја. Прописи о чувању и издавању лекова.  
 Рецепт. Прописивање готових, официналних и магистралних лекова.  
 Облици лекова за локалну примену.  
 Облици лекова за системну примену  

                                                                                                                                                                                                       6 часова  
 Специјална фармакографија  
 Прописивање лекова против бола.  
 Антиинфламаторни лекови. Антихистаминици. Хемостатици.  

                                                                                                                                                                                                            4 часа  
 Хемиотерапија.  
 Одонтолошка средства. Лекови у ургентним стањима.  
 Серуми и вакцине. Завојни материјал.  

                                                                                                                                                                                                            4 часа  
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Литература 
Обавезна литература:  

 Поповић Д.: Основи фармакологије – питања и одговори за студенте стоматологије, Стоматолошки 
факултет, Панчево, 2009.  

 Терзић М., Стојић Д.: Базична фармакологија у стоматологији, Зрењанин, 2004.  
 Mилошевић М., Терзић М., Стојић Д. Основи опште фармакологије за студенте стоматологије, народна 

Књига, Београд 1992.; Милошевић М., Терзић М., Стојић Д.Основи рецептуре за студенте стоматологије, 
народна Књига, Београд, 1992.; Фармакотерапијски водич 5. Агенција за лекове и медицинска средства 
Србије, Београд 2011. Национални Регистар лекова, 2009.  

Број часова активне наставе (недељно) 
Предавања: 
60 

Вежбе: 
30 

Други облици наставе: 
0 

Студијски истраживачки рад: 
0 

Остали часови: 
0 

Методе извођења наставе 
 Рower point -презентације  
 Семинарски радови, радионице 
 Интерактивна настава  

 Дискусије 
Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 30 Завршни испит 70 
Активност у току предавања 30 Писмени испит 30 
Практична настава / Усмени испит 40 
Колоквијум(и) / Тест / 
Семинар(и) / Практични рад / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет 
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Студијски програм: Интегрисане академске студије стоматологије 

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА 
Врста и ниво студија: Академске – дипломске студије 
Наставник: Перишић Ј. Ненад 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 8 
Шифра 013 
Услов: Уписан IV (четврти) триместар 
Циљ предмета:  
Студент треба да овлада основним знањем из интерне медицине, које му омогућава правилан и савестан 
рад као стоматолога, са посебним акцентом на хроничне болести и ризичне пацијенте, а у циљу даљег 
праћења наставе из клиничких медицинских и клиничких стоматолошких предмета.  
Исход предмета:  
Студент је стекао основно знање из интерне медицине, које му омогућава даље праћење наставе из 
клиничких медицинских, а и клиничких стоматолошких предмета.  

Садржај 
 
Теоријска настава 45 часова 
 

 Увод у интерну медицину, клинику и пропедевтику, историја болести, анамнеза.  
 Општа инспекција, преглед главе и врата.  
 Респираторни систем, топографија грудног коша, преглед грудног коша: инспекција, палпација и 

перкусија грудног коша.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 
Пулмологија 4 часа  

 
 Увод, физиологија и патофизиологија дисања, методе испитивања плућне функције, методе прегледа 

плућних болесника.  
 Бронхитиси, бронхиектазије, хронична опструктивна болест плућа, плућни емфизем, фиброза плућа, 

етелектаза плућа.  
 Бронхијална астма, тумори плућа и бронха (бенигни и малигни). 

                                                                                                                                                                                                            2 часа  
 Класификација пнеумонија, бактеријске пнеумоније, вирусне пнеумоније, пнеумоније изазване 

рикецијама и другим узрочницима.  
 Саркоидоза и друге болести плућа недовољно познате етиологије, апсцес и гангрена плућа.  
 Обољења плеуре и медијастинума, ТБЦ плућа, стоматолошки аспекти респираторне патологије.  

                                                                                                                                                                                                            2 часа  
Кардиоваскуларне болести 10 часова  

 Срчана инсуфицијенција - клиничке манифестације, реуматска грозница - епидемиологија, етиологија, 
патогенеза, клинички облици; реуматски ендокардитиси; акутни и субакутни бактеријски и остали 
ендокардитиси.  

 Стечене срчане мане - митрална и аортна мана, мане а. пулмоналис; урођене срчане мане: 
класификација, дијагностика и терапија.   
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Миокардитис (етиологија и клиничка слика, терапија), миокардиопатија (класификација, клиничка 
слика и терапија), обољења перикарда (класификација, клиничка слика, компликације, терапија).  

 Хронично плућно срце - етиологија, клиничка слика, терапија; артеријска хипертензија (етиологија, 
патогенеза, клиничка слика, дијагностика, терапија); еволуција и компликације примарне и секундарне 
артеријске хипертензије.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Исхемијска обољења срца - етиопатогенеза, фактори ризика, превенција, клинички облици, принципи 
лечења и рехабилитације.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Поремећаји срчаног ритма, поремећаји спровођења импулса, па¬роксизмална убрзања срчаног рада; 
блокови-клиничке манифестације, електрокардиографске карактеристике и лечење.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Ургентна стања у кардиологији.  
 Инсуфицијенција периферног крвотока - механизми настанка, клинички облици, профилакса и 

терапија; синкопа, колапс и шок - клиничке манифестације и терапија.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа 
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Гастроентерологија 4 часа  
 

 Обољења једњака и желуца - езофагитис, хиатусна хернија, малигна обољења једњака, акутни и 
хронични гастритис, улкусна болест, тумори желуца.  

 Обољења танког и дебелог црева - малапсорпциони синдром, инфламаторне болести црева, тумори 
танког и дебелог црева.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Обољења јетре (хронични хепатитис - вирусни и аутоимуни, цироза јетре, тумори јетре, опструктивни 
иктерус).  

 Обољења жучне кесе и панкреаса - холециститис калкулозни и акалкулозни, тумори жучне кесе, акутни 
и хронични панкреатитис, тумори панкреаса.  

 Стоматолошки аспекти гастроинтестиналне патологије.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  
 

Ендокринологија и поремећаји метаболизма 6 часова  
 

 Ендокрине жлезде и хормони; механизам деловања хормона.  
 Болести хипофизе, акромегалија, хипопитуитаризам.  
 Болести тиреоидне жлезде (хипотиреоза, хипертиреоза, тиреоидитис, тумори).  

                                                                                                                                                                                                            2 часа  
 Болести паратиреоидне жлезде (хипо и хиперсекреција паратиреоидног хормона).  
 Надбубрежне жлезде - поремећаји коре: хипокортицизам (М. Аддисони), хиперкортицизам (М. Цусхинг), 

тумори надбубрега.  
 Надбубрежне жлезде - поремећаји сржи феохромоцитом остеопороза; ендокринолошка обољења 

гонада.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Диабетес меллитус (етиологија, клиничка слика, акутне и хроничне компликације, терапија).  
 Гојазност (етиологија, типови, компликације); значај ендокринолошких поремећаја у стоматологији.  

                                                                                                                                                                                                            2 часа 
  
Хематологија 8 часова  
 

 Анатомија, физиологија и морфологија крвотворних органа; хематопоеза; периферна крвна слика.  
 Дијагностичке методе у хематологији; клинички преглед хематолошког болесника; мијелограм, 

спленограм, лимфаденограм; биопсија лимфне жлезде и костне сржи; радиоизотопске методе, 
лимфографија, ћелијски маркери, кариотип.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Анемије - подела, етиопатогенеза, клинички аспекти, терапија; крвне групе АБО и Рх система, 
посттрансфузионе реакције, Рх сензибилизација.  

 Неутропеније, агранулоцитоза, панцитопеније; спленомегалија и хиперспленизам; акутне и хроничне 
леукемије.  

 Мијелопролиферативни и мијелодиспластични синдроми; лимфопролиферативне болести; 
хематолошки аспекти инфективних болести.  
                                                                                                                                                                                                            3 часа  

 Физиологија и патофизиологија хемостазе; хеморагијски синдроми; клиничка и лабораторијска 
дијагностика поремећаја хемостазе.  

 Поремећаји хемостазе - клинички аспекти (етиологија, класификација, терапија); значај хематолошких 
поремећаја у стоматолошкој пра¬кси.  
                                                                                                                                                                                                            3 часа 

  
Имунологија и алергологија 2 часа  
 

 Физиологија и патофизиологија имунолошког система; специфични и неспецифични, хуморални и 
целуларни имунитет; медијатори и развој алергијске реакције; тестови за испитивање имунолошке 
функције.  

 Клинички аспекти урођених и стечених поремећаја имунитета, с посебним освртом на АИДС и 
васкулитисе; анафилактички шок: етиологија, клиника и терапија; дијагностички тестови у 
алергологији; значај имунолошких и алерголошких болести у стоматолошкој пракси.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа 
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Реуматологија 1 час  
 

 Општи појмови о болестима везивног ткива; класификација и номенк-латура реуматских болести;  
                                                                                                                                                                                                              1 час  

Нефрологија 2 часа  
 

 Анатомија, физиологија и патофизиологија бубрега и мокраћних путева; лабораторијска и  
 функционална дијагностика бубрежних поремећаја.  
 Акутни, субакутни и хронични гломерулонефритис; акутни и хронични пијелонефритис 

(етиопатогенеза, дијагностика, клиничка слика, терапија).  
 Нефротски синдром; акутне и хроничне уремије, етиопатогенеза, дијагностика, клиничка слика и 

терапија; ређи облици нефропатија; нефролијатиза, ТБЦ и тумори бубрега.  
 Поремећаји биланса воде и електролита; метаболички поремећаји у бубрежним обољењима.  

                                                                                                                                                                                                            2 часа 
 
Педијатрија 6 часова  
 

 Увод у педијатрију (морбидитет, морталитет, заштита деце); раст и развој, поремећаји растења.  
 Основни принципи и вештачке исхране, поремећаји исхране и болести недостатка нутритивних 

материја (анемије, хипотрофије), рахитис.  
 Обољења горњих дисајних путева (ринофарингитис, отитис, синузитис, ангина, ларингитис); обољења 

доњих дисајних путева (бронхитис, бронхиектазије, пнеумонија, плеуритис, ТБЦ).  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Алергијска обољења (Оедема Qуинцке, уртицариа, Аллергиа медицаментоса, поленска кијавица, астма).  
 Крвна обољења дечјег узраста (хеморагијски синдроми, хемофили¬ја, тромбоцитија, леукемија, анемија, 

обољења лимфних чворова).  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Дечја нефрологија (Цyстопyелитис, гломерулонепхритис, сyндрома непхротицум); дечја неурологија - 
конвулзивни синдроми (Епи, фебрилне конвулзије).  

 дечја кардиологија (Фебрис рхеуматица, Ендо-моцардитис, срчане мане).  
 Дечја гастроентерологија - гастритис, улцус, ентеритис, алиментарне токсиинфекције.  
 Дечја ендокринолгија (Диабетес меллитус, Хyпотхyреосис).  

                                                                                                                                                                                                            2 часа 
  
Практична настава 60 часова  
 

 Приступ болеснику и узимање анамнестичких података (главне тегобе, садашња болест).  
 Општи статус праесенс, преглед главе и врата.  
 Респираторни систем: аускултација дисања, нормалног и патолошког дисајног шума, аускултација 

пропратних шумова, остале методе прегледа грудног коша и плућа: рендген, бронхоскопија и 
бронхографија, спирометрија, пункција плеуре, биопсија, сциентиграфија плућа, преглед испљувка. 
Преглед респираторних органа.  

 Кардио-васкуларни систем: инспекција предсрчаног предела, палпација и перкусија срца, аускултација 
срчаних тонова, нормалан и поремећен ритам срца,аускултација шумова срца, перикардно трење, 
галоп, васкуларни шумови, остале методе прегледа срца - рендген, електрокардиографија и 
фонокардиографија, катетеризација, преглед пулса, мерење артеријског притиска, флебографија, 
артериографија.Преглед абдомена - топографија абдомена, инспекција, палпација, перкусија и 
аускултација, палпација јетре и слезине, болне тачке. Стомачна и дуоденална тупажа, преглед фецеса, 
палпација бубрега, преглед гениталија, преглед урина.  

 Преглед екстремитета: инспекција, палпација и друге методе прегледа екстремитета  
                                                                                                                                                                                                                     10 часова  

 Обрада болесника са доминантно респираторном патологијом  
                                                                                                                                                                                                       5 часова  

 Обрада болесника са доминантно кардиоваскуларном патологијом.  
                                                                                                                                                                                                     15 часова  

 Обрада болесника са доминантно ендокринолошком патологијом; основне методе лабораторијске 
дијагностике у ендокринологији.  
                                                                                                                                                                                                     10 часова  

 Обрада болесника са доминантно хематолошком патологијом; лабораторијска анализа периферне 
крвне слике; седиментације еритроцита; лабораторија: мијелограм и лимфаденограм, лабораторијски 
тестови хемостазе.  
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 Индикације и техника за трансфузију крви и могуће компликације.  
                                                                                                                                                                                                     15 часова  

 Обрада болесника са доминантно имунолошком и алерголошком патологијом; основи имунолошке и 
алерголошке лабораторијске дијагностике, Мантоуx проба.  
                                                                                                                                                                                                       5 часова  

 
 

Литература 
Обавезна литература:  

 Дапчевић Б. и сарадници, Интерна медицина за студенте стоматологије, Савремена администрација, 
Београд, 2012.  

Препоручена литература:  
  Иванковић Д. и сарадници, Интерна медицина за студенте стоматологије, Дечје новине, Горњи 

Милановац, 1991.  

Број часова активне наставе (недељно) 
Предавања: 
45 

Вежбе: 
60 

Други облици наставе: 
0 

Студијски истраживачки рад: 
0 

Остали часови: 
0 

Методе извођења наставе 

 Семинарски радови 

 Прикази случаја  

 Практичне вежбе на пацијентима у болници 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе 30 Завршни испит 70 

Активност у току предавања 5 Писмени испит / 
Практична настава 5 Усмени испит 70 
Колоквијум(и) / Тест / 
Семинар(и) 20 Практични рад / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

Предмет 

НЕУРОПСИХИЈАТРИЈА 
Студијски програм: Интегрисане академске студије стоматологије 
Врста и ниво студија: Академске – дипломске студије 
Наставник: Колар Љ. Јово и Милић В. Милан 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 2 
Шифра 014 
Услов: Уписан V (пети) триместар 
Циљ предмета:  
Упознавање студената стоматологије са основама клиничке неурологије и психијатрије и 
оспособљавање будућих доктора стоматологије да у свакодневном раду препознају основне неуролошке 
и психијатријске поремећаје, као и да примене своје стечено знање у раду са пацијентима који болују од 
неуролошких и психијатријских болести.  
Исход предмета:  
Студент је обучен да препозна основне неуролошке и психијатријске поремећаје, и стечено знање 
примени у раду са пацијентима који болују од неуролошких и психијатријских болести.  

Садржај 
 
Теоријска настава 15 часова 
 
Неурологија 11 часова  
 

 Периферни живчани систем. Мождани живци, живчани плексуси, повреде и оболења периферних 
живаца. Рефлекси. Моносинаптички и полисинаптички рефлекси, клинички значај рефлекса, клиничка 
подела рефлекса, мишићни тонус и промене тонуса.  

 Моторни систем. Пирамидни систем, синдром оштећења централног и периферног моторног неурона, 
топографска дијагностика лезија, врсте одузетости, поремећаји хода, булбарна и супрануклеарна 
булбарна парализа, говор и поремећаји говора. Сензибилитет. Површни сензибилитет, дубоки 
сензибилитет, церебрални сензибилитет, сензитивни синдроми.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Епилепсија. Класификација и клиничка слика важнијих клиничких облика епилепсије, епилептични 
статус, психичке промене код оболелих од епилепсије, дијагноза и диференцијална дијагноза, терапија. 
Главобоља. Врсте главобоља и њихове карактеристике, кранијалне неурал¬гије, терапија.  

 Аутономни нервни систем. Основне болести. Екстрапирамидни систем. Паркинсонски синдром, 
хореички синдром, дистонички синдром, остале болести са хиперкинезијама. Мали мозак. Клинички 
симптоми и знаци обољења, урођене аномалије, церебеларне атаксије, васкуларни поремећаји и 
малформације.  

 Мождано стабло. Обољења и укрштени синдроми. Кичмена мождина. Дијагностика, васкуларни 
поремећаји, повреде, компресије, сyрингомyелиа, сyрингобулбиа, табес дорзалис, запаљења.  

 Демијелинизацијске болести. Мултипла склероза, неуромиелитис оптица. Запаљењски процеси ЦНС а. 
Епидемиологија, путеви пропагације, менингитиси, енцепхалитиси, слоw вирус инфекције, 
тоцсопласмосис, ецхиноццоцоса. АИДС - неуропсихијатријски аспекти.  

                                                                                                                                                                                                                        5 часова  
 Цереброваскуларне болести. Анатомија, физиологија можданог крвотока, етиолошки фактори, 

клиничка испољавања, дијагностика. Лечење.  
 Неуромишићне болести. Дефиниција и класификација, дијагностика, миопатије, неуропатије. Тумори 

мозга. Повишен интракранијални притисак, патологија, неуроепителни тумори мозга, конгенитални 
тумори, тумори менингеа, васкуларне малформације, тумори хипофизе, секу-ндарни тумори, клиничка 
слика, дијагностика, лечење. Краниоцеребеларне повреде. Примарна и секундарна оштећења мозга, 
промене мозга након трауме, класификација повреда, поступак са повређеним и терапија, последице 
краниоцеребеларних повреда и њихово лечење.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 
Психијатрија 4 часа  
 

 Психичке функције и њихови поремећаји. Свест (квантитативни и квалитативни поремећаји),  
 пажња и њени поремећаји, памћење и квантитативни и квалитативни поремећаји, афективитет са 

квантитативним и квалитативним поремећајима афективног живота. Опажање, илузије и халуцинације, 
воља и поремећаји воље, личност са доживљавањем сопствене личности и поремећајима личности, 
интелигенција и њени поремећаји, нагони и поремећаји нагона.  

 Неурозе, етиопатогенеза, класификација, клинички облици и њихове карактеристике, оралне навике, 
диференцијална дијагноза. Психосоматске болести и гранични случајеви.  
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 Схизофренија. Епидемиологија, етиологија, класификација, клиничка слика, дијагноза и 
диференцијална дијагоза, терапија. Маничко-депресивна психоза. Епидемиологија, етиологија, 
клиничка слика, дијагноза, диференцијална дијагноза, терапија.  

 Параноидна стања. Параноја, парафренија, индукована психоза, сензитивно лудило односа. Реактивна 
стања. Реактивне психозе, кризно стање, стресно стање. Психијатријски поремећаји код деце и 
адолесцената.  

 Алкохолизам. Епидемиологија, етиологија, душевни поремећаји, лечење и рехабилитација. 
Наркоманија. Епидемиологија, етиологија, дефиниција, личност наркомана, врсте наркотика, 
апстиненцијални синдром.  

 Акутни душевни поремећаји код органских обољења; деменције. Терапија душевних поремећаја, 
органотерапија, социотерапија, психотерапија.  

 Психијатрија и стоматологија. Форензичка психијатрија.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа 

 
 
Вежбе 15 часова 
 

 Неуролошка и фамилијарна анамнеза. Техника прегледа лобање. Кранијални нерви.  
 Испитивање облика и покретљивости врата. Трофика и тонус мишића врата.  
 Испитивање тонуса, трофике и мотилитета мишића ГЕ и ДЕ. Активна-пасивна покретљивост. 

Испитивање мишићних рефлекса: мандибуларни, БР, ТС, РПР, АР.  
 Испитивање кожних рефлекса: корнеални, кожни трбушни рефлекси, плантарни рефлекс. Патолошки 

рефлекси: Бабински, феномен лепезе, Опенхеим, Гордон, Росоллимо. Рефлекс сисања и хватања. Клонус 
пателе и клонус стопала.  

 Техника испитивања функције малог мозга: пробе прст-нос, пета-колено.Приказ случајева са 
поремећеном функци¬јом малог мозга, интенциони тремор, дисметрија, брадиотелекинеза, 
дијадохокинеза, скандиран говор, меглографија, тетурав ход, Ром-бергов знак, Стуарт-Холмсов знак.  

 Техника извођења менингеалних знакова: Вујић, Керниг, Горњи и Доњи Бруџински.  
 Техника испитивања свих врста сензибилитета: површиног (додир, бол и температура), дубоког 

(положаја, вибрације). Лазаревићев знак, Валејеве тачке.  
                                                                                                                                                                                                       8 часова  

 Помоћне дијагностичке методе у неурологији: упознавање са: -Ртг- нативни снимци главе, вратне 
кичме као и осталих Ртг снимака; Контрастне дијагностичке методе: каротидна ангиографија, 
вертебрална ангиографија, радикулографија и мијелографија; Лумбална пункција, ЕЕГ, РЕГ, ЕМГ, ЕЦХО; 
Гама енцефалографија, ЦТ-главе. НМР.  

 Свака вежба је организована тако да се изводи на неуролошком одељењу како би сваки студент могао 
да види сва поменута патолошка стања као и да прегледа најмање по два пацијента за време сваке 
вежбе.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

Психијатрија 
 Психијатријска анамнеза: важност ауто и хетероанамнезе. Значај животне анамнезе. Наследни фактори.  
 Општа психологија: опште психичке функције и њихови поремећаји.  
 Свест: упознавање са начином испитивања свести. Оријентација у простору, времену и према 

личностима. Поремећаји свести: кванти¬тативни и квалитативни поремећаји.  
 Пажња: основни појмови о пажњи. Испитивање пажње (Бурдонов тест).  
 Памћење: техника испитивања упамћивања, репродукције и памћења, за старе и свеже догађаје. 

Основни поремећаји.  
 Опажање: основни појмови о илузијама и халуцинацијама.  
 Приказ случајева психијатријских пацијената са поремећајем поменутих психичких функција. Разговори 

студената са психијатријским пацијентима. Сваки студент мора да прегледа најмање  
 једног пацијента.  

                                                                                                                                                                                                            2 часа  
 Мишљење: поремећаји мишљења по форми и садржају.  
 Афективитет: Афекат и емоције. Техника вођења разговора са па¬цијентима са поремећеним 

афективитетом.  
 Воља: испитивање пацијената са поремећеном вољом.  
 Приказ случајева са поремећеним поменутим психичким функцијама уз активно учешће у разговору 

сваког студента са најмање једним пацијентом.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Интелигенција: тестови интелигенције. Коефицијенат интелигенције (ИQ). Прикази случајева 
(олигофренија, деменција).  



44 

 

 Нагони: основни појмови о нагонима. Подела нагона. Пореме¬ћаји нагона. На вежбама из психијатрије 
сваки студент разговара са најмање једним пацијентом и касније се дају додатна објашњења о 
клиничкој слици и психопатолошким феноменима.  
                                                                                                                                                                                                              1 час 

Литература 
Обавезна литература:  

 Колар Ј.: Неурологија, Стоматолошки факултет, Панчево, 2013.  
 Милић М.: Основи психијатрије за студенте стоматологије, Стоматолошки факултет, Панчево, 2010.  

Препоручена литература:  
 Димић-Потић Ј. И сар.: Неурологија за студенте стоматологије 1995  
 Димић-Потић Ј. И сар.: Основи психијатрије, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2000 г.  

Број часова активне наставе (недељно) 
Предавања: 
15 

Вежбе: 
15 

Други облици наставе: 
0 

Студијски истраживачки рад: 
0 

Остали часови: 
0 

Методе извођења наставе 
 Видео презентације 
 Филмови 
 Рад са пацијентима у установи 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе 30 Завршни испит 70 

Активност у току предавања 10 Писмени испит 40 
Практична настава 10 Усмени испит 30 
Колоквијум(и) 5 Тест / 
Семинар(и) 5 Практични рад / 
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Предмет 

ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ 
Студијски програм: Интегрисане академске студије стоматологије 
Врста и ниво студија: Академске – дипломске студије 
Наставник: Катанић Д. Наташа 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 2 
Шифра 015 
Услов: Уписан V (пети) триместар 
Циљ предмета:  
Да студент схвати и прихвати медицински значај инфективних болести у нормалним и ванредним 
условима, као и да научи како да заштити пацијента и себе од могућих инфекција.  
Исход предмета:  
Студент је оспособљен да препозна могућност настанка инфективних болести у нормалним и ванредним 
условима. Осим тога оспособљен је за предузимање свих превентивних мера настанка инфективних 
болести у стоматолошкој ординацији, како пацијента, тако и терапеута.  

Садржај 
 
Теоријска настава 15 часова 
 

 Општи део. Социјално - медицински значај инфективних болести у нор¬малним и ванредним условима. 
Епидемиолошки аспект инфективних болести. Клиничка слика, компликације и прогнозе инфективних 
болести. Дијагноза и диференцијална дијагноза инфективних болести. Заштита од инфективних 
болести.  

 Специјални део: Акутни и вирусни хепатитиси - дефиниција, етиологија, епидемиологија, патогенеза, 
клиничка слика, прогноза, дијагноза, лечење и заштита; компликације.  

                                                                                                                                                                                                                            2 часа  
 Респираторне инфекције и МУМПС: Инфлуенца А и Б, параинфлуенца 1, 2 и 3 - дефиниција, етиологија, 

епидемиологија, патогенеза, клиничка слика, компликације, прогноза, дијагноза, диференцијална 
дијагноза, лечење, заштита. МУМПС или Паротитис епидемица: дефиниција, етиоло¬гија, 
епидемиологија, патогенеза, клиничка слика, компликације, про-гноза, дијагноза, диференцијална 
дијагноза, лечење, заштита.  
                                                                                                                                                                                                              1 час  

 Осипне грознице: морбили, рубела, варицелла, вариола, сцарлатина: де¬финиција, етиологија, 
епидемиологија, патогенеза, клиничка слика, ком¬¬пликације, прогноза, дијагноза, диференцијална 
дијагноза, лечење, заштита.  
                                                                                                                                                                                                              1 час  

 Херпес зостер и херпес симплекс вирусне инфекције: дефиниција, етиологија, епидемиологија, 
патогенеза, клиничка слика, компликације, прогноза, дијагноза, диференцијална дијагноза, лечење, 
заштита.  
                                                                                                                                                                                                              1 час  

 Инфективна мононуклеоза и синдром инфективне мононуклеозе: дефиниција, етиологија, 
епидемиологија, патогенеза, клиничка слика, компликације, прогноза, дијагноза, диференцијална 
дијагноза, лечење, заштита.  
                                                                                                                                                                                                              1 час  

 Херпангине - цоxсацкие, ецхо и друге: дефиниција, етиологија, епидемиологија, патогенеза, клиничка 
слика, компликације, прогноза, дијагноза, диференцијална дијагноза, лечење, заштита.  
                                                                                                                                                                                                              1 час  

 Стрептококне и стафилококне инфекције: дефиниција, етиологија, епидемиологија, патогенеза, 
клиничка слика, компликације, прогноза, дијагноза, диференцијална дијагноза, лечење, заштита.  

 Дифтерија: дефиниција, етиологија, епидемиологија, патогенеза, клиничка слика, компликације, 
прогноза, дијагноза, диференцијална дијагноза, лечење, заштита.  

 Тетанус: дефиниција, етиологија, епидемиологија, патогенеза, клиничка слика, компликације, прогноза, 
дијагноза, диференцијална дијагноза, лечење, заштита.  
                                                                                                                                                                                                            3 часа  

 Гљивична обољења: дефиниција, етиологија, епидемиологија, патогенеза, клиничка слика, 
компликације, прогноза, дијагноза, диференцијална дијагноза, лечење, заштита.  

 Кожна и мукокутана лајшманиоза: дефиниција, етиологија, епидемиологија, патогенеза, клиничка 
слика, компликације, прогноза, дијагноза, диференцијална дијагноза, лечење, заштита.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Менингитиси, менингоенцефалитиси и енцефалитиси: дефиниција, етиологија, епидемиологија, 
патогенеза, клиничка слика, компликације, прогноза, дијагноза, диференцијална дијагноза,  

 лечење, заштита.  
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 АИДС: дефиниција, етиологија, епидемиологија, патогенеза, клиничка слика, компликације, прогноза, 
дијагноза, диференцијална дијагноза, лечење, заштита.  

 Нозокомијалне инфекције: дефиниција, етиологија, епидемиологија, патогенеза, клиничка слика, 
прогноза, дијагноза, заштита.  
                                                                                                                                                                                                            3 часа  

 
 
Вежбе 15 часова 
 
Анамнеза: Опште генералије болесника, главне тегобе болесника, садашња болест хронолошким редом, лична 
анамнеза, породична анамнеза, социјално - епидемиолошка анкета, вакцианални статус болесника, алергија на 
лекове и друге агенсе.  
Општи део. Социјално - медицински значај инфективних болести у нормалним и ванредним условима. 
Епидемиолошки аспект инфективних болести.  
                                                                                                                                                                                                                            2 часа  
Специјални део: Акутни и вирусни хепатитиси.  
                                                                                                                                                                                                                            2 часа  
Респираторне инфекције и Мумпс. Мумпс или Паротитис Епидемица.  
Осипне грознице: морбили, рубела, варицелла, вариола, сцарлатина.  
                                                                                                                                                                                                                            2 часа  
Херпес зостер и херпес симплекс вирусне инфекције.  
Инфективна мононуклеоза и синдром инфективне мононуклеозе.  
                                                                                                                                                                                                                            2 часа  
Херпангине - цоxсацкие, ецхо и друге.  
Стрептококне и стафилококне инфекције.  
Дифтерија.  
Тетанус.  
                                                                                                                                                                                                                            3 часа  
Гљивична обољења.  
Кожна и мукокутана лајшманиоза.  
                                                                                                                                                                                                                            2 часа  
Менингитиси, менингоенцефалитиси и енцефалитиси.  
                                                                                                                                                                                                                               1 час  
АИДС, Нозокомијалне инфекције.  
                                                                                                                                                                                                                               1 час  

Литература 
Обавезна литература:  

 Ножић Д.: Инфективне болести са епидемиологијом, Београд, 2008.  
Препоручена литература:   

 Диклић Д., Лесић Љ., Акутне инфективне болести за студенте стоматологије, Научна књига, Београд, 
1989.  

Број часова активне наставе (недељно) 
Предавања: 
15 

Вежбе: 
15 

Други облици наставе: 
0 

Студијски истраживачки рад: 
0 

Остали часови: 
0 

Методе извођења наставе 

 Видео презентације 
 Филмови  
 Рад са пацијентима на инфективном одељењу болнице – преглед и дијагностиковање  

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе 30 Завршни испит 70 

Активност у току предавања 5 Писмени испит / 
Практична настава 5 Усмени испит / 
Колоквијум(и) / Тест 70 
Семинар(и) 20 Практични рад / 
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Предмет 

ОФТАЛМОЛОГИЈА 
Студијски програм: Интегрисане академске студије стоматологије 
Врста и ниво студија: Академске – дипломске студије 
Наставник: Ђуровић М. Бранислав 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 2 
Шифра 016 
Услов: Уписан V (пети) триместар 
Циљ предмета:   
Стицање основних знања из офталмолошке протетике, практичног и теоријског познавања анатомије и 
функције органа вида.  
Исход предмета:  
Да студент влада практичним и тероијским познавањем анатомије и функције органа вида, као и 
основним знањима из офталмолошке протетике.  

Садржај 
 
Теоријска настава 15 часова 
 

 Увод у офталмологију: предмет и обим изучавања; анатомски односи у оку и орбити; хистолошки 
изглед појединих структура ока.  

 Физиологија вида. Имуне реакције у оку. Фармакотерапија.  
 Методи прегледа ока и функције вида.  

                                                                                                                                                                                                            3 часа  
 Рефракција и њене аномалије, страбизам и амблиопија.  
 Рожњача: нормалне особине, грађа, поремећаји облика, дистрофије, дегенерације, запаљења: имуна 

реакција, вирусне, бактеријске, гљивичне инфекције.  
 Сочиво: промена облика, положаја, провидности: катаракта.  

                                                                                                                                                                                                            3 часа  
 Ретина: нормалан изглед, аблација ретине, васкуларне болести, дегенерације.  
 Глауком: примарни и секундарни, хронична болест и хитно стање.  

                                                                                                                                                                                                            2 часа  
 Капци: улога, поремећај функције, болести.  
 Коњунктива: Диференцијална дијагноза црвеног ока, запаљење коњунктиве.  
 Сузни апарат: функција и патолошке промене.  
 Орбита: односи, болести, “blоw оut” фрактура.  

                                                                                                                                                                                                            4 часа  
 Повреде ока: хемијске, радијационе, механичке.  
 Системске болести од значаја за стоматологе и око: Сјегренов синдром (Микулићев), Бехцетова болест, 

Вегенерова грануломатоза.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Операције ока: видео снимци и слајдови.  
                                                                                                                                                                                                              1 час  

 
Вежбе 15 часова  
 

 Контакт са болесником: идентитет болесника, генералије, медицински ас¬пект пода¬така о идентитету. 
Утврђивање главне тегобе. Породична и лична анамнеза болесника. Садашња офталмолошка болест 
болесника.  

 Техника офталмолошких прегледа. Осветљење - дифузно и фокално. Опти¬чка средства за увеличавање. 
Просветљавање провидних средина ока офталмоскопом.  
                                                                                                                                                                                                            3 часа  

 Преглед коже капака, покретљивости, ивице капака и трепавица. Преглед сузног поточића, сузног 
језерца, сузних тачкица и сузне кесице. Демонстрација пролазности одводног сузног система помоћу 
раствора флуоресцеина. Преглед вежњаче, рожњаче и беоњаче.  
                                                                                                                                                                                                            3 часа  

 Коришћење фока¬лног осветљења у прегледу. Преглед предње очне коморе помоћу фокалног 
осветљења. Преглед дужице. Утврђивање клиничких особина дужице. Преглед сочива. Откривање 
сублуксација. Сенилна катаракта.  

 Замућеност стакластог тела, утврђивање помоћу офталмоскопа. Инструментално мерење очног 
притиска. Егзофталмус, страбизам.  
                                                                                                                                                                                                            3 часа  

 Демонстрација на болеснику: примена очних капи, локалног анестетика, очних масти,  
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 субкоњунктивалне ињекције, стављање очног завоја.  
 Преглед болесника оперисаних од катаракте и глаукома. Преглед болесника са повредом ока. Преглед 

болесника са патолошким променама капака, сузног апарата, вежњаче, рожњаче и запаљењем дужице.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Демонстрација очне амбуланте, кабинета за функцонално испитивање и електроретино-графију, 
испитивање ока помоћу флуоресценције у крвотоку и операционе сале. Видео приказ операције 
катаракте.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

Литература 
Обавезна литература:  

 Златановић Г., Веселиновић Д., Јовановић П.: Офталмологија, Медицински факултет у Нишу, Ниш, 2011.  
 Офталмологија, Кнаски, 2003, Офталмологија, Јаноф, 2000,  
 Медијатори инфламације у пролиферативној витреоретинопатији, М.Вукосављевић, 2000,  
 Запаљенске болести крвних судова, Д. Митровић, З. Аранђеловић, М. Вукосављевић, 2003,  
 Темпорални артеритис и реуматичка полимиалгија, Д.Митровић, М.Вукосављевић, 2000,  
 Очне болести, Дегренц С., Дринчић В., Благојевић М, 1992.  

Број часова активне наставе (недељно) 
Предавања: 
15 

Вежбе: 
15 

Други облици наставе: 
0 

Студијски истраживачки рад: 
0 

Остали часови: 
0 

Методе извођења наставе 
 Видео презентације 
 Семинари 
 Рад са пацијентима у офталмолошкој амбуланти 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе 30 Завршни испит 70 

Активност у току предавања 5 Писмени испит 70 
Практична настава / Усмени испит / 
Колоквијум(и) / Тест / 
Семинар(и) 25 Практични рад / 
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Предмет 

ЈАВНО ЗДРАВСТВО 
Студијски програм: Интегрисане академске студије стоматологије 
Врста и ниво студија: Академске – дипломске студије 
Наставник: Матијевић Д. Душанка 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 2 
Шифра 017 
Услов: Уписан V (пети) триместар 
Циљ предмета:  
Јавно здравство као наука и етика као наука и уметност организовања и реализовања здравствене 
заштите.  
Исход предмета:  
Овладавање вештином и методологијом теорије и праксе јаваног здравства.  

Садржај 
 
Теоријска настава 30 часова 
 

 Увод: Предмет, садржај и метод социјалне медицине, методологија социјално медицинских 
истраживања, стоматолошко јавно здравство.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Теоријски концепт здравља: системски и социјални приступ здрављу и болести, промоција здравља, 
васпитање за здравље.  

 Систем здравствене заштите, систем стоматолошке здравствене заштите.  
                                                                                                                                                                                                            3 часа  

 Епидемиологија обољења уста и зуба.  
 Превенција обољења уста и зуба.  

                                                                                                                                                                                                            4 часа  
 Социјално медицинска обољења и стања.  
 Одреднице здравственог стања појединца и групе, фактори ризика, специфични фактори ризика у 

настанку оралних обољења.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Каријес и пародонтопатија као социјалне болести.  
                                                                                                                                                                                                            3 часа  

 Специфични фактори ризика за настанак и развој хроничних незаразних обољења.  
                                                                                                                                                                                                                            3 часа  

 Здравствена политика, исхрана и каријес.  
                                                                                                                                                                                                            3 часа  

 Оцена здравственог стања, индикатори за оцену здравственог стања, индикатори оралног здравља.  
                                                                                                                                                                                                            3 часа  

 Планирање и програмирање здравствене заштите; евалуација здравствених програма.  
                                                                                                                                                                                                                            3 часа  
 
Вежбе 15 часова 
 

 Социјално медицинска истраживања (поставка, избор одговарајућег метода).  
 Здравље појединца и заједнице, здравствена равнотежа и здравствени потенцијал.  

                                                                                                                                                                                                                            3 часа  
 Димензије колективног здравља.  
 Индивидуална и групна дијагноза, мерење и оцена здравственог стања изабране популационе групе.  

                                                                                                                                                                                                            4 часа 
                                                                                                                                                                                                                          

 Примена здравствених индикатора, анализа здравствене ситуације.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа 
                                                                                                                                                                                                                             

 Дефинисање плана и програма стоматолошке заштите.  
 Дефинисање здравствено васпитног програма.  
 Евалуација здравствене/стоматолошке заштите.  

                                                                                                                                                                                                       6 часова 
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Литература 
Обавезна литература:  

 Довијанић П., Јањанин М. и сар.: Социјална медицина са хигијеном и епидемиологијом, Завод за уџбенике 
и наставна средства, Београд, 1995.  

 Јањанин М. и сар.: Практикум социјалне медицине са хигијеном и епидемиологијом, Завод за уџбенике и 
наставна средства, Београд, 1996.  

Број часова активне наставе (недељно) 
Предавања: 
30 

Вежбе: 
15 

Други облици наставе: 
0 

Студијски истраживачки рад: 
0 

Остали часови: 
0 

Методе извођења наставе 
 Семинарски радови 

 Ситуационо подучавање 
Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 30 Завршни испит 70 
Активност у току предавања 15 Писмени испит 20 
Практична настава 15 Усмени испит 50 
Колоквијум(и) / Тест / 
Семинар(и) / Практични рад / 
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Предмет 

ОПШТА ХИРУРГИЈА 
Студијски програм: Интегрисане академске студије стоматологије 
Врста и ниво студија: Академске – дипломске студије 
Наставник: Вучуревић В. Горан 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 8 
Шифра 18 
Услов: Уписан V  (пети) триместар 
Циљ предмета:  
Да студент овлада основним принципима хируршке дијагностике и условима за извођење хируршких 
интервенција, чиме се омогућава праћење наставе из оралне и максилофацијалне хирургије.  
Исход предмета:  
Студент је обучен за дијагностиковање најчешћих хируршких поремећаја, упознат са основним 
дијагностичким методама које се користе у дијагностици, као и са основим принципима асепсе и 
антисепсе.  

Садржај 
 
Теоријска настава 45 часова 
 

 Анамнеза, сметње у вези са функционисањем осталих органских система. Анамнеза у трауматологији и 
ургентној хирургији. Објективни налаз болесника. Палпаторни преглед болесника. Перкусија и 
аускултација у хирургији. Регистровање пулса, артеријске тензије, телесне температуре и диурезе.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Посебне дијагностичке методе. Пробне пункције свих дупљи и катетеризација срца. Ендоскопска 
испитивања. РТГ дијагностика у хирургији. Компјутеризована томографија. Ултразвук у дијагностици 
хируршких обољења. Радиоизотопи у дијагностици хируршких обољења. Праћење болесника у 
јединицама интензивне неге. Континуирано праћење виталних функција у хируршких болесника 
(Мониторинг).  
                                                                                                                                                                                                            3 часа  

 Асепса и антисепса. Антисептици и дезинфицијенси. Антибиотици и други лекови. Организација рада у 
операционом блоку. Клиничке карактеристике инфекција. Примарна и секундарна контаминација. 
Услови за развој инфекција. Локални и општи знаци инфекције.  
                                                                                                                                                                                                            3 часа  

 Клинички облици гнојних инфекција: флегмона, апсцес, "гранулом", инфилтрат, хладни апсцес. Ширење 
гнојне инфекције: лимфангитис, лимфаденитис. Сепса. Гасна флегмона, гасна гангрена. Гљиве и вируси. 
Значај инфестације паразитима у хирургији. Ехинококоза, цистицеркоза, оксиуријазе асцериодо.  
                                                                                                                                                                                                            3 часа  

 Трансфузије крви и крвних деривата. Хируршки шок. Лечење олигеми¬чног шока.  
                                                                                                                                                                                                                            3 часа  

 Кардиогени и септични шок. Терапеутске мере.Реанимационе мере и застој срчане радње. Спољашња и 
унутрашња масажа срца. Дефибрилација срца.  
                                                                                                                                                                                                       5 часова  

 Акутна ренална и акутна ре¬спираторна инсуфицијенција.  
                                                                                                                                                                                                              1 час  

 Повреде: механичке, отворене, затворене. Ране изазване ватреним оружјем. Опекотине. Повреде 
електричном струјом.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Основи гинекологије и акушерства.  
                                                                                                                                                                                                              1 час  

 Хируршка обрада ране и зарашћивање ране. Неки узроци отежаног зарашћивања рана. Заостала страна 
тела и секвестри. Узроци и карактеристике унутрашњих и спољашњих фистула.  

                                                                                                                                                                                                                            2 часа  
 Периферни циркулаторни поремећаји. Поремећаји у периферној артеријској циркулацији. Последице 

повреда и обољења венског система. Оперативни рад. Преоперативна припрема. Оперативни захват. 
Екс¬плоративна, радикална, палијативна и операција из виталних индикација. 
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Основни принципи пластичне хирургије и трансплантације. Слободни трансплантати и режњеви. 
Аутотрансплантати, хомо и хетеротрансплантати. Уграђивање синтетског материјала у циљу корекције 
патолошких стања. Дислокације и преломи коштано-зглобног система.  

                                                                                                                                                                                                                            2 часа  
 Гасна гангрена. Дојка: тумори и запаљења.  

                                                                                                                                                                                                              1 час  
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 Онкологија: опште карактеристике, дијагностика и терапија. Инфекције коже и поткожног ткива.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Хируршка патологија централног и периферног нервног система.  
 Урођене мане и васкуларна обољења нервног система. Инфекције у неурохирургији.  

                                                                                                                                                                                                                            2 часа  
 Хируршка обољења врата, повреде, инфекције. Тумори врата. Струма.  
 Хируршка обољења грудног коша.  
 Обољења медијастинума: Обољења једњака. Обољења срца и великих крвних судова.  

                                                                                                                                                                                                                            4 часа  
 Хируршка обољења абдоминалних органа: Инфекције и траума. Акутни и хронични перитонитис. 

Хируршка обољења желуца, дуоденума, танког и дебелог црева.  
 Интестинална опструкција. Обољења јетре: повреде, апсцеси. Обољења панкреаса: повреде, инфекција, 

апсцеси. Обољења урогени¬талног тракта.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Преломи костију доњих и горњих екстремитета.  
 Ратна хирургија: организација, тријажа. Методе имобилизације (имобилизација стандардним 

средствима, имобилизација импровизованим средствима).  
 Прва помоћ. Општа хируршка помоћ. Типични завоји.  

                                                                                                                                                                                                            3 часа  
 
 
Вежбе 60 часова 
 

 Анамнеза и преглед болесника. Комплетан статус.  
 Превијање рана и уклањање конаца.  
 Ињекције.  

                                                                                                                                                                                                     10 часова  
 Упознавање са интензивном негом.  

                                                                                                                                                                                                       5 часова  
 Практично одређивање крвних група. Припрема крви за трансфузију.  

                                                                                                                                                                                                     10 часова  
 Припрема за рад у операционој сали (прање руку и облачење хирурга).  

                                                                                                                                                                                                       5 часова  
 Практична примена мера хемостазе (повеске, дигитална компресија).  

                                                                                                                                                                                                     10 часова  
 Имобилизација (врсте имобилизације и средства за имобилизацију).  

                                                                                                                                                                                                       5 часова  
 Практична примена завоја. Типични завоји.  

                                                                                                                                                                                                     10 часова  
 Стерилизација. Врсте - водом, воденом паром, сува стерилизација.  

                                                                                                                                                                                                       5 часова  
 

Литература 
Обавезна литература:  

 Радак Ђ., Вучуревић Г. Илијевски Н.: Хирургија за студенте стоматологије, Стоматолошки факултет, 
Панчево, 2010.  

Препоручена литература:  
 Драговић М., Герзић З., Основи хирургије, Медицинска књига, Београд 1998  
 Петковић С., Букуров С., Хирургија, Медицинска књига, Београд, 1982.  

Број часова активне наставе (недељно) 
Предавања: 
45 

Вежбе: 
60 

Други облици наставе: 
0 

Студијски истраживачки рад: 
0 

Остали часови: 
0 

Методе извођења наставе 
 Практичан рад у болници 
 Семинарски радови 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе 30 Завршни испит 70  

Активност у току предавања 10 Писмени испит / 
Практична настава 20 Усмени испит 20 
Колоквијум(и) / Тест 50 
Семинар(и) / Практични рад / 
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Предмет 

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА 
Студијски програм: Интегрисане академске студије 

стоматологије 
Врста и ниво студија: Академске – дипломске студије 
Наставник: Аџић Б. Милорад 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 4 
Шифра 019 
Услов: Уписан V  (пети) триместар 
Циљ предмета:  
Указити на значај оториноларингологије, као медицинске области у којој се стоматолошка пракса 
обавља. Повезаност стоматолиошке и медицинске патологије и њихова интеракција. Судско медицински 
аспекти оториноларингологије, који настају као последица патолошких промена у стоматологији.  
Исход предмета:  
Студенти морају имати јасну слику патолошких процеса у ОРЛ регији и интеракцију са стоматолошком 
патологијом. Могућност коришћења оториноларинголошких сазнања у стоматолошкој пракси.  

Садржај 
 
Теоријска настава 30 часова 
 

 Спољње уво: ембриологија, анатомија и физиологија, конгениталне малформације, повреде, страна тела 
и церумен.  

 Запаљењска оболења спољњег ува: запаљења аурикуле (перицхо¬ндритис, ерyсипелас, херпес зостер, 
туберкулоза и луес).  

 Запаљења спољњег ушног канала (отитис еxтерна цирцумсцрипта и диффуса, о.е. ецзематоса, мyцотица 
и буллоса). Псеудотуморске формације и бенигни и малигни тумори.  
                                                                                                                                                                                                            3 часа  

 Средње уво: ембриолошке, анатомске и физиолошке белешке.  
 Обољења средњег ува: аномалије у развитку, повреде, запаљен¬ска обољења средњег ува - акутна 

(отитис медиа ацута сероса, о.м.а. цатаррхалис, о.м.а. суппуратива, о.м.а. хаеморрхагица буллоса).  
 Хронична запаљења (супуративна и несупуративна), туберкулоза и луес средњег ува.  
 Отогене компликације: екстракранијалне (мастоидитис, петроситис, остеомyелитис оссис темпоралис, 

паралyсис н. фациалис).  
 Ендокранијалне (абсцессус еxтра и субдуралис, лептоменингитис пурулента отогенес.  
 Абсцессус церебри и церебелли отогенес, тхромбопхлебитис синус сигмоидеи.  
 Бенигни и малигни тумори средњег ува. Отосцлеросис.  

                                                                                                                                                                                                       7 часова  
 Ембриологија, анатомија и физиологија унутрашњег ува.  
 Обољења унутрашњег ува и статоакустичног живца: аномалије развоја, повреде, запаљења, тумори. 

Морбус Мениере.  
 Аудиологија.  

                                                                                                                                                                                                            2 часа  
 Нос и параназалне шупљине: ембриологија, анатомија и физиологија.  
 Обољења носа: конгениталне аномалије спољњег носа и носне шупљине, повреде носа.  
 Повреде лица и параназалних шупљина. Страна тела носа и параназалних синуса.  
 Запаљењска обољења носа (фурункул и еризипел) и носне шупљине: акутни и хронични ринитиси, 

озаена наси, туберкулоза и луес носа.  
 Неинфективна запаљења слузокоже носа: рхинитис аллергица и вазомоториа, полипоза носа и 

параназалних синуса. Епистаxис.  
 Обољења параназалних шупљина: конгениталне аномалије, акутна и хронична запаљења.  
 Компликације запаљења параназалних синуса. Цисте параназалних шупљина. Тумори носа и 

параназалних синуса.  
                                                                                                                                                                                                       7 часова  

 Усна дупља: конгениталне малформације, тумори и псеудотуморске формације, обољења  
 пљувачних жлезда.  
 Фаринкс: ембриологија, анатомија и физиологија, конгениталне малформације, повреде и страна тела, 

неспецифична и специфична запаљења.  
 Запаљења лимфног прстена фаринкса: акутна (ангине) и хронична (специфична и неспецифична).  
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 Компликације запаљења Wалдеyеровог прстена: перитонзиларни апсцес, парафарингеални и 
ретрофарингеални апсцес, тонзилогена се¬пса. Бенигни и малигни тумори фаринкса.  

                                                                                                                                                                                                                    4 часа  
 Цисте и фистуле врата.  
 Ларинкс: ембриологија, анатомија и физиологија. Конгениталне малформације, повреде и акутни 

ларингитиси.  
 Хронични неспецифични и специфични ларингитиси. Компликације запаљенских обољења ларинкса 

(флегмона, апсцес и перихондритис ларинкса)  
 Псеудотумори и бенигни и малигни тумори гркљана.  
 Неуролошки поремећаји ларинкса. Фонијатрија.  

                                                                                                                                                                                                       5 часова  
 Трахеобронхологија: ембриологија, анатомија и физиологија. Конгениталне аномалије. Повреде и 

страна тела. Запаљења. Бенигни и малигни тумори. Трахеотомија.  
 Езофагологија: ембриологија, анатомија и физиологија. Конгениталне малформације. Повреде и страна 

тела. Запаљења, спазми, дивертику¬ли и варикси. Тумори једњака.  
                                                                                                                                                                                                                    2 часа  

 
Вежбе 30 часова 
 

 Преглед ува (отоскопија). Испитивање слуха звучним виљушкама. Испитивање вестибуларног апарата. 
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Преглед носа. Предња и задња риноскопија.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Преглед уста, фаринкса и ларинкса (индиректна ларингоскопија).  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Директна ларингоскопија (микроларингоскопија), езофагоскопија и бронхоскопија (у операционој 
сали).  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Визита по одељењима клинике.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Аудиологија.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Рад са отолошким пацијентима.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Рад са пацијентима оболелим од носносинусне патологије.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Патологија ларинкса.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Обољења усне дупље, фаринкса и врата. 
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Патологија трахеје, бронха и једњака.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Боравак у операционој сали (тонзилектомија).  
                                                                                                                                                                                                                            2 часа  

Литература 
Обавезна литература:  

 Пенђер И. - Oториноларингологија за студенте стоматологије, Наука 2006. , ISBN 86-7621-145-0,  
 Дергенц Р., Оториноларингологија, Савремена администрација, Београд, 2007.  

Број часова активне наставе (недељно) 
Предавања: 
30 

Вежбе: 
30 

Други облици наставе: 
0 

Студијски истраживачки рад: 
0 

Остали часови: 
0 

Методе извођења наставе 
 Интерактивна предавања документована фотографијама и видео клиповима 
 Семинарски радови, које студенти изводе у виду предавања 
 Консултације о неразјашњеним питањима 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе 30  Завршни испит 70  

Активност у току предавања 15 Писмени испит 70 
Практична настава / Усмени испит / 
Колоквијум(и) / Тест / 
Семинар(и) 15 Практични рад / 
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Предмет 

РАДИОЛОГИЈА 
Студијски програм: Интегрисане академске студије стоматологије 
Врста и ниво студија: Академске – дипломске студије 
Наставник: Ђорђе Р. Јелић 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Шифра 020 
Услов: Уписан VI (шести) триместар 
Циљ предмета:  
Упознавање са природом зрачења и употребом рендгенских апарата у циљу опште и специјалне 
радиолошке дијагоностике.  
Исход предмета:  
Студент је оспособљен за адекватно коришћење радиолошких уређаја и метода заштите, као и 
адекватног коришћења јонизујућег зрачења у медицинске сврхе.  

Садржај 
 
Теоријска настава 40 часова 
 

 Основи радиолошке физике. Основни појмови о грађи материје. Природа радиоактивности. Интеракција 
x-зрака и материје.  

 Основи радиобиологије. Механизми дејства јонизујућег зрачења. Промене молекула биолошког система. 
Дејство јонизујућег зрачења на ћелију. Осетљивост човековог организма на јонизујуће зрачење.  

 Настанак и геометријске законитости у стварању рендгенске слике. Апсорпција x-зрака. Физичко-
хемијске последице апсорпције x-зрака. Анализа оптичких квалитета радиограма. Пројекциони ефекти.  

 Радиолошки кабинет. Принципи радиолошке заштите.  
                                                                                                                                                                                                       5 часова  

 Радиологија кардиоваскуларног система. Дијагностички методи. Рендген анатомија. Радиолошка слика 
најчешћих болести.  

 Радиологија респираторног система. Дијагностички методи. Рендген анатомија. Радиолошка слика 
најчешћих болести.  

 Радиологија гастроинтестиналног тракта. Дијагностички методи. Рендген анатомија. Радиолошка слика 
најчешћих болести.  

 Радиологија хепатобилијарног и уринарног система. Дијагностички методи. Рендген анатомија. 
Радиолошка слика најчешћих болести.  

 Радиологија остеоартикуларног система. Дијагностички методи. Основи елементи грађе кости. 
Радиолошка слика најчешћих болести.  
                                                                                                                                                                                                       5 часова  

 Рендгенски и други апарати који се користе за дијагностиковање лезија денто-максилофацијалне 
регије. Дентал рендгенски апарат. Апарати посебне намене. Стандардан рендген-дијагностички апарат. 
Компјутериозована томографија. Магнетна резонанца, Ултразвук. Додатни уређаји и прибор.  

 Радиолошки методи који се користе у дијагностици лезија дентомаксилофацијалне регије. 
Интраорални методи. Стандардни екстраорални методи. Специјални методи. Контрастни методи. 
Сканографија. Дигитална радиографија. Заштита од инфекције у току извођења појединих 
дијагностичких метода  
                                                                                                                                                                                                       5 часова  

 Рендген анатомија. Анатомски детаљи видљиви на интраоралним радиограмима. Анатомски детаљи 
видљиви на екстраоралним радиогра¬мима  

 Принципи анализе радиограма. Анализа интраоралних радиограма. Анализа екстраоралних 
радиограма.  

 Принципи радиолошке анализе лезија. Локализација, величина, облик, број, ограниченост, садржај, 
симетричност лезија. Утицај на суседне структуре. Успутни налази.  
                                                                                                                                                                                                       5 часова  

 Аномалије зуба. Развојне и стечене.  
 Каријес зуба. Ризализа. Анкилоза. Пародонтопатије. Периодонтитиси.  
 Запаљења костију денто-максилофацијалне регије.  
 Тумори денто-максилофацијалне регије. Бенигни тумори. Малигни тумори. Некоштани тумори.  

                                                                                                                                                                                                     10 часова  
 Трауме костију, зуба и меких ткива денто-максилофацијалне регије.  
 Носна дупља и параназалне шупљине. Дијагностички методи и обољења.  
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 Темпоромандибуларни зглоб. Дијагностички методи и обољења.  
                                                                                                                                                                                                       5 часова  

 Пљувачне жлезде. Дијагностички методи и обољења.  
 Манифестације системских болести у денто-максилофацијалној регији.  

                                                                                                                                                                                                            2 часа  
 Радиолошка слика импланта и њихов однос са суседним структурама.  
 Артефакти на радиограмима. Артефакти настали у току извођења метода, хемијске обраде и руковања с 

рендгенским филмом.  
 Радиотерапија. Основни принципи, апарати и прибор за извођење радиотерапије, терапија малигнома 

денто-максилофацијалне регије.  
                                                                                                                                                                                                            3 часа  

 
Вежбе 50 часова 
 

 Упознавање с предметом и програмом вежби. Обилазак про¬сторија радиолошког кабинета.  
 Демонстрација извођења појединих радиолошких метода и при¬нципа радиолошке заштите.  
 Основни појмови о рендгенској слици.  

                                                                                                                                                                                                       5 часова  
 Радиологија кардиоваскуларног система. Анализе радиограма најчешћих болести.  
 Радиологија респираторног система. Анализе радиограма најчешћих болести.  
 Радиологија гастроинтестиналног тракта. Анализе радиограма најчешћих болести.  
 Радиологија хепатобилијарног и уринарног система. Анализе радиограма најчешћих болести.  
 Радиологија остеоартикуларног система. Анализе радиограма најчешћих болести.  

                                                                                                                                                                                                                     10 часова  
 Оријентација и основни принципи анализе интраоралних радиограма.  

                                                                                                                                                                                                       5 часова  
 Оријентација и основни принципи анализе екстраоралних радиограма.  

                                                                                                                                                                                                       5 часова  
 Рендген анатомија и анализа радиограма аномалија зуба.  

                                                                                                                                                                                                       5 часова  
 Рендген анатомија и анализа радиограма најчешћих обољења зуба.  

                                                                                                                                                                                                       5 часова  
 Рендген анатомија и анализа радиограма запаљења костију денто-максилофацијалне  
 регије.  

                                                                                                                                                                                                            4 часа  
 Рендген анатомија и анализа радиограма тумора денто-максилофацијалне регије.  

                                                                                                                                                                                                                        5 часова  
 Рендген анатомија и анализа радиограма параназалних шу¬пљина и темпоромандибуларних зглобова. 

                                                                                                                                                                                                       5 часова  
 Демонстрација рада апарата за радиотерапију.  

                                                                                                                                                                                                              1 час  

Литература 
Обавезна литература:  

 Петровић В.: Атлас стоматолошке рендгенологије, Београд, 1995.  
 Ракочевић З., Основи радиологије денталномаксилофацијалне регије – принципи и технике, 

Балканолошки радиолошки форум, Београд, 1998.  
 Ракочевић З., Ћурић М., Интраорални методи радиографисања, Балканолошки радиолошки форум, 

Београд, 1998  

Број часова активне наставе (недељно) 
Предавања: 
40 

Вежбе: 
50 

Други облици наставе: 
0 

Студијски истраживачки рад: 
0 

Остали часови: 
0 

Методе извођења наставе 
 Теоријска настава 
 Практична настава 
 Семинарски радови 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе 30  Завршни испит 70 

Активност у току предавања 10 Писмени испит 70 
Практична настава 10 Усмени испит / 
Колоквијум(и) / Тест / 
Семинар(и) 10 Практични рад / 
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Предмет 

ОРАЛНА ПАТОЛОГИЈА 
Студијски програм: Интегрисане академске студије стоматологије 
Врста и ниво студија: Академске – дипломске студије 
Наставник: Станковић Д. Зоран 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Шифра 021 
Услов: Уписан VI  (шести) триместар 
Циљ предмета:  
Оспособљавање студената за макроскопску и микроскопску дијагностику обољења органа и ткива усне 
дупље и максилофацијалног предела главе.  
Исход предмета:  
Студент је теоретски припремљен иоспособљен за дијагностику обољења органа и ткива усне дупље и 
масилофацијалног предела главе.  

Садржај 
 
Теоријска настава 30 часова 
 

 Развојни дефекти оралног и максилофацијалног предела.  
 Болести зуба, пулпе и периапикалног предела.  
 Болести пародонцијума.  

                                                                                                                                                                                                            4 часа  
 Инфламаторне лезије оралне слузокоже (оштећења физичким и хемијским факторима, реактивне 

хиперплазије слузокоже сличне туморима, алергијске и имунолошке болести).  
 Бактеријске, вирусне и гљивичне инфекције.  
 Грануломатозна запаљења орофацијалног предела (грануломи страних тела, инфективни грануломи, 

идиопатски грануломи).  
                                                                                                                                                                                                       5 часова  

 Цисте орофацијалног предела (одонтогене цисте вилица, неодонтогене цисте вилица, псеудоцисте 
вилица, цисте максиларног синуса, цисте меких ткива).  
                                                                                                                                                                                                            3 часа  

 Патологија пљувачних жлезда (реактивне лезије, тумори).  
                                                                                                                                                                                                            3 часа  

 Одонтогени тумори (епителни, мезенхимни, мешовити).  
 Патологија епителног покривача (реактивне лезије и тумори коже, оралне слузокоже и респираторне 

слузокоже).  
 Тумори меких ткива (фиброзни и фиброхистиоцитни тумори коже, оралне слузокоже и респираторне 

слузокоже).  
                                                                                                                                                                                                     10 часова  

 Патологија кости (наследни, метаболички и идиопатски поремећаји, гигантоцелуларне лезије, фибро-
осеалне лезије, тумори).  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Патологија лимфоидног ткива (реактивне лезије, тумори).  
                                                                                                                                                                                                              1 час  

 
 
Вежбе 45 часова 
 

 Инфламаторне лезије вилица: периапикални гранулом, радикуларна циста, остеомијелитис.  
                                                                                                                                                                                                                        5 часова  

 Инфламаторне лезије оралне слузокоже: улкус, фибром, периферни осифицирајући фибром, пиогени 
гранулом.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Грануломатозна запаљења: гранулом страног тела, саркоидоза, туберкулоза.  
                                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Цисте орофацијалног предела: фоликуларна циста, кератоциста, назопалатинална циста, 
лимфоепителна циста.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  
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 Патологија пљувачних жлезда: плеоморфни аденом, Wартхин-ов тумор, мукоепидермоидни карцином, 
аденоидни цистични карцином.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Одонтогени тумори: амелобластом, амелобластични фибром, одонтом, миксом.  
                                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Патологија епителног покривача: себооична кератоза, леукоплакија, планоцелуларни карцином, 
базоцелуларни карцином.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Патологија епителног покривача: меланоцитни невус, меланом, орална меланоза, тетоважа амалгамом. 
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Тумори меких ткива: ксантом, липом, хемангиом, сарком.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Патологија кости: централни гигантоцелуларни гранулом, гигантоцелуларни епулис, фиброзна 
дисплазија.  

 Патологија кости: остеом, хондром, остеосарком, хондросарком.  
                                                                                                                                                                                                       6 часова  

 Патологија лимфоидног ткива: лимфоидна хиперплазија, Ходгкин-ова болест, малигни лимфом, 
метастаза у лимфни чвор.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

Литература 
Обавезна литература:  

 Минић А. "Дијагностичка орална патологија", Балкански Стоматолошки форум, Београд, 2000;  
 Минић А. "Одонтогени тумори", Балкански Стоматолошки форум, Београд, 1999.  

Број часова активне наставе (недељно) 
Предавања: 
30 

Вежбе: 
45 

Други облици наставе: 
0 

Студијски истраживачки рад: 
0 

Остали часови: 
0 

Методе извођења наставе 
 Предавања 
 Семинарски радови 
 Колоквијуми 
 Видео пројекције 
 Рад у лабораторији и просектури клинике – болнице 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе 30  Завршни испит 70 

Активност у току предавања 10 Писмени испит 70 
Практична настава 10 Усмени испит / 
Колоквијум(и) 5 Тест / 
Семинар(и) 5 Практични рад / 
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Предмет 

ПРЕВЕНТИВНА 
СТОМАТОЛОГИЈА 

Студијски програм: Интегрисане академске студије стоматологије 
Врста и ниво студија: Академске – дипломске студије 
Наставник: Гајић М. Михајло 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 4 
Шифра 022 
Услов: Уписан VI (шести) триместар 
Циљ предмета:  
Студент треба да овлада применом превентивних и профилактичких мера у превенцији оралних 
оболења.  
Исход предмета:  
Студент је оспособљен да препознаје факторе ризика за настанак оболења усне шупљине и да примењује 
превентивне и профилактичке мере.  

Садржај 
 
Теоријска настава 30 часова 
 

 Превентивна стоматологија. Увод. Дефиниције. Значај и задаци. Предмет. Примарна, секундарна и 
терцијарна превенција. Најзначајнија обољења и стања усне шупљине. Социјални, здравствени и 
економски аспекти болести уста и зуба (каријеса, пародонтопатија, ортодонтских неправилности, 
малигних обољења орофацијалне регије, повреда и осталих обољења и стања у усној дупљи).  

 Епидемиологија болести уста и зуба. Увод. Епидемиолошка терминологија у стоматологији. 
Епидемиолошка истраживања у стоматологији. Критеријуми за дијагностику оралних болести. 
Индекси. Статистичка обрада и презентација. Медицинска документација у стоматологији. 
Међународна класификација болести за стоматологију. Основни показатељи стања оралног здравља у 
свету и код нас. Трендови оралног здравља. Утврђивање потреба за оралним здрављем. Социјално 
стоматолошки индикатори оралног здравља.  

 Научне основе за превенцију болести уста и зуба. Биолошки механизми заштите у усној шупљини. 
Карактеристике усне дупље. Карактеристике здравих ткива (слузнице, гингиве, пародонцијума, глеђи, 
цемента и пулподентинског комплекса). Пљувачка. Орална флора. Исхрана и орално здравље. Увод. 
Ендогени (пренатални и постнатални) утицај исхране. Егзогени утицај исхране. Физичке и хемијске 
карактеристике хране. Савремено схватање улоге исхране у етиологији појединих обољења уста и зуба. 
Исхрана и орална флора (плаке). Особине природних и рафинираних угљених хидрата. Ретенција и 
клиренс шећера из уста. Замене за шећер.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Флуориди и орално здравље. Увод. Историјат. Физиологија флуорида. Токсикологија флуорида. 
Механизам деловања флуорида.  

 Етиологија каријеса. Историјат. Предиспонирајући фактори. Теорије о настанку каријеса (хемијско-
бактеријске, протеолитичке, ензимске, физичкохемијске и остале).  

 Савремено схватање етиологије каријеса. Епидемиолошки модел. Улога домаћина (зуб, зубна ткива и 
посебно глеђ). Састав, физичке и хемијске особине и улога пљувачке у етиологији каријеса. 
Микроорганизми и каријес. Врсте микроорганизама у устима, кариогени микроорганизми. Плаке и 
каријес. Експериментални каријес. Улога исхране у етиологији каријеса. Кариогеност хране и појединих 
намирница.  

 Пародонтална обољења у деце. Значај. Епидемиологија. Етиологија (микроорганизми, плаке, остали 
фактори). Превенција. Значај примарне превенције пародонтопатија у деце.  

 Остала обољења уста и зуба. Ортодонтске неправилности у деце. Значај. Епидемиологија. Етиологија. 
Превенција. Интерцептивна ортодонција (у доба одојчета, млечне и мешовите дентиције). Повреде уста 
и зуба. Врсте. Значај. Епидемиологија. Превенција. Малигна обољења орофацијалног подручја. 
Медицински и социјални значај. Епидемиологија. Етиологија. Примарна превенција. Рано откривање и 
терапија.  

                                                                                                                                                                                                                        5 часова  
 Стратегија за очување оралног здравља. Промоција оралног здравља (принципи, циљеви, приоритети, 

потребе, ресурси, евалуација). Здравствено васпитање (научна основа, циљеви, принципи, приоритети, 
ресурси, евалуација). Мотивација група или појединаца да очувају  

 орално здравље (циљеви, приоритети, ресурси).  
 Методе и средства за обезбеђење оралног здравља. Орална хигијена. Средства за механичко уклањање 

плака (четкице, конац, стимулатори десни, чистачи језика). Помоћна средства за одр¬жавање оралне 
хигијене (пасте, раствори). Методе четкања зуба. Чишћење зуба концем.  

 Методе и средства за обезбеђење оралног здравља. Примена флуорида. Флуорисање воде за пиће. Друге 
методе ендогене примене флуорида (флуорисање соли, млека, таблете, капи, витамини са флуоридима). 
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Локална терапија флуоридима (пасте за зубе, раствори, желеи, лакови). Превентивно терапијске мере у 
стоматологији. Заливање фисура. Остале превентивне и превентивно терапијске мере.  

 Методе и средства за обезбеђење оралног здравља. Тестови за одређивање активности оралних болести 
(дијагностика ризика за каријес, пародонтопатију, орални карцином и сл).  

                                                                                                                                                                                                                            4 часа  
 Предшколска и школска стоматолошка заштита. Превенција, профилакса и рана дијагностика обољења 

уста и зуба у одојчета, малог и предшколског детета. Школска стоматолошка нега. Мере, кадрови, 
организација и извођење.  

 Програм превентивне стоматолошке заштите. Увод. Врсте здравствених програма. Циљеви. Циљне 
групе. Корисници. Ресурси. Стручнометодолошка упутства и протоколи. Организација и руковођење. 
Финансирање. Евалуација.  

 Значај примене превентивних мера у одраслих са аспекта оралног здравља. (Пародонтологија са 
оралном медицином).  
                                                                                                                                                                                                            3 часа  

 Етиологија каријеса цемента (корена), клинастих ерозија и милолиза глеђи. Етиопатогенеза, клинички 
изглед, превенција, рана дијагностика и терапија. (Болести зуба са ендодонцијом).  

 Секундарни каријес. Етиопатогенеза, клинички изглед, превенција, рана дијагностика и терапија. 
(Болести зуба са ендодонцијом).  

 Превенција нарушавања интегритета и функције пулпе и пародонталних ткива и превенција 
неповољних утицаја на опште здравље пацијента у току реконструктивних и ендодонтских захвата. 
(Болести зуба).  

 Примарна превенција пародонтопатија у одраслих. Здравствено васпитање, мотивација, избор и 
примена средстава. (Пародонтологија са оралном медицином).  

 Секундарна и терцијарна превенција пародонтопатија. Акцесорни етиолошки фактори у настанку 
гингивита и пародонтопатија. Дијагностика и уклањање. (Пародонтологија са оралном медицином).  

 Превенција обољења меких оралних ткива. Превенција формирања фокуса и “фокалне инфекције” 
(Пародонтологија са оралном медицином).  

 Превенција обољења пародонталних и меких ткива код пацијената са високим медицинским ризицима. 
Могућности и значај превенције пародонтопатије и обољења меких ткива у ових болесника. Превенција 
компликација. Припрема за пародонтолошке и орално-медицинске интервенције. (Пародонтологија са 
оралном медицином).  

                                                                                                                                                                                                                        6 часова  
 Превентивна улога мобилних стоматолошких протетских надокнада. Превентивни аспекти у 

планирању и изради парцијалних (припрема носећих ткива, планирање елемента парцијалне протезе, 
успостављање и одржавање добре хигијене уста и зуба и стоматолошких надокнада, значај 
периодичних контрола) и тоталних протеза (препротетска припрема уста безубих пацијената, 
оптимална екстензија протезне базе, квалитет оклизије, превенција дисфункција ТМЗ, одржавање 
терапијских ефеката постигнутих тоталним протезама, превентивни аспекти збрињавања безубих 
пацијената неконвенционалним тоталним протезама). (Стоматолошка протетика).  

 Превентивни аспекти у планирању и изради фиксних стоматоло¬шких надокнада. Препротетска 
припрема, планирање фиксне надо¬кнаде, дизајн и избор материјала, заштита зуба у поступку брушења 
и након завршене препарације, оклузално уравнотежење и гнато¬лошки принципи у изради фиксних 
надокнада, квалитет везе брушеног зуба и фиксне надокнаде, одржавање фиксних надокнада (хигијена, 
контроле). Дезинфекција отисака (значај,  

 принципи, методе и материјали). (Стоматолошка протетика).  
 Превенција стварања секундарних аномалија при оралнохируршком раду. Превентивни поступци у току 

оралнохируршких интервенција. Корекције постојећих аномалија у току интервенције. (Орална 
хирургија).  

 Превенција компликација системских обољења. Системска обољења која представљају ризик за 
извођење стоматолошких интервенција (кардиоваскуларна, ендокрина, вирусна, инфективна 
обољења, обољења са хеморагичним синдромом, предиспозиције за алергију, пацијенти подвргнути 
радиотерапији и хемиотерапији). Превенција ризика. (Орална хирургија).  
                                                                                                                                                                                                       5 часова  

 Значај малоклузија за опште и орално здравље. Превенција у ортопедији вилица. Дефиниције. 
Обезбеђивање услова за правилан пренатални развој краниофацијалне регије (исхрана, општа и 
локална обољења, лекови, радијације, психичке и физичке трауме, алкохол, дуван, дрога и др.). 
Припрема пацијента за правилно спровођење ортодонтске терапије. Први ортодонтски преглед. 
(Ортопедија вилица).  

 Значај оклузалне равнотеже у етиологији, превенцији и терапији малоклузија и дисфункција 
темпоромандибуларног зглоба. Значај здравих зуба и пародонталних ткива. Улога дисфункција 
орофацијалне мускулатуре и мукозе у етиологији и превенцији малоклузија. Значај нормалне оклузије. 
Контрола простора у млечном зубном луку. Праћење смене млечних зуба. Превремени губитак зуба. 



61 

 

Улога другог млечног молара. Утицај малоклузија на појаву тем¬поромандибуларних дисфункција. 
(Ортопедија вилица).  

 Програм превенције и ране дијагностике малигних промена у устима. (Максилофацијална хирургија).  
 Етиологија, превенција, рана дијагностика и терапија дисфункција темпоромандибуларног зглоба. 

(Максилофацијална хирургија).  
                                                                                                                                                                                                            3 часа  

 
 
Вежбе 75 часова 
 

 Упознавање са предметом и програмом вежби. Специфичности рада у превентивној стоматологији. 
Кадрови. Карактеристике рада у групи или појединачно (индивидуални рад). Радно место за рад са 
децом. Чекаоница за децу. Став лекара и сестре.  

 Практични рад: Упознавање са радним местом. Дијагностика понашања и рад са различитим 
психолошким групама деце. Припрема родитеља и детета за прву посету стоматологу. Избор 
здравственоваспитних метода и материјала за дете и родитеља.  

 Дијагностка понашања у односу на укупно и орално здравље. Анамнеза (медицинска, стоматолошка) са 
посебним освртом на знање, навике, понашање и мере које се предузимају за обезбеђење сопственог 
општег и оралног здравља, као и здравља уста и зуба код детета.  

 Практични рад: Узимање анамнезе, оцена здравствених навика и понашања. Тест за дијагностику 
ризика за каријес и ортодонтске неправилности у току трудноће и код одојчета.  
                                                                                                                                                                                                     10 часова  

 Дијагностика навика (понашања) у исхрани. Позитивне навике и понашање у исхрани у односу на 
оралне болести. Методологија испитивања утицаја исхране.  

 Практични рад: Узимање анамнезе о исхрани, анкетни упитници, евалуација података и дијагноза 
понашања, указивање на грешке у исхрани, мотивација за корекцију грешака у исхрани.  

 Процена стања општег и оралног здравља. Здраво дете. Здрава уста и зуби. Карактеристике здравих 
меких ткива усне дупље и чврстих зубних ткива.  

 Практични рад: Екстра и интраорални преглед. Преглед и оцена стања здравља слузница, десни и 
пародонталних ткива (боја, изглед и сл.). Преглед зуба (дентиција, број, облик, распоред у зубном низу, 
величина, боја, хипоплазије) и регистровање присуства каријесних, екстра¬хираних или пломбираних 
зуба.  
                                                                                                                                                                                                     10 часова  

 Зубне плаке. Значај. Локализација. Откривање (бојење). Плак индекс. Индекс дневног стварања плака. 
Уклањање плака.  

 Практични рад: Детекција плака. Израчунавање ПИ. Машинско уклањање плака.  
 Орална хигијена. Значај. Средства за одржавање оралне хигијене. Технике прања зуба.  
 Практични рад: Упознавање са средствима за механичко уклањање плака (четкице за зубе, конац, 

стимулатори за десни) и техникама прања зуба. Обука пацијената да правилно перу зубе (на моделу и 
на пацијенту).  
                                                                                                                                                                                                     10 часова  

 Епидемиолошка испитивања каријеса. Методологија. Критеријуми. Стандарди. КЕП. Истраживачки 
картони. Индекси. Терминологија.  

 Практични рад: Уједначавање критеријума за оцену каријеса. Преглед зуба и регистровање у 
истраживачки картон. Израчунавање индекса.  

 Епидемиолошка испитивања пародонтопатија. Методологија. Критеријуми. Индекси за оцену стања 
пародонцијума у деце(ОХИ, Сцхоур, Масслер и др.). Уједначавање дијагностичких критеријума за 
ЦПИТН.  

 Практични рад: Преглед, убележавање у истраживачки картон, израчунавање и тумачење ОХИ индекса. 
Преглед, убележавање у истраживачки картон, израчунавање и тумачење ЦПИТН индекса.  
                                                                                                                                                                                                     10 часова  

 Пљувачка и орално здравље. Улога и значај пљувачке за орално здравље. Дијагностика ризика за орална 
обољења. Микроорганизми усне шупљине. Практични рад: Прикупљање пљувачке. Оцена количине и 
квалитета. Киселост и пуферски капацитет пљувачке. Одређивање нивоа лакто¬бацила И С. мутанса у 
пљувачци.  

 Профилакса каријеса. Значај. Превентивно терапијске мере. Флуор профилакса (значај, ендогене и 
егзогене методе примене). Заливање фисура. Практични рад: Примена таблета флуорида (дозе, 
прописивање, организована флуор профилакса таблетама). Локална примена флуорида (испирања уста 
растворима флуорида, локална примена концентрованих препарата флуорида). Заливање фисура.  
                                                                                                                                                                                                     10 часова  

 Дијагностика ризика за појаву ортодонтских неправилности. Етиологија ортодонтских неправилности. 
Превенција. Интерцептивна ортодонција. Терапија ортодонтских неправилности.  
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 Практични рад: Узимање анамнестичких података (трудноћа и порођај, навике у исхрани, лоше навике). 
Преглед уста и зуба на ортодонтске неправилности (прерано вађење млечних зуба, примарне тескобе, 
принудни поремећаји загрижаја, ток смене зуба и сл). Чувари места. Селективно брушење млечних зуба.  

 Дијагностика ризика и превенција других болести уста и зуба. Значај превенције и ране дијагностике 
оралног карцинома. Превенција других обољења меких ткива уста. Значај превенција повреда уста и 
зуба. Практични рад: Испитивање и спречавање лоших навика у деце (пушење, алкохол), уклањање 
механичких иритација (каријес, лоше пломбе и протетски радови, ортодонтске нправилности). Израда 
штитника за зубе.  
                                                                                                                                                                                                     10 часова  

 Здравствено васпитни рад. Методе и средства. Упознавање са различитим методама и средствима за 
здравствено васпитни рад у стоматологији. Увежбавање извођења појединих метода. Избор и припрема 
тема за практичну примену и извођење.  

 Здравствено васпитни рад. Практични рад: Обрада припремљене здравствено васпитне теме (методе).  
 Превенција обољења уста и зуба у деце са високим медицинским ризиком. Значај. Специфичности. 

Могућности.  
 Практични рад: Избор метода и средстава у зависности од врсте ризика. Рад са децом ометеном у 

психофизичком развитку.  
                                                                                                                                                                                                     15 часова  

 

Литература 
Обавезна литература:  

 Вуловић М., Белоица Д., Гајић М., Стевановић Р., Ивановић М., Царевић М., Вулићевић З., Марковић Д., 
Превентивна стоматологија, Елит-Медика, Београд, 2005.  
 

Препоручена литература:  
 Гајић М., Флуориди у превентивној стоматологији, 2. Издање, Наука, Београд, 2002.  
 Јанковић Љ., Стаменковић Д., и сарадници, Превентивна стоматологија у одраслих, Драганић, Београд, 

1998.  
 Murray J. J., Nunn J. H., Steele J. G., Prevention of Oral Disease, 4-th ed, Oxford University Press, New York, 2004.  
 Harris N., Christen A., Primary Preventive Dentistry, 3-rd ed, Appleton & Lange, Connecticut, 1991.  
 Kidd Е., Joyston-Beachal S. Essentials of Dental Caries, 2-ed, ed, Oxford University Press, New York, 1997.  

Број часова активне наставе (недељно) 
Предавања: 
30 

Вежбе: 
75 

Други облици наставе: 
0 

Студијски истраживачки рад: 
0 

Остали часови: 
0 

Методе извођења наставе 
 Видео филмови 
 Савладавање профилактичких мера у вежбаоници  
 Рад у предшколским и школским установама (здравствено-васпитни рад) 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе 30 Завршни испит 70 

Активност у току предавања 5 Писмени испит / 
Практична настава 5 Усмени испит 70 
Колоквијум(и) / Тест / 
Семинар(и) 20 Практични рад / 
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Предмет 

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА 
Студијски програм: Интегрисане академске студије стоматологије 
Врста и ниво студија: Академске – дипломске студије 
Наставник: Шер В. Филип 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 2 
Шифра 023 
Услов: Уписан VI (шести) триместар 
Циљ предмета:  
Оспособљавање студента да стекне неопходно знање из области дерматовенерологије потребно доктору 
стоматологије.  
Исход предмета:  
По одслушаном предмету и савладаном испиту, студент има неопходно знање да препозна и да предлог 
терапије дерматоза од значаја за стоматолошку праксу или да изабере најбољи модалитет третмана 
пацијента, као и избор тражења секундарног мишљења.  

Садржај 
 
Теоријска настава 15 часова 
 

 Грађа и функција коже и слузокожа оралних органа хистологија коже и свих слузокожа и семимукоза.  
 Основне промене кожних болести на кожи и слузокожама уста. Дерматолошка семиотика. Промене у 

нивоу коже, изнад нивоа коже и испод нивоа коже.  
 Промене на кожи и слузокожи уста, које могу бити изазване физичким, хемијским и биолошким 

ноксама.  
                                                                                                                                                                                                            3 часа  

 Акутна и хронична кандидијаза. Интердигитална, субмамарна и орална локализација.  
 Вирусна обољења коже која могу да захвате и слузокожу уста . Папилома вруси, поx вируси и вируси 

групе херпеса.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Еритемосквамозне промене које могу дати промене на слузокожи уста. Лихен рубер планус. Псориасис 
вулгарис.  

 Аутоимуне болести које дају промене у устима: кожна и системска форма еритемског лупуса, булозне 
дерматозе и системска склеродермија.  
                                                                                                                                                                                                            3 часа 

 Туберкулоза оралних органа. Анергијске, нормергијске и хиперергијске форме.  
 Алергијске дерматозе са локализацијом у усној дупљи.  

                                                                                                                                                                                                            2 часа  
 Невуси, бенигни и малигни тумори коже и слузокоже оралних органа: спиноцелуларни карцином, 

базоцелуларни карцином, малигни меланом.  
 Обољења усана и уста и оштећења слузокоже оралних ткива.  

                                                                                                                                                                                                            2 часа  
 Обољења која се преносе сексуалним контактом а дају промене у устима: Сифилис - сви стадијуми, 

Гонореја и Улкус моле.  
 АИДС.  

                                                                                                                                                                                                            3 часа  
 
 
Вежбе 15 часова 
 

 Дерматолошка анамнеза и методе разликовања основних ефлоресценци: инспекција, витропресија, 
палпација, гратажа, разликовање појединих ефлоресценци са течним и чврстим садржајем 
(везикула/була, Папула/тубер/нодус).  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Еритематозне и еритемосквамозне дерматозе (приказ болесника). Приказивање феномена капи од 
свеће, последње опне и крваве росе, Разликовање типова десквамације 
(питиријазиформна/ламелозна/ексфолијативна).  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Булозне дерматозе (прикази болесника). Разликовање була код појединих булозних обољења 
(пемфигус/булозни пемфигоид/дерматитис херпетиформис духринг).  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  
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 Методе лечења у дерматологији, криотерапија, фотохемотерапија, локална и системска терапија, 
електрокаутеризација.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Алергијска тестирања, интрадермална,епикутана (начин извођења тестова, резултати тестирања и 
њихова презентација). Нативни микроскопски препарат на бактерије и гљивице (технике узимања, 
тумачење резултата).  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Давање ињекција: субкутане, интрамускуларне, интравенске технике за узимање биопсија коже.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Улцерозне и везикулозне дерматозе (приказ болесника).  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Лицхен планус муцосае орис.  
                                                                                                                                                                                                            1 часа  

Литература 
Обавезна литература:  

 Достанић И., Достанић Б. Уџбеник из дерматовенерологије за студенте стоматологије, Београд, 1998.  
 Дерматовенерологија са дерматовенеролошком пропедевтиком, Босиљка Лалевић Васић, Љиљана 

меденица, Милош Николић,Савремена Администрација Београд  

Број часова активне наставе (недељно) 
Предавања: 
15 

Вежбе: 
15 

Други облици наставе: 
0 

Студијски истраживачки рад: 
0 

Остали часови: 
0 

Методе извођења наставе 
 Теоријска настава 
 Практична настава 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе 30  Завршни испит 70 

Активност у току предавања 5 Писмени испит 70 
Практична настава 5 Усмени испит / 
Колоквијум(и) 20 Тест / 
Семинар(и) / Практични рад / 
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Предмет 

УРГЕНТНА МЕДИЦИНА 
Студијски програм: Интегрисане академске студије стоматологије 
Врста и ниво студија: Академске – дипломске студије 
Наставник: Вучуревић Р. Горан 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 2 
Шифра 024 
Услов: Уписан VI  (шести) триместар 
Циљ предмета:  
Да студент овлада техникама препознавања свих ургентних стања у медицини, као и одговарајућим 
техникама реанимације. Циљ предмета је да свршени стоматолог буде оспособљен за самосталан и 
одговоран рад у ординацији, без ризика по пацијента.  
Исход предмета:  
Студент је оспособљен, да као свршени стоматолог препозна сва ургентна стања у медицини, у случају 
потребе примени потребну технику реанимације, без ризика по пацијента.  

Садржај 
 
Теоријска настава 15 часова 
 

 Судско медицинска одговорност стоматолога.  
                                                                                                                                                                                                              1 час  

 Упознавање са основном опремом за реанимацију.  
                                                                                                                                                                                                              1 час  

 Основни реанимациони поступци.  
                                                                                                                                                                                                              1 час  

 Шок. 
 Ургентнахематолошкастања  

                                                                                                                                                                                                            4 часа  
 Ургентна стања у неурологији.  

                                                                                                                                                                                                              1 час  
 Ургентна стања у кардиологији. 
  Срчани застој.  

                                                                                                                                                                                                            3 часа  
 Ургентна стања у пулмологији.  

                                                                                                                                                                                                              1 час  
 Ургентна стања у гастроентерологији.  

                                                                                                                                                                                                              1 час  
 Ургентна стања у уронефрологији.  

                                                                                                                                                                                                              1 час  
 Ургентна стања изазвана спољним патогеним узрочницима.  

                                                                                                                                                                                                              1 час  
 
 
Вежбе 15 часова 
 

 Основни реанимациони поступци на луткама.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Давање интравенске ињекције.  
                                                                                                                                                                                                            3 часа  

 Интубација.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Примена основне антишок терапије.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

Литература 
Обавезна литература:  

 Вучовић Д., Павловић А.: Ургентна медицина у стоматолошкој пракси, Београд, 2011.  
 Петровић В., Гарвић М.: Ургентна стања у стоматолошкој пракси, Драганић, Београд, 2001.  
 Вучевић Д.„Ургентна медицина – скрипта за студенте стоматологије“, Стоматолошки факултет у Панчеву, 

Београд, 2005  

Број часова активне наставе (недељно) 
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 
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15 15 0 0 0 

Методе извођења наставе 
 Видео филмови 
 Практичан рад са пацијентима 
 Семинарски радови 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе 30 Завршни испит 70 

Активност у току предавања 10 Писмени испит / 
Практична настава 20 Усмени испит 20 
Колоквијум(и) / Тест 50 
Семинар(и) / Практични рад / 
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Предмет 

ФАРМАКОТЕРАПИЈА У 
СТОМАТОЛОГИЈИ 

Студијски програм: Интегрисане академске студије стоматологије 
Врста и ниво студија: Академске – дипломске студије 
Наставник: Поповић Ђ. Душица 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 2 
Шифра И 03 
Услов: Уписан VI (шести) триместар 
Циљ предмета:  
Детаљније упознавање са основама фармакотерапије у стоматологији.  
Исход предмета:  
Студент се оспособљава за примену и развој научних и стручних достигнућа у фармакотерапији у 
стоматологији . Посебно се учи примена и праћење нових директива у медјународним и националним 
водичима за фармакотерапију у стоматологији .  

Садржај 
 
Теоријска настава 15 часова 
 

 Основни принципи фармакотерапије.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Фармакокинетички процеси у оралном ткиву.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Стоматолошки препарати и њихова примена.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Примена седатива, анестетика и аналгетика у стоматологији.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Антибиотици и лекови против инфекција.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Нежељена дејства лекова. Мере предострожности за безбедну примену лекова у стоматолошкој пракси. 
                                                                                                                                                                                                            3 часа  

Литература 
Обавезна литература:  

 Поповић Д.: Основи фармакологије – питања и одговори за студенте стоматологије, Стоматолошки 
факултет, Панчево, 2009.  

 Терзић М., Стојић, Д.: Базична фармакологија у стоматологији, Зрењанин, 2004.  
 Милошевић М., Терзић М., Стојић Д. Основи опште фармакологије за студенте стоматологије, народна 

Књига, Београд 1992.; 
 Милошевић М., Терзић М., Стојић Д.Основи рецептуре за студенте стоматологије, народна Књига, Београд, 

1992.;  
 Фармакотерапијски водич 5. Агенција за лекове и медицинска средства Србије, Београд 2011. 

Национални Регистар лекова, 2009.  

Број часова активне наставе (недељно) 
Предавања: 
15 

Вежбе: 
0 

Други облици наставе: 
0 

Студијски истраживачки рад: 
0 

Остали часови: 
0 

Методе извођења наставе 
 Рower-point презентације 
 Семинарски радови 
 Радионице 
 Примери из праксе 
 Интерактивна настава и дискусије  

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе 30 Завршни испит 70 

Активност у току предавања 30 Писмени испит 70 
Практична настава / Усмени испит / 
Колоквијум(и) / Тест / 
Семинар(и) / Практични рад / 
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Предмет 

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК II 
Студијски програм: Интегрисане академске студије стоматологије 
Врста и ниво студија: Академске – дипломске студије 
Наставник: Мијатовић М. Маја 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 2 
Шифра И 04 
Услов: Уписан VI (шести) триместар 
Циљ предмета:  
Оспособљавање студената за правилно писање магистралних рецепата и дијагноза болести везаних за 
орофацијалну регију.  
Исход предмета:  
Студент је оспособљен за правилно писање магистралних рецепата и дијагноза болести везаних за 
орофацијалну регију.  

Садржај 
 
Теоријска настава 15 часова 
 

 Обнављање граматике и најчешће примењиваних сентенци.  
                                                                                                                                                                                                       5 часова  

 Обука у граматички правилном писању латинског језика и његове примене за правилно писање 
магистралних рецепата и дијагноза болести везаних за орофацијалну регију.  
                                                                                                                                                                                                     10 часова  

Литература 
Обавезна литература:  

 Пакиж М., Димитријевић Д., Латински језик, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2003  

Број часова активне наставе (недељно) 
Предавања: 
15 

Вежбе: 
0 

Други облици наставе: 
0 

Студијски истраживачки рад: 
0 

Остали часови: 
0 

Методе извођења наставе 
 Теоријска настава 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе 30  Завршни испит 70  

Активност у току предавања 30 Писмени испит 70 
Практична настава / Усмени испит / 
Колоквијум(и) / Тест / 
Семинар(и) / Практични рад / 
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Предмет 

БОЛЕСТИ ЗУБА - 
претклиника 

Студијски програм: Интегрисане академске студије стоматологије 
Врста и ниво студија: Академске – дипломске студије 
Наставник: Поповић О. Милица 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 7 
Шифра 026 
Услов: Уписан VII (седми) триместар 
Циљ предмета:  
Оспособљавање студента да приступи раду на пацијентима и спроведе терапију обољења чврстих зубних 
ткива.  
Исход предмета:  
Студент је теоретски припремљен и мануелно оспособљен да приступи раду на пацијентима у циљу 
уклањања оштећеног зубног ткива и да одговарајућим материјалима за испуне успостави изгубљену 
анатомо-морфолошку, функционалну и естетску целину зуба.  

Садржај 
 
Теоријска настава 30 часова 
 

 Увод у денталну патологију и терапију. Задатак предмета и делокруга рада у петом семестру. Појмови и 
термини у вези са материјом која се обрађује. Каријес, дефиниција: Етиопатогенеза (на нивоу 
информације), клиничка слика, каријес предилекциона места. Дијагностика каријеса. Преглед зуба, 
инструменти и помоћна дијагностичка средства. Обележавање зуба и каријеса. Класификација каријеса: 
по току и по локализацији; секундарни и рецидивни каријес.  

 Терапија каријеса зуба. Анализа основних принципа обраде кавитета по Блек-у и критички осврт. 
Инструменти за обраду каријесне лезије, ротирајући инструменти за ниско и високо туражну бушилицу 
и ручни инструменти.  
                                                                                                                                                                                                       6 часова  

 Препарација кавитета I класе. Препарација кавитета I класе на гризној површини, форамену цекуму и 
форамина моларија. Приступ, тачка ослонца, примена основних принципа, коришћење адекватних 
инструмената. Номенклатура зидова и углова обликованог кавитета. Препарација кавитета II класе. 
Препарација кавитета II класе на премоларима. Приступ, тачка ослонца, примена основних принципа и 
одговарајући положај терапеута за директан и индиректан рад. Избор и коришћење инструмената: 
ротирајућих и ручних. Номенклатура зидова и углова обликованог кавитета II класе. Препарација 
кавитета II класе у зависности од материјала за будући испун.  

 Препарација кавитета МОД на премоларима, моларима и интердентални простор: МОД кавитет на зубу 
са виталном пулпом. МОД кавитет на депулписаном зубу, Интердентални простор.  
                                                                                                                                                                                                       6 часова  

 Препарација кавитета III класе и сепарација зуба. Варијанта "А" кавитета III класе: индикације; избор 
инструмената; тачка ослонца; облик кавитета. Подваријанта варијанте "А" кавитета III класе; 
индикације, облик кавитета. Варијанта "Б" кавитета III класе; индикације; избор инструмената; тачка 
ослонца; облик кавитета. Препарација кавитета у зависности од материјала за испун. Сепарација зуба: 
дефиниција, индикације, инструменти, начин извођења. Акутна и постепена сепарација.  

 Препарација кавитета IV класе. Варијанте кавитета IV класе: са гингивалним степеником; са 
инцизалним степеником; парапулпалним кочићима. Избор варијанте на основу анализе релевантних 
чиниоца.  

 Препарација кавитета V класе каријесне и некаријесне етиологије.  
                                                                                                                                                                                                       6 часова  

 Препарација кавитета за адхезивне материјале.  
 Препарација кавитета за инлej - онлej од племенитих легура и препарација кавитета за инлаy од 

композита и порцелана.  
 Принципи рестаурације крунице зуба.  

                                                                                                                                                                                                       6 часова  
 Привремено затварање кавитета. Особине, избор и начин припреме материјала за привремено 

затварање кавитета (цинк сулфатни цемент, цинк фосфатни цемент, цинк поликарбоксилатни и глас 
јономер цемент).  

 Заштитне подлоге. Особине, избор, припрема и индикације за примену средстава за заштиту дентина. 
Начин рада.  

 Дефинитивно затварање кавитета. Особине, избор и индикације за примену материјала за трајне 
испуне.  
                                                                                                                                                                                                       6 часова  

 Глас јономер цемент. Састав, класификација, физичко-хемијске особине. Припрема и клиничка примена.  
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Вежбе 75 часова 
 

 Принципи рада, опрема и инструменти. Упознавање са организацијом и начином извођења практичне 
наставе. Радно место и стоматолошке машине. Ручни инструменти и њихова намена.  

 Машински инструменти. Положај терапеута при раду. Директни и индиректни рад у устима. Тачка 
ослонца при раду у устима.  

 Препарација кавитета I класе: Теоретски увод у вежбу. Препарација кавитета I класе на гризној 
површини молара.  

 Препарација кавитета I класе на гризној површини молара (наставак). Препарација кавитета I класе на 
гризној површини премолара.  

 Препарација кавитета I класе на гризној површини премолара (наставак). Препарација кавитета I класе 
(Форамен цеkум).  

 Препарација кавитета I класе (форамен цеkум и форамен моларе).  
                                                                                                                                                                                                     10 часова  

 Препарација кавитета II класе. Теоретски увод у вежбу. Препарација кавитета II класе на молару.  
 Препарација кавитета II класе на молару (наставак). Препарација кавитета II класе на премолару.  
 Препарација кавитета II класе на премолару (наставак). .  
 Препарација кавитета II класе типа МОД. Теоретски увод у вежбу. Препарација кавитета МОД на 

виталном зубу.  
 Препарација кавитета II класе типа МОД на авиталном зубу.  

                                                                                                                                                                                                       8 часова  
 Препарација кавитета III класе. Теоретски увод у вежбу. Препарација кавитета III класе ("А" варијанта).  
 Прапарација кавитета III класе ("А" подваријанта).  
 Прапарација кавитета III класе ("Б" варијанта).  

                                                                                                                                                                                                       5 часова  
 Препарација кавитета IV класе. Теоретски увод у вежбу..  
 Рекапитулација одвежбаних методских јединица.  
 Прапарација кавитета V класе. Теоретски увод у вежбу. Препарација кавитета V класе на предњим 

зубима.  
 Препарација кавитета V класе на премолару. Препарација кавитета V класе на молару. . 

                                                                                                                                                                                                                        8 часова  
 Постављање заштитних подлога. Теоретски увод у вежбу и демонстрација. Постављање подлога у 

кавитете I и II класе.  
 Постављање подлога у кавитете МОД.  

                                                                                                                                                                                                       5 часова 
 Композитни материјали. Састав, класификација и физичко-хемијске особине. Адхезивни системи. 

Природа везивања за чврста зубна ткива. Принципи и специфичности клиничке примене дентин 
адхезивних система. Постављање композитних испуна, начин рада, инструменти и дефинитивна обрада. 
                                                                                                                                                                                                       7 часова  

 Амалгам. Састав, класификација,физичко-хемијске карактеристике. Постављање амалгамских испуна, 
начин рада, инструменти и дефинитивна обрада.  

 Методе узимања отисака за инлаy-онлаy различитим материјалима. Директан отисак за инлеј . 
Индикације, предности и недостаци методе. Индиректан отисак за инлеј по класама. Индикације, 
предности и недостаци методе.  
                                                                                                                                                                                                       8 часова   

 Припрема и апликација материјала за привремено затварање кавитета. Теоријски увод у вежбу. 
Припрема материјала и пуњење кавитета.  

 Припрема и апликација материјала за дефинитивно затварање кавитета. Теоријски увод у вежбу. 
Пуњење једноповршинских кавитета амалгамом.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Постава матрица и пуњење вишеповршинских кавитета амалгамом.  
 Припрема и апликација у кавитете естетских материјала.  

                                                                                                                                                                                                            4 часа  
 Дефинитивна обрада постављених испуна. Теоријски увод у вежбу. Дефинитивна обрада амалгамских 

испуна. Дефинитивна обрада естетских испуна.  
 Узимање отисака за инлаy. Теоријски увод у вежбу. Узимање директног и индиректног отиска за инлаy. 

Колоквирање.  
                                                                                                                                                                                                       6 часова  

 Ендодонција: Унутрашња морфологија зуба, упознавање саендодонтским инструментима, препарација 
приступног кавитета фронталних зуба, трепанација сондирање, одонтометрија, обрада канала корена 
зуба  
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 Ендодонција: Препарација приступног канала код премолара, сондирање, одонтометрија, обрада канала 
корена  

 Ендодонција: Препарација приступног канала код молара, сондирање, одонтометрија, обрада канала 
корена  

 Ендодонција: Оптурација канала једнокорених зуба  
 Ендодонција: Оптурација канала вишекорених зуба  
 Ендодонција: Апсолутно и релативно суво поље рада, кофердам  

                                                                                                                                                                                                     10 часова  

Литература 
Обавезна литература:  

 Јаковљевић А. Ристић Н.: Дентална патологија, Стоматолошки факултет, Панчево, 2008.  
 Поповић М.: Утицај завршне обраде глеђних рубова кавитета на квалитет везе глеђ-композитни 

материјал, Стоматолошки факултет, Панчево, 2010.  
 Караџов О., Кезеле Д., Кубуровић Д., Марковић Д.: Препарација кавитета, Универзитет у Београду, Издање 

IV; Издавач: Грифон, Београд 1999.  
 Караџов О., Кезеле Д., Кубуровић Д.: Материјали за зубне испуне, Универзитет у Београду, Издање III; 

Издавач: Универзитет у Београду, Београд 1997.  

Број часова активне наставе (недељно) 
Предавања: 
30 

Вежбе: 
75 

Други облици наставе: 
0 

Студијски истраживачки рад: 
0 

Остали часови: 
0 

Методе извођења наставе 
 Индивидуални, директни практични рад на моделима уз потпуно опонашање клиничких услова рада 
 Практична настава усаглашена са теоретским предавањима уз редовне консултације 
 Теоретска настава је употпуњена обавезним колоквијумима за сваку одвежбану радну јединицу током 

целог триместра 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе 30 Завршни испит 70 

Активност у току предавања 5 Писмени испит / 
Практична настава 10 Усмени испит 30 
Колоквијум(и) 10 Тест 30 
Семинар(и) 5 Практични рад 10 
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Предмет 

ОРАЛНА МЕДИЦИНА 
Студијски програм: Интегрисане академске студије стоматологије 
Врста и ниво студија: Академске – дипломске студије 
Наставник: Јовичић Р. Бојан 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Шифра 027 
Услов: Уписан VII (седми) триместар 
Циљ предмета:  
Студент треба да буде оспособљен за дијагностиковање најчешћих обољења оралне мукозе, као и 
дијагностиковање свихобољења, која се манифестују на оралној слузокожи.  
Исход предмета:  
Студент је оспособљен да дијагностикује инфламаторне болести, вирусне, гљивичне и основне 
аутоимуне и да спроведе адекватну терапију.  

Садржај 
 
Теоријска настава 30 часова 
 

 Нормална слузокожа усне дупље: анатомија, хистологија, функција слузокоже усана, образа, језика, пода 
усне дупље, тврдог и меког непца.  

 Одбрамбени фактори усне дупље: неспецифична и специфична заштита (нормална анатомска баријера 
и компоненте специфичне одбране), Превенција обољења оралне слузокоже: опште превентивне мере, 
функционалне и локалне мере.  

 Патогенеза обољења меких оралних ткива: етиолошки фактори, патолошке промене, хистолошке 
промене и клиничке манифестације.  

 Критеријуми за класификацију обољења у оралној медицини: етиолошки, морфолошки, анатомски, 
локални, системски. Дијагностичке методе у оралној медицини: а) клиничке методе; б) дијагностички 
тестови; ц) лабораторијске дијагностичке методе.  

 Принципи терапије у оралној медицини: израда терапијског плана, терапијске методе, превенција 
оралних болести.  
                                                                                                                                                                                                       5 часова  

 Оралне инфекције - неспецифичне, специфичне, гљивичне: клиничка слика, дијагноза, диференцијална 
дијагноза, терапија.  

 Оралне инфекције - вирусне: Херпес вирус И и ИИ, ВЗВ, ЕБВ, ЦоА, клиничка слика, дијагноза, 
диференцијална дијагноза, терапија.  

 Оралне инфекције - ХИВ: клиничка слика, дијагноза, диференцијална дијагноза, терапија.  
 Рекурентне оралне улцерације: етиологија, класификација, клиничка слика, дијагноза, диференцијална 

дијагноза, терапија.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Обољења усана и језика: етиологија, клиничка слика, дијагноза, диференцијална дијагноза, терапија.  
 Пљувачка и пљувачне жлезде: основне карактеристике, поремећаји саливације, болести пљувачних 

жлезда, клиничка слика, дијагноза, диференцијална дијагноза, терапија.  
 Лимфне жлезде главе и врата, отицање лица: етиологија, клиничка слика, дијагноза, диференцијална 

дијагноза, терапија.  
 Беле и црвене лезије оралне слузокоже: етиологија, клиничка слика, дијагноза, диференцијална 

дијагноза, терапија.  
 Увећање гингиве, инфламаторне хиперплазије и бенигни тумори: етиологија, клиничка слика, 

дијагноза, диференцијална дијагноза, терапија.  
 Преканцерозна стања и неоплазме: етиологија, клиничка слика, дијагноза, диференцијална дијагноза, 

терапија.  
                                                                                                                                                                                                       6 часова  

 Орална слузокожа и системске болести: Оралне манифестације кожних болести: Лицхен планус, 
Ерyтхема еxудативум мултиформе, Лупус ерyтхематодес, Склеродемиа, етиологија, клиничка слика, 
дијагноза, диференцијална дијагноза, терапија.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа   

 Оралне манифестације гастроинтестиналних болести и оралне манифестације метаболичких болести: 
етиологија, клиничка слика, дијагноза, диференцијална дијагноза, терапија.  

 Оралне манифестације крвних болести: етиологија обољења беле и црвене лозе, тромбоцита, фактора 
коагулације, клиничка слика, дијагноза, диференцијална дијагноза, терапија.  

 Оралне манифестације ендокриних болести: етиологија, клиничка слика, дијагноза, диференцијална 
дијагноза, терапија.  
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 Оралне манифестације бубрежних, респираторних и неуромускуларних болести: етиологија, клиничка 
слика, дијагноза, диференцијална дијагноза, терапија.  

 Оралне манифестације имунолошких болести: аутоимуне болести, имунодефицијенције, алергијске 
реакције, етиологија, клиничка слика, дијагноза, диференцијална дијагноза, терапија.  

 Оралне манифестације кардиоваскуларних болести, психосоматских поремећаја и психијатријских 
болести: етиологија, клиничка слика, дијагноза, диференцијална дијагноза, терапија. 
Геростоматологија: оралне манифестације, субјективне тегобе, превенција и терапија.  
                                                                                                                                                                                                       7 часова  

 Оралне манифестације изазване нежељеним дејством медикамената: антибиотици, кортикостероиди, 
имуносупресиви, цитостатици и др. клиничка слика, дијагноза, диференцијална дијагноза, терапија.  

 Оралне манифестације изазване физичким, хемијским, термичким и радијационим агенсима: 
етиологија, клиничка слика, дијагноза, диференцијална дијагноза, терапија  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Орофацијални бол, неуралгије и темпоромандибуларни зглоб: хронични орофацијални бол, поремећаји 
укуса, орални симптоми без пратећих физичких промена, атипични фацијални бол, глосодинија и 
глосопироза, субјективна ксеростомија и идиопатска дисгеузија, етиологија, клиничка слика, дијагноза, 
диференцијална дијагноза, терапија.  

 Медикаменти у оралној медицини: најчешћи медикаменти који се користе у оралној медицини, 
индикације, контраиндикације, нежељена дејства, дозе.  

 Пацијенти ризика у оралној медицини: најчешћи пацијенти ризика, мере заштите пацијената и 
здравственог особља, специфичност терапије.  

 Ургентна стања у оралној медицини: најчешћа ургентна стања, етиологија, клиничка слика, дијагноза, 
диференцијална дијагноза, терапија.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 
 
Вежбе 60 часова 
 

 Примена заштитних мера у спречавању ширења инфекције (Хепатитис, АИДС и др.)  
 Основне карактеристике здраве оралне слузокоже. Клинички преглед. Критеријуми за класификацију 

оралних болести.  
 Преглед болесника, познавање доба, пола и занимања боле¬сника у дијагнози оралних болести.  

                                                                                                                                                                                                       6 часова  
 Породична анамнеза - наследне и развојне аномалије у које је укључена орална слузокожа.  
 Лична анамнеза - орална слузокожа и системске болести.  
 Анамнеза оралне болести.  

                                                                                                                                                                                                       5 часова  
 Озледе оралне слузокоже.  
 Бактеријске инфекције оралне слузокоже.  
 Вирусне инфекције и усна дупља.  
 Гљивичне инфекције оралне слузокоже. Улцерозне лезије оралне слузокоже.  

                                                                                                                                                                                                       7 часова  
 Беле лезије оралне слузокоже.  
 Пигментисане лезије оралне слузокоже.  
 Оралне манифестације имунолошких болести.  
 Алергијске реакције на оралној слузокожи.  

                                                                                                                                                                                                       8 часова  
 Орални симптоми без пратећих оралних промена.  
 Стања и болести слузокоже језика.  
 Стања и болести усана.  
 Патолошке промене гингиве.  

                                                                                                                                                                                                       8 часова  
 Преканцерозна стања оралне слузокоже.  
 Тумори и туморима сличне творевине на оралној слузокожи.  
 Орални фокуси.  

                                                                                                                                                                                                       6 часова  
 Спољашњи изглед болесника и орална слузокожа.  
 Палпаторни налаз регионалних лимфних чворова код болести оралне слузокоже.  
 Клинички преглед оралне слузокоже и осталих околних структура: преглед слузокоже усана, преглед 

слузокоже образа, преглед слузокоже тврдог и меког непца, преглед слузокоже језика, преглед 
слузокоже подјезичне регије, преглед гингиве, преглед зуба, пародонцијума, протетских и 
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ортодонтских надокнада, преглед фарингеалне и тонзиларне регије.  
                                                                                                                                                                                                       6 часова  

 Орални тестови:  
 Клинички орални тестови: тест едема функционалне слузокоже, тестирање фрагилности капилара, 

холометријско тестирање инфламиране оралне слузокоже, тест витропресије, тестирање интензитета 
саливације, тестирање ксеростомије, тестирање pH пљувачке, одређивање антитела на ХИВ у пљувачци, 
квалитативно испитивање пљувачке, тестирање галванских струја у усној дупљи, тест Николског (тест 
акантолизе).  

 Орални тестови:  
 Клиничко лабораторијски тестови: микробиолошка анализа (узимање бриса), вирусолошка 

испитивања (узимање бриса), ексфолијативно-цитолошки тестови, узимање биоптичког узорка, 
Тзанков тест, тест индиректне и директне имунофлуоросценције.  

 Лабораторијске дијагностичке методе: анализа крви, SЕ, биохемијске анализе крви, време крварења и 
коагулације, анализа урина, имунолошка испитивања.  
                                                                                                                                                                                                       6 часова  

 Постављање оралне дијагнозе: анализа, селекција и евалуација података; формулација оралне 
дијагнозе.  

 Израда терапијског плана  
 Терапијски поступак: амбулантна терапија (стоматолошка); кућна терапија; терапија системских 

болести.  
 Терапијски захвати: елиминација иритација оралне слузокоже, киретажа оралне слузокоже, уклањање 

круста, покрова була или некротичних наслага на оралној слузокожи, интралезијска и перилезијска 
апликација лекова, каутеризација ткива, примена ласера.  

                                                                                                                                                                                                                        8 часова  
 
 
 

Литература 
Обавезна литература:  

 Ђукановић Д. Ђајић Д.: Болести уста – Орална медицина и пародонтологија, Елит медика, Београд, 2008  
 Јанковић Љ.: Орална медицина, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2004.  
 Ђајић Д., Ђукановић Д., Болести уста, Дечје новине, Горњи Милановац, 1991.  
 Ђукановић Д. и сарадници, Атлас болести уста, Орална медицина, Београд, 2008  

Препоручена литература:  
 Bukets’s, Oral Medicine, Hamilton, 2008.  
 Wray D., Lowe G., Text book of general and oral medicine, UK, 1999  
 Лековић В., Димитријевић Б., Јанковић Љ., Болести уста – практикум, Дечје новине, Горњи Милановац, 

1988  

Број часова активне наставе (недељно) 
Предавања: 
30 

Вежбе: 
60 

Други облици наставе: 
0 

Студијски истраживачки рад: 
0 

Остали часови: 
0 

Методе извођења наставе 
 Теоријска настава 
 Практична настава 
 Семинари 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе 30  Завршни испит 70 

Активност у току предавања 10 Писмени испит / 
Практична настава 10 Усмени испит 50 
Колоквијум(и) / Тест 20 
Семинар(и) 10 Практични рад / 
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Предмет 

АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА 
Студијски програм: Интегрисане академске студије стоматологије 
Врста и ниво студија: Академске – дипломске студије 
Наставник: Петровић Б. Властимир 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 3 
Шифра 028 
Услов: Уписан VII (седми) триместар 
Циљ предмета:  
Да студент савлада све технике локалне анестезије, које се примењују у стоматолошкој пракси. Такође 
треба да се упозна са предностима и недостацима примене интравенске седације и опште анестезије у 
стоматологији.  
Исход предмета:  
Студент влада свим техникама примене локалне анестезије у стоматолошкој пракси. Такође зна 
индикације и контраиндикације за примену седације и опште анестезије.  

Садржај 
 
Теоријска настава 15 часова 
 

 Увод. Перцепција и кондукција болних импулса. Могућности сузбијања бола.  
 Клиничка примена локалне анестезије. Индикације и контраиндикације за примену локалне анестезије. 

Анатомска разматрања од значаја за примену локалне анестезије.  
 Локални анестетички раствори. Састојци локалних анестетичких раствора. Врсте локалних анестетика 

и вазоконстриктора.  
 Општи принципи примене локалне анестезије. Врсте локалне анестезије. Површинска анестезија.  

                                                                                                                                                                                                            4 часа  
 Терминалне анестезије. Плексус-анестезија, субмукозне анестезије, интрапериодонтална анестезија, 

папиларна анестезија.  
 Спроводне анестезије. Мандибуларна анестезија. Врсте.  
 Спроводне анестезије. Остале спроводне анестезије у горњој и доњој вилици.  
 Компликације локалне анестезије. Подела. Карактеристике и лечење општих и локалних компликација 

локалне анестезије.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Примена седације у стоматологији. Појам и циљеви седације. Индикације и контраиндикације.  
 Технике седације. Орална, интрамускуларна и инхалациона седација. Избор најпогодније технике 

седације у стоматолошкој пракси.  
 Интравенска седација. Венепункција. Средства за интравенску седацију. Поступак моноседације 

бензодијазепинима. Компликације.  
                                                                                                                                                                                                            3 часа  

 Општа анестезија. Појам. Припрема за општу анестезију. Преанестезијска медикација. Мониторинг.  
 Технике опште анестезије. Интравенска и инхалациона анестезија. Специфичности рада у 

орофацијалној регији.  
 Компликације опште анестезије. Узроци, клиничка слика, последице. КПЦ реанимација.  

                                                                                                                                                                                                                            4 часа  
 
 
Вежбе 30 часова 
 

 Прибор за примену локалне анестезије. Бризгалице и игле; ампуле и карпуле.  
 Претклиничка примена терминалних анестезија (рад на моделу).  
 Претклиничка примена мандибуларне анестезије (рад на моделу).  

                                                                                                                                                                                                       6 часова  
 Клиничка примена терминалне и мандибуларне анестезије - рад на пацијентима.  

                                                                                                                                                                                                                        6 часова  
 Примена осталих спроводних анестезија у доњој вилици.  
 Примена спроводних анестезија у горњој вилици.  

                                                                                                                                                                                                       6 часова  
 Примена суббазалних спроводних анестезија.  
 Интрамускуларна седација. Техника им. ињекција.  
 Интравенска седација. Техника ив. ињекција.  

                                                                                                                                                                                                       6 часова  
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 Припрема за општу анестезију, технике опште анестезије и поступци у постанестезионом периоду.  
 Поступци реанимације.  

                                                                                                                                                                                                       6 часова  

Литература 
Обавезна литература:  

 Toдоровић Љ.: Стоматолошка анестезилогија, Београд, 2012.  
 Тодоровић Љ. Петровић В., Стајчић З., Аврамовић К., Анестезија у стоматологији, Наука, Београд, 2003.  

Број часова активне наставе (недељно) 
Предавања: 
15 

Вежбе: 
30 

Други облици наставе: 
0 

Студијски истраживачки рад: 
0 

Остали часови: 
0 

Методе извођења наставе 
 Практичан рад са пацијентима у амбулантама Факултета 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе 30 Завршни испит 70 

Активност у току предавања 5 Писмени испит / 
Практична настава 25 Усмени испит 50 
Колоквијум(и) / Тест 20 
Семинар(и) / Практични рад / 
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Предмет 

СТОМАТОЛОШКИ 
МАТЕРИЈАЛИ 

Студијски програм: Интегрисане академске студије стоматологије 
Врста и ниво студија: Академске – дипломске студије 
Наставник: Радуновић Љ. Маја 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 2 
Шифра 029 
Услов: Уписан VII (седми) триместар 
Циљ предмета:  
Стицање знања о структури, својствима и начину понашања материјала који се користе у савременој 
стоматолошкој пракси.  
Исход предмета:  
Студент поседује знање о свим материјалима који се користе у стоматолошкој пракси. Познаје њихову 
структуру, хемијска и физичко-механичка својства, реакције везивања и биокомпатибилност.  

Садржај 
 
Теоријска настава 30 часова 
 

 Увод у стоматолошке материјале. Подела, стандарди и сертификати стоматолошких материјала.  
 Биокомпатибилност стоматолошких материјала. Тестови за евалуацију биокомпатибилности.  
 Оптерећивање материјала. Оптерећивање материјала истезањем, притиском, савијањем, смицањем, 

торзионо. Напон напрезања, деформације. Дијаграм напона и деформације (модуо еластичности, 
граница еластичности, течење).  

 Карактеристике материјала (кртост, крутост, пластичност, чврстоћа, јачина, резилијентност). Замор 
материјала. Отпорност на удар. Тврдоћа (по Бринелу, Викерсу, Кнупу, Роквелу).  

                                                                                                                                                                                                                        5 часова  
 Вискозност. Типови течности, Њутнов и други. Радно време, време очвршћавања. Вискоеластичност. 

Еластични, анеластични, виско¬зни, вискоеластични материјали. "Течење" и релаксација материјала.  
 Понашање материјала под дејством топлоте. Промене физичких карактеристика, фазни прелази. 

Дијаграм фаза. Термичко ширење и скупљање (веза између линеарног и запреминског коефицијента 
ширења, апсолутна и релативна промена димензија).  

 Боја. Тон, засићеност и светлина. Спектар и осетљивост ока на различите таласне дужине светлости. 
Боја у зависности од спектра светлости, карактеристика предмета и посматрача. Коефицијент 
рефлексије, апсорпције, трансмисије; транслуцентност, флуоресцентност. Индекс преламања. Промена 
интезитета светлости дуж правца простирања.   

 Међумолекулске силе. Порекло, зависност привлачних и одбојних сила од растојања, график Ф (р); 
кретање молекула у зависности од енергије; термичко ширење. Утицај међумолекулских сила на 
физичка својства.  

 Реакције везивања стоматолошких материјала. Неутрализација као основна хемијска реакција у процесу 
очвршћавања цемената. Хелација као основна хемијска реакција у процесу очвршћавања цинк-оксид-
еугенол пасте, ЕБА и поликарбоксилатних цемената. Полимеризација као основна реакција при 
очвршчавању акрилата, композита и еластичних отисних материјала или у комбинацији са 
неутрализацијом и хелацијом код поликарбоксилатног и глас-јономер цемената.  

 Корозија стоматолошких материјала. Електрохемијски аспекти корозије, формирање микрогалванских 
струја, галванска корозија, тамњење, пропадање и пасивизација метала. Елеклтролиза надокнада.  
                                                                                                                                                                                                       7 часова  

 Хемизам отисних материјала. Хемијски састав и процеси очвршћавања термопластичних маса и ЗОЕ 
пасте, реверзибилних и иреверзибилних хидроколоида, адиционих и кондезационих силикона, 
полиетара и полисулфида.  

 Структура керамичких материјала. Кристална и аморфна.  
 Хемизам стоматолошких материјала за испуне. Хемијски састав и процес очвршћавања  
 амалгама, цемената, композита и компомера.  
 Композити и компомери. Класификација. Хемијски састав. Физичко-механичке карактеристике. 

Адхезивни системи. Везивање за чврста зубна ткива.  
                                                                                                                                                                                                       5 часова  

 Амалгами. Класификација. Хемијски састав. Физичко-механичке карактеристике. Амалгамација.  
 Цементи. Класификација. Карактеристике. Цинк-фосфатни цементи, Цинк-оксид еугенол цементи, 

силикофосфатни цементи, поликарбоксилатни цементи и глас-јономер цементи.  
 Отисни материјали. Термопластичне масе. Цинк оксид еугенол пасте. Иреверзибилни и реверзибилни 

хидроколоиди. Еластомери (силикони, полиетри и полисулфиди).  
 Материјали за израду радних модела. Бели, тврди и побољшани тврди гипс. Остали материјали за 

израду радних модела (вештачке смоле и цементи).  
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 Материјали за израду модела надокнаде. Воскови за моделирање и обликовање. Вештачке смоле у 
изради модела надокнаде.  
                                                                                                                                                                                                       6 часова  

 Ватросталне масе. Нискотемпературне и високотемпературне ватросталне масе. Везивна, термичка и 
хигроскопска експанзија ватросталних маса.  

 Градивни стоматолошки материјали. Електрохемијска и физичка својства градивних материјала. 
Метали и легуре: злата, сребра и паладијума, титана. Легуре за метал-керамичке надокнаде. Co, Cr, Mo 
легуре. Акрилати. Керамичке масе. Поступци топљења, ливења и терми¬чке обраде легура, 
полимеризација смола и синтеровање керамичких материјала.  

 Материјали за имплантате. Захтеви и подела. Метални имплантати. Неметални имплантати. Клинички 
и биолошки одговор ткива на денталне имплантате.  

 Материјали за обраду и полирање. Обрада и полирање стоматолошких надокнада. Абразивни и 
ерозивни материјали. Абразивни инструменти.  
                                                                                                                                                                                                       7 часова  

Литература 
Обавезна литература:  

 Стаменковић Д. и аутори: Стоматолошки материјали, Стоматолошки факултет, Београд, 2009.  
 Вујошевић Љ., Стаменковић Д., Обрадовић-Ђуричић К., Павловић Г.: Стоматолошки материјали, 

Медицинска књига – медицинске комуникације, Београд, 1997.  
 Караџов О., Кезеле Д., Кубуровић Д.: Материјали за зубне испуне, Универзитет у Београду, Београд 1997.  

Број часова активне наставе (недељно) 
Предавања: 
30 

Вежбе: 
0 

Други облици наставе: 
0 

Студијски истраживачки рад: 
0 

Остали часови: 
0 

Методе извођења наставе 

 Редовна теоријска предавања су употпуњена консултацијама и семинарским радовима.  
Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 30 Завршни испит 70 
Активност у току предавања 15 Писмени испит / 
Практична настава / Усмени испит / 
Колоквијум(и) / Тест 70 
Семинар(и) 15 Практични рад / 
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Предмет 

ДЕНТАЛНА ПАТОЛОГИЈА 
Студијски програм: Интегрисане академске студије стоматологије 
Врста и ниво студија: Академске – дипломске студије 
Наставник: Јаковљевић В. Анкица 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 10 
Шифра 030 
Услов: Уписан VIII (осми) триместар 
Циљ предмета:  
Оспособљавање студената за дијагностику и терапију обољења чврстих зубних ткива.  
Исход предмета:  
Студент је теоријски припремљен за дијагоностику обољења зуба, мануелно оспособљен да уклони 
ошштећено зубно ткиво и да одговарајућим материјалом за испуне врати морфолошки облик и 
функционалну целину зубу.  

Садржај 
 
Теоријска настава 30 часова 
 

 Каријес: Етиологија и патогенеза, технике уклањања каријеса, терапија  
                                                                                                                                                                                                     10 часова  

 Амалгамски испуни: састав, физичко-хемијске особине, индикације, техника рада  
 Композитни материјали: састав, класификација, физичко-хемијске особине, индикације, техника рада  
 Дентин-адхезивна средства: улога, значај, подела, техника рада  
 Глас-јономер цементи: састав, класификација, физичко-хемијске особине, техника рада.  

                                                                                                                                                                                                                        6 часова  
 Биологија зуба: Пулподентински комплекс-хистологија и физиологија зубне пулпе, одбрамбено-

репарациони потенцијал зубне пулпе  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Очување виталитета пулпе: Каријес профунда и хиперемија пулпе. Дефиниција, клиничка слика, 
диференцијална дијагноза, дијагностика.  
                                                                                                                                                                                                       6 часова  

 Терапија каријес-профунда: индиректно и директно прекривање пулпе. Артефицијално и трауматско 
отварање коморе пулпе. Прогноза и евалуација репарације.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 
Вежбе 105 часова 
 

 Студент је обавезан да на часовима практичне наставе у VIII триместру испуни програм који обухвата: 
14 амалгамских испуна, 10 естетских испуна, 2 МОД испуна и 4 дубока каријеса.  

 Студент на основу стоматолошког прегледа, анамнезе и примене дијагнозних тестова поставља 
дијагнозу обољења, доноси план терапије и примењује одговарајућу терапију. Практична настава се 
изводи на пацијентима, под контролом сваке од фаза рада, а за то су одговорни извођачи вежби.  
                                                                                                                                                                                                  105 часова 

Литература 
Обавезна литература:  

 Јаковљевић А., Ристић Н.: Дентална патологија, Стоматолошки факултет, Панчево, 2008.  
 Караџов О., Кезеле Д., Кубуровић Д., Марковић Д.:Препарација кавитета, Универзитет у Београду, Издање 

VI, издавач Грифон, Београд, 1999.  
 Караџов О.,Кезеле Д., Кубуровић Д. :Материјали за зубне испуне, Универзитет у Београду, Издање III, 

Издавач:Универзитет у Београду, Београд, 1997.  
 Филиповић В., Гвозденовић С., Караџов О., Кезеле Д., Колак Ж., Кубуровић Д., Марковић Д., Мијушковић Д., 

Пајић М., Петровић В.:Ендодонција, Дечије новине, Београд, 1999.  

Број часова активне наставе (недељно) 
Предавања: 
30 

Вежбе: 
105 

Други облици наставе: 
0 

Студијски истраживачки рад: 
0 

Остали часови: 
0 

Методе извођења наставе 

 Користе се савремене методе индивидуалног, директног извођења практичне наставе на пацијентима, 
уз примену најновијих и најефикаснијих дијагнозних тестова и апарата, и савремених материјала за 
дефинитивне рестаурације. Уз примарну практичну наставу, теоријска настава је употпуњена 
семинарским радовима, редовним консултацијама и обавезним колоквијумима из сваке одвежбане 
јединице током целог триместра.  
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Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе 30  Завршни испит 70 

Активност у току предавања 5 Писмени испит / 
Практична настава 10 Усмени испит 40 
Колоквијум(и) 10 Тест 20 
Семинар(и) 5 Практични испит  10 
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Предмет 

ОРАЛНА ХИРУРГИЈА 
Студијски програм: Интегрисане академске студије стоматологије 
Врста и ниво студија: Академске – дипломске студије 
Наставник: Петровић Б. Властимир 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 10 
Шифра 031 
Услов: Уписан VIII (осми) триместар 
Циљ предмета:  
Студент треба да овлада елементима амбулантне оралне хирургије, која подразумева вађење зуба, 
лечење свих хируршкихобољења и стања у усној дупљи, као и лечење компликација насталих после 
вађења зуба. Студенти треба да овладају знањима у лечењу акутних стања здравља.  
Исход предмета:  
Студент је оспособљен да влада знањем из орално-хируршких интервенција у стоматолошкој пракси.  

Садржај 
 
Теоријска настава 60 часова 
 

 Увод. Појам и циљеви оралне хирургије. Место оралне хирургије у стоматолошкој здравственој заштити. 
Место оралне хирургије у едукацији студената стоматологије.  

 Примењена хируршка анатомија орофацијалне регије. Остеологија горње и доње вилице. Хируршка 
морфологија коренова зуба. Жвакатна и мимична мускулатура. Припоји мишића. Инервација и 
васкуларизација горње И доње вилице.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Вађење зуба. Појам и општи принципи вађења зуба. Индикације и контраиндикације за вађење зуба. 
Инструменти за вађење зуба. Фазе некомпликованог вађења зуба Вађење појединих зуба. Збрињавање 
ране после вађења зуба.  

 Компликације у току вађења зуба. Компликовано вађење зуба. Остале компликације у току вађења зуба.  
 Зарастање ране после вађења зуба. Фазе нормалног зарастања ране. Успорено зарастање и остале 

компликације после вађења зуба.  
                                                                                                                                                                                                       8 часова  

 Основни хируршки принципи. Основни принципи хируршког рада у усној шупљини. Хируршко вађење 
зуба.  

 Импактирани и прекобројни зуби. Појам и дефиниција. Етиолошки фактори. Учесталост. Клиничка 
слика и дијагностика. Класификација. Индикације и контраиндикације за вађење импактираних зуба. 
Оперативни ток хируршког вађења појединих импактираних зуба. Збрињавање ране и постоперативни 
ток. Прекобројни зуби. Врсте и дијагностика. Специфичности вађења.  

                                                                                                                                                                                                                        8 часова  
 Ороантралне комуникације и фистуле. Дијагностика и диференцијална дијагностика ороантралних 

комуникација и фистула. Индикације за хируршко лечење. Хируршки методи пластике ороантралних 
комуникација.  

 Хируршки поступци у склопу ендодонтског лечења. Појам и дефиниција хроничних периапикалних 
процеса. Подела и класификација. Клиничка слика, дијагностика и диференцијална дијагностика. 
Индикације и контраиндикације за хируршко лечење хроничних периапикалних процеса. Методологија 
рада.  

 Виличне цисте. Појам и дефиниција. Класификација виличних циста. Клиничка слика, дијагностика и 
хируршко лечење.  

 Хируршки поступци у склопу ортодонтског лечења. Сметње у ницању зуба и методи лечења. Хируршко-
ортодонтско лечење неизниклих зуба. Појам гермектомије.  

                                                                                                                                                                                                                     11 часова  
 Дентогене инфекције. Појам и типови дентогених инфекција. Микрофлора. Клиничка слика и 

дијагностика. Диференцијална дијагностика. Путеви ширења. Основни принципи лечења. 
Медикаментно и хируршко лечење. Ширење инфекције у међуфасцијалне просторе. Карактеристике 
инфекција међуфасцијалних простора и лечење.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Крвављење и хемостаза. Спонтана хемостаза. Клиничка слика поремећаја спонтане хемостазе. Подела 
крвављења. Обољења с хеморагичним синдромом. Средства за вештачку хемостазу. Избор метода и 
средстава хемостазе.  

 Траума зуба и алвеоларног наставка. Реплантација и трансплантација. Траума круне и корена зуба. 
Траума меког и коштаног ткива. Дијагностика и лечење. Индикације и контраиндикације за 
реплантацију. Оперативни поступак. Трансплантација зуба.  

                                                                                                                                                                                                                        6 часова  
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 Препротетичка хирургија. Деформитети у пределу алвеоларних и непчаних наставака вилица. 
Препротетичка хирургија коштаног ткива. Корекције на меким ткивима. Продубљивање вестибуларног 
сулкуса, индикација и оперативни поступци.  
                                                                                                                                                                                                       4 часова  

 Оралнохируршки аспекти фацијалног бола. Бол у орофацијалном пределу. Појам акутног и хроничног 
бола. Врсте хроничних болних синдрома. Идиопатска тригеминална неуралгија. Лечење.  

 Бенигни тумори меких и коштаних ткива. Појам. Класификација. Учеталост у орофацијалном пределу. 
Клиничка слика. Специфичности хируршког лечења.  

 Оралнохируршки аспекти пацијената ризика. Специфичности појединих општих обољења ризика за 
оралнохируршке интервенције и поступци са пацијентима који болују од: исхемичних обољења срца, 
бактеријског ендокардитиса, миокардиопатије, ендокриних обољења, обољења јетре и др. 
                                                                                                                                                                                                       9 часова  

 Превенција и лечење ургентних стања у оралној хирургији. Дефиниција. Болна стања. Епизодна 
бесвесна стања. Ургентна кардиоваскуларна стања. Поступци реанимације.  

 Радиографска дијагностика обољења у орофацијалној регији. Индикације за примену радиографисања у 
оралној хирургији. Технике радиографисања. Избор одговарајућег радиографског метода.  
                                                                                                                                                                                                       6 часова  

 
 
Вежбе 120 часова 
 

 Уводне вежбе. Радно место. Пријем пацијента. Анамнеза. Клинички преглед. Стерилизација и припрема 
за оралнохируршке интервенције. Инструменти за вађење зуба. Техника вађења појединих зуба.  
                                                                                                                                                                                                     15 часова  

 Практичан рад с пацијентима. Пријем пацијента. Анамнеза и клинички преглед. Индикације и 
контраиндикације за вађење зуба. Локална анестезија. Вађење зуба клештима и полугама. Збрињавање 
ране после вађења зуба. Поступак с пацијентима ризика. Третман компликација вађења зуба. Контролни 
прегледи после оралнохируршких интервенција. Избор метода хемостазе и примена механичких, 
биолошких, физичких и хемијских метода хемостазе. Третман постекстракционог бола и болова друге 
генезе. Дијагностика и лечење акутних дентогених инфекција.  
                                                                                                                                                                                                     90 часова  

 Демонстрационе вежбе. Припрема пацијента за оралнохируршке интервенције. Приказ различитих 
оралнохируршких интервенција и асистенција приликом њиховог извођења  

                                                                                                                                                                                                                     15 часова  

Литература 
Обавезна литература:  

 Тодоровић Ј., Петровић В., Јуришић М., Кафеџиска-Врачар В., Орална хирургија, Наука, Београд, 2007. 
  Марковић А., Чолић С., Радуловић М., Дражић Р., Гачић Б., Практикум из оралне хирургије, Наука, Београд, 

2007.  
 

Препоручена литература:  
 Петровић В., Гаврић М.: Цисте вилица, лица и врата, Наука, Београд, 2004.  
 Перовић Ј., Хемостаза у стоматолошкој пракси, Наука, Београд, 2001.  

Број часова активне наставе (недељно) 
Предавања: 
60 

Вежбе: 
120 

Други облици наставе: 
0 

Студијски истраживачки рад: 
0 

Остали часови: 
0 

Методе извођења наставе 
 Теоријска 
 Практична у амбуланти  
 Семинарски радови 
 Консултације 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе 30  Завршни испит 70 

Активност у току предавања 5 Писмени испит / 
Практична настава 15 Усмени испит 40 
Колоквијум(и) 10 Тест 10 
Семинар(и) / Практични испит 20 
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Предмет 

ГНАТОЛОГИЈА 
Студијски програм: Интегрисане академске студије стоматологије 
Врста и ниво студија: Академске – дипломске студије 
Наставник: Јевремовић П. Данимир 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 4 
Шифра 032 
Услов: Уписан IX (девети) триместар 
Циљ предмета:  
Да студент овлада знањем везаним за анатомију и физиологију темпоромандигуларног зглоба, природну 
оклузију, као и вештачку оклузију. Усвојено знање је предуслов за праћење наставе претклиничке 
протетике, мобилне и фиксне протетике.  
Исход предмета:  
Студент влада неопходним знањем из анатомије и физиологије темпоромадигуларног зглоба, природне 
оклузије, и вештачке оклузије, што му омогућава праћење наставе и овладавање потребним знањима из 
претклиничке протетике, мобилне протетике и фиксне протетике.  

Садржај 
 
Теоријска настава 30 часова 
 

 Анатомија и физиологија ОФС.  
 Темпоромандибуларни зглоб (ТМЗ). Анатомија ТМЗ. Анатомо-функционалне специфичности ТМЗ 

човека. Биомеханика ТМЗ.  
 Мишићи ОФС. Анатомија и функционална специфичност мишића ОФС (изометријска и изотонусна 

контракција). Динамика мишићне контракција (сила и брзина контракције, грч и тетанус, замор). 
Микроструктура мишића: моторна јединица, неуромускуларна веза, електрична активност, инервација.  

 Основни положаји доње вилице. Положај физиолошког мировања, интеркуспални положај, положај 
централне релације.  

 Покрети доње вилице. Подела покрета и методе регистровања положаја и покрета.  
 Неуромускуларна регулација положаја и покрета доње вилице. Рефлекси ОФС. Елементи рефлексног 

лука. Најзначајнији рефлекси ОФС.  
                                                                                                                                                                                                       8 часова  

 Артикулатори  
 Артикулатори. Дефиниција. Историјски преглед. Подела артикулатора. Функционалне карактеристике 

различитих типова артикулатора, могућности и ограничења.  
 Позициони регистрати I део. Регистрат централне релације, преношење модела доње вилице у 

артикулатор.  
 Позициони регистрати II део. Регистрат протрузије, регистрат латеротрузије: значај, методе и 

материјали. Подешавање водећих елемената подесивих артикулатора.  
                                                                                                                                                                                                       6 часова  

 Природна оклузија  
 Организованост зубика. Облик и положај зуба. Облици површина круне зуба, облик и број коренских 

грана, положај зуба у денталном луку. Уређеност денталних лукова. Контакт између зуба, комплекс 
маргиналног гребена и интерпроксимални простор. Висина контуре круне зуба, конвекситет 
цервикалне линије.  

 Међусобни однос денталних лукова. Оклузија зуба. Оклузална јединица. Оклузални контакти у 
интеркуспалном положају. Стабилност природне оклузије. Дефиниција, подела, и улога квржица зуба. 
Комплекс депресија. Спољашња и унутрашња крива квржица, линија централних фоса. Оклузална и 
оријентациона оклузална раван. Оклузалне криве. Врсте и типови оклузије. Буколингвална 
трансверзала.  

 Критеријуми физиолошки оптималне оклузије.  
 Функционална анализа природне оклузије. Значај, методе и материјали.  
 Симптоми и знаци патолошке оклузије.  

                                                                                                                                                                                                       8 часова  
 Вештачка оклузија  
 Оклузална терапија. Појам вештачке оклузије. Врсте оклузалне терапије. Циљеви оклузалне терапије.  
 Детерминанте оклузалне морфологије.  
 Типови оклузалног односа у ИЦП при реконструкцији оклузије. Типови контактног односа при 

ексцентричним додирним покретима. Концепт билатерално уравнотежене оклузије. Примена, 
усклађивање фактора уравнотежене оклузије у артикулатору. Оправданост, значај за здравље ОФС.  

 Концепт узајамно штићене оклузије. 
                                                                                                                                                                                                       8 часова  



84 

 

 
Вежбе 30 часова 
 

 Артикулатори. Уводни час: Врсте артикулатора, намена. Студентска вежба: Упознавање артикулатора 
средњих вредности и руковање са њим.  
                                                                                                                                                                                                            3 часа  

 Образни лук. Уводни час: Образни лук, врсте, намена, регистровање односа горње вилице према 
терминалној шарнирској осовни и преношење модела горње вилице у артикулатор. Студенти вежбају 
на фантом главама и преносе модел горње вилице у артикулатор средњих вредности уз помоћ образног 
лука.  
                                                                                                                                                                                                            3 часа  

 Регистровање централног положаја доње вилице. Уводни час: Централна релација, методе изналажења 
и регистровања. Демонстрација на пацијенту: преношење модела доње вилице у артикулатор. Студенти 
вежбају на фантом главама и преносе доњи модел у артикулатор средњих вредности.  
                                                                                                                                                                                                            3 часа  

 Регистровање протрузионог и латеротрузионог положаја доње вилице. Уводни час: Позициони 
регистрати, сагитална и латерална кондилна путања, инцизална путања, рад са полуподесивим 
артикулатором. Демонстрација на пацијенту. Демонстрација подешавања водећих елемената 
полуподесивог артикулатора. Студенти вежбају регистровање протрузионог и латеротрузионог 
положаја доње вилице на фантом главама.  
                                                                                                                                                                                                            3 часа  

 Анализа оклузије на моделима у артикулатору. Уводни час: Оклузија, појам,дефиниција, елементи 
оклузалне морфологије за стабилност оклузије. Анализа оклузије на гнатолошким моделима, 
идентификација елемената оклузалне морфологије, исцртавање оријентационих линија на 
припремљеним схемама и гнатолошким моделима. Анализа оклузије на моделима крезубих вилица, 
уписивање налаза на припремљеним упитницима.  
                                                                                                                                                                                                            3 часа  

 Контактни однос зуба у интеркуспалном положају.  
 Уводни час: Интеркуспални положај доње вилице, оклузални контакти, локализација, број типови 

контактног односа.  
                                                                                                                                                                                                            3 часа 

 Исцртавање оклузалних контаката на припремљеним схемама. Исцртавање контаката између 
потпорних квржица и антагониста на гнатолошким моделима у артикулатору.  

                                                                                                                                                                                                                            3 часа  
 Контактни однос зуба при ексцентричним кретњама доње вилице. Уводни час: Вођење доње вилице 

при ексцентрчним кретњама, вођење предњим зубима, типови вођења на радној страни. Исцртавање 
путања потпорних квржица зуба при пропулзији и латеротрузији на припремљеним схемама. 
Исцртавање путања потпорних квржица при пропулзији и латеротрузији на гнатолошким моделима у 
артикулатору.  
                                                                                                                                                                                                           3  часа  

 Моделовање оклузалног рељефа по П.Тхомасу. Уводни час: Инструменти по П.Тхомасу, воскови, циљ 
рада. Демонстрирање припреме гнатолошких модела, исцртавање оријентационих линија и 
моделовања. Припрема гнатолошких модела, исцртавање оријентационих линија. Упознавање са 
инструментима по П.Тхомасу, рад са воском. Наношење квржичних конуса на припремљеним моделима 
и провера контаката у артикулатору.  
                                                                                                                                                                                                            3 часа  

 Моделовање оклузалног рељефа по П.Тхомасу. Моделовање квржичних гребенова, маргиналних 
гребенова и триангуларних гребенова. Провера контактног односа у артикулатору.  

 Моделовање оклузалног рељефа по П.Тхомасу. Комплетирање моделовања оклузалног рељефа на 
гнатолошким моделима, моделовање фисурног система. Провера контактног односа у ИЦП и при 
ексцентричним кретњама доње вилице у артикулатору.  

                                                                                                                                                                                                                            3 часа  

Литература 
Обавезна литература:  

 Станишић- Синобад Д.,Основи гнатологије, БМГ, Београд, 2001  
 Станишић- Синобад Д., Додић С., Основи гнатологије- практикум, Графос, Београд, 2003.  

 Станковић С., Влајковић С.: Гнатологија, Ниш, 2011.  
Број часова активне наставе (недељно) 

Предавања: 
30 

Вежбе: 
30 

Други облици наставе: 
0 

Студијски истраживачки рад: 
0 

Остали часови: 
0 

Методе извођења наставе 

 Предавања 
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 Вежбе  
 Практичан рад  

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе 30  Завршни испит 70 

Активност у току предавања 30 Писмени испит / 
Практична настава / Усмени испит / 
Колоквијум(и) / Тест 70 
Семинар(и) / Практични рад / 
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Предмет 

СТОМАТОЛОШКА 
ПРОТЕТИКА - 
претклиника 

Студијски програм: Интегрисане академске студије стоматологије 
Врста и ниво студија: Академске – дипломске студије 
Наставник: Јевремовић П. Данимир 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 7 
Шифра 033 
Услов: Уписан IX  (девети) триместар 
Циљ предмета:  
Да студент овлада техником израде парцијалних протеза, тоталних протеза и фиксних надокнада. То 
знање је неопходно за даље савлађивање градива из фиксне протетике и мобилне протетике.  
Исход предмета:  
Студент влада техником израде парцијалних протеза, тоталних протеза и фиксних надокнада и 
оспособљен је за даљу едукацију из фиксне протетике и мобилне протетике.  

Садржај 
 
Теоријска настава 60 часова 
 

 Увод у стоматолошку протетику: Дефиниција, циљеви и задаци стоматолошке протетике. Општи 
појмови о зубним надокнадама и њихова подела.  

 Општи појмови о крезубим вилицама: Крезубост – етиологија и терапија. Топографска класификација 
крезубих вилица и међусобни односи зуба и вили  

 Облици парцијалних протеза: Врсте парцијалних протеза. Парцијална плочаста протеза. Оптерећење 
потпорних ткива парцијалном протезом.  

 Конструкциони делови парцијалне плочасте протезе: Гингивални део. Дентални део. Веза гингивалног 
и денталног дела. Дејство сила на парцијалну плочасту протезу и супростављање тим силама.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Ретенција, стабилизација, преношење оклузалних оптерећења и вођење парцијалне плочасте протезе: 
Ретенција и ретенциони елементи. Жичане кукице (врсте и делови). Стабилизација и стабилизациони 
елементи. Елементи за преношење оклузалних оптерећења. Вођење парцијалне плочасте протезе.  

 Лабораторијска израда парцијалних плочастих протеза: Узимање отиска и израда радног модела. 
Израда загрижајног шаблона. Постављање модела у артикулатор. Избор вештачких зуба. 
Специфичности поставе зуба код парцијалне протезе. Моделирање протезе у воску. Киветирање 
(једнострано и двострано). Обрада и полирање. Репаратура парцијалне плочасте протезе.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Парцијална скелетирана протеза: Дефиниција. Врсте парцијалних скелетираних протеза. Упоредне 
вредности плочасте и скелетиране протезе. Оптерећење потпорних ткива парцијалном скелетираном 
протезом.  

 Конструкциони делови парцијалних скелетираних протеза: Гингивални део (велике спојнице, седла). 
Дентални део (кукице, стабилизациони елементи, атечмени, двоструке круне). Веза гингивалног и 
денталног дела. Дејство сила на парцијалну скелетирану протезу и супротстављање тим силама.  

 Ретенција, стабилизација, преношење оклузалних оптерећења и вођење парцијалне скелетиране 
протезе: Ретенција и ретенциони елементи. Стабилизација и стабилизациони елементи. Елементи за 
преношење оклузалних оптерећења. Вођење парцијалне скелетиране протезе.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Примена паралелометра у планирању и изради парцијалних протеза: Дефиниција и подела 
паралелометра. Положај модела у паралелометру. Правац уношења протезе. Правац померања протезе. 
Екватори (из правца уношења и померања протезе). Дубина подминираности и њено мерење. Општи и 
специјални план ПСП.  

 Везни елементи парцијалне скелетиране протезе: Ливене кукице. Атечмени. Двоструке круне. Начин 
израде и уградње.  

 Лабораторијска израда парцијалних скелетираних протеза II: Импрегнирање (овоштавање) модела. 
Израда воштаног модела скелета парцијалне протезе. Улагање. Предгревање, жарење ватросталног 
блока. Топљење и ливење легуре. Пескирање и обрада одливка. Електролитичко полирање. Механичко 
полирање.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Уводни час: Општи појмови о тоталним протезама (дефиниција и делови). Фазе израде тоталне протезе.  
 Анатомски отисак: Анатомски и хистолошки детаљи безубих вилица. Анатомски отисак: дефиниција, 

избор кашика, материјала и узимање отиска. Припрема анатомског отиска за изливање и изливање 
прелиминар¬ног радног модела. Одвајање отиска од модела и обрада модела.  

 Функционални отисак: Дефиниција, биолошки аспекти и принципи функционалног отискивања. Подела 
функционалних отисака: акомпресиони, компресиони и селективно компресиони. Индивидуална 
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кашика: врсте и њихова израда.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Добијање дефинитивног радног модела: Поступак узимања селективно-компресионог функционалног 
отиска; обликовање рубова индивидуалне кашике; обликовање рубова отиска и узимање 
функционалног отиска. Добијање дефинитивног радног модела: припрема функционалног отиска за 
изливање радног модела (заштита рубова); изливање радног модела.  

 Грешке при постављању модела у артикулатор: Преношење оријентационих линија и равни на радни 
модел.  

 Одређивање положаја зуба код особа са еугнатим односом вилица: Функционални и физиогномски 
значај предњих зуба. Избор величине, облика и боје предњих зуба за безубе пацијенте. Смернице при 
одређивању положаја предњих зуба, положај у односу на гребене, у односу на суседне зубе и 
антагонисте. Поступак постављања предњих зуба. Одређивање положаја бочних зуба код особа са 
еугнат односом вилица. Функционални значај бочних зуба, принципи статике. Избор бочних зуба. 
Одређивање положаја бочних зуба у односу на резидуалне гребене. Одређивање положаја бочних зуба у 
односу на оријентациону оклузиону раван. Бочни зуби у положају максималне интеркуспидације 
(централна оклузија). Поступак постављања бочних зуба.  
                                                                                                                                                                                                       6 часова  

 Принципи уравнотежене оклузије са тоталним протезама: Основни принципи уравнотежене оклузије са 
тоталним протезама. Постављање вештачких зуба према принципима уравнотежене оклузије (поступак 
у артикулатору).  

 Завршни поступци у изради тоталних протеза: Моделирање спољних површина. Замена воштаног 
модела градивним материјалом (киветирање). Обрада завршних протеза. Принцип реоклудације 
(реартикулације) и њен значај. Поступак реоклудације (укљањање оклузалних сметњи у артикулатору). 
Репаратуре и коректуре на готовим протезама.  

                                                                                                                                                                                                                            4 часa  
 Имедијатна тотална протеза I: Појам, дефиниција и подела. Анатомски или прелиминарни отисак за 

имедијатну тоталну протезу. Функционални отисак. Облици индивидуалних кашика.  
 Имедијатна тотална протеза II: Одређивање МВО. Преношење модела у артикулатор. Припрема модела. 

Постава зуба. Проба поставе зуба у устима пацијента. Завршни лабораторијски поступци. Предаја 
протезе. Контролни прегледи и коректуре. Подлагање протезне плоче.  

 Супраденталне протезе: Појам, дефиниција и подела. Основни делови. Систем ретенције. Фазе израде.  
 Тотална протеза са базом ојачаном металом: Лабораторијске фазе израде металне базе и тоталне 

протезе.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Дефиниција и подела фиксних надокнада: Привремене и сталне фиксне надокнаде.  
 Модели за студије и индивидуална кашика: Анатомски модел. Припрема отиска за израду анатомског 

модела. Поступак израде анатомског модела. Модели за студије. Индивидуална кашика.  
 Препарација зуба за ливену круницу (основни принципи): Брушење оклузалне површине зуба. 

Закошење потпорних квржица. Брушење букалне и палатиналне површине. Брушење апроксималних 
површина. Демаркација препарације у облуку полужлеба – лучног степеника.  

 Завршна фаза брушења зуба.  
                                                                                                                                                                                                            4 часa  

 Препарација зуба за фасетирану круницу (основни принципи): Брушење оклузалне површине зуба. 
Закошење потпорних квржица. Брушење букалне и палатиналне површине. Брушење апроксималних 
површина. Демаркација препарације у облику полужлеба и степеника – лучног и угаоног степеника. 
Завршна фаза брушења зуба.  

 Препарација зуба за порцеланску џекет круницу (основни принципи): Брушење лабијалне површине 
зуба. Брушење инцизалне површине зуба. Брушење апроксималних површина зуба. Брушење оралне 
површине зуба. Демаркација препарације у облику степеника – угаоног степеника. Завршна фаза 
брушења зуба.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Израда радног модела за фиксну надокнаду: Припрема отиска. Израда радног модела са покретним 
радним патрљцима. Метализирање отиска.  

 Израда целе ливене крунице: Моделовање аксијалних површина. Моделовање гризне површине са 
контактом квржица-маргинални брид. Моделовање гризне површине са контактом квржица-фисура.  

 Израда фасетиране крунице, делимичне крунице и ливене надоградње: Анализа детаља препарације на 
радном моделу. Изолација радног патрљка. Моделовање кошуљице у воску или уз примену пластичних 
фолија. Формирање простора за фасету. Обликовање аксијалних и оклузалне површине. Обликовање 
делимичне крунице у воску. Моделовање аксијалних и оклузалне површине. Обликовање рубова 
делимичне и ливене крунице. Израда модела ливене надоградње у устима пацијента и на радном 
моделу. Моделовање Ричмонд капе са кочићем.  
                                                                                                                                                                                                       6 часова  
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 Израда фиксних надокнада ливењем: Припрема модела фиксне надокнаде за улагање у ватросталну 
масу (глачање, постављање кочића за уливне канале, премазивање, чување). Улагање. Елиминација 
воска. Ливење. Топљење легуре у вакууму. Изливање надокнаде под притиском гаса или у ротационом 
апарату. Обрада и полирање. Израда естеског дела фиксне надокнаде. Класичан начин израде 
акрилатне фасете. Полимеризација у коморама под притиском гаса.  

 Израда порцеланске џекет круне: Адаптирање платинске фолије са апроксималним лимарским шавом. 
Адаптирање платинске фолије са палатиналним лимарским шавом. Моделовање и синтеровање 
порцеланске џекет круне. Моделовање првог слоја. Дефинитивно моделовање порцеланске круне. 
Глазирање и уклањање платинске фолије.  

                                                                                                                                                                                                                            4 часа  
 Израда метало-керамичких надокнада.  
 Израда предњих и бочних мостова: Израда воштаног модела предњих мостова. Израда воштаног модела 

горњих бочних мостова. Израда воштаног модела доњих бочних мостова. Мостови са инлејом као 
котвом. Висећи мост - апендикс.  

 Примена паралелометра у изради фиксних надокнада: Паралелометар - инструмент за анализу модела. 
Паралелометар - инструмент за израду фиксних надокнада. Системи двоструких круница. Примена 
система двоструких круница у решавању проблема диспаралелитета зуба носача моста. Мостови који се 
скидају. Полуфиксни мостови. Наменске крунице.  
                                                                                                                                                                                                       8 часова  

 
 
Вежбе 90 часова 
 

 Филм – фазе израде парцијалне плочасте протезе.  
 Израда радног модела:  
 Уводни час - Конструкциони делови парцијалне плочасте протезе. Отисак доње крезубе вилице (Кенеди 

I ) и израда радног модела.  
 Демонстрирање - Узимање отиска на пацијенту, израда радног модела.  
 Студентска вежба - Узимање отиска на фантом главама, израда радног модела.  
 Израда загрижајних шаблона:  
 Уводни час - Загрижајне шаблоне.  
 Демонстрирање - Израда загрижајних шаблона на моделу Кенеди I.  
 Студентска вежба - Израда загрижајних шаблона на моделу Кенеди II  
 Израда жичаних кукица:  
 Уводни час - Жичане кукице. Постављање модела у артикулатор.  
 Демонстрирање - Израда жичаних кукица (екваторијална и бонихард).  
 Студентска вежба - Израда жичаних кукица (екваторијална и бонихард).  

                                                                                                                                                                                                       6 часова  
 Постава зуба  
 Уводни час - Специфичности поставе зуба код парцијалне протезе. Моделирање протезе у воску. 

Киветирање, обрада и полирање.  
 Демонстрирање - Постава зуба, киветирање, полимеризација, обрада и полирање.  
 Студентска вежба - Постава зуба.  
 Филм – фазе израде скелета парцијалне протезе.  
 Модел за студије. Паралелометар:  
 Уводни час - Модел за студије. Паралелометар. Механизам рада денталних паралелометара. Делови 

паралелометра. Положај модела у паралелометру.  
 Демонстрирање - Узимање отиска. Израда модела за студије. Рад са паралелометром.  
 Студентска вежба - Анализа модела за студије у паралелометру. Избор праваца уношења протезе. 

Одређивање екватора зуба. Мерење дубине подминираности зуба.  
                                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Анализа модела за студије у паралелометру и артикулатору:  
 Уводни час - Општи и специјални план парцијалне скелетиране протезе.  
 Демонстрирање - Анализа модела за студије у паралелометру и артикулатору - крезубост типа Кенеди I  
 Студентска вежба - Анализа модела за студије у паралелометру - крезубост типа Кенеди I.  
 Анализа модела за студије у паралелометру и артикулатору:  
 Уводни час - Општи и специјални план парцијалне скелетиране протезе.  
 Демонстрирање - Анализа модела за студије у паралелометру и артикулатору - крезубост типа Кенеди 

II.  
 Студентска вежба - Анализа модела за студије у паралелометру - крезубост типа Кенеди II.  
 Анализа модела за студије у паралелометру и артикулатору:  
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 Уводни час - Анализа модела за студије у паралелометру и артикулатору.  
 Демонстрирање - Анализа модела за студије у паралелометру - крезубост типа Кенеди III и Кенеди IV.  
 Студентска вежба - Анализа модела за студије у паралелометру - крезубост типа Кенеди III и Кенеди IV. 

                                                                                                                                                                                                       6 часова  
 Преношење дизајна парцијалне скелетиране протезе са модела за студије на основни модел:  
 Уводни час - Преношење плана парцијалне скелетиране протезе са модела за студије на основни модел.  
 Демонстрирање - Преношење плана парцијалне скелетиране протезе крезубости класе Кенеди I, II, III и 

IV са модела за студије на основни модел.  
 Студентска вежба - Преношење плана парцијалне скелетиране протезе крезубости класе Кенеди I, II, III 

и IV са модела за студије на основни модел.  
 Припрема основног модела, дублирање и израда ватросталног модела (дублер модела):  
 Уводни час - Припрема основног модела, дублирање и израда ватросталног модела.  
 Демонстрирање - Припрема основног модела, дублирање и израда ватросталног модела.  
 Студентска вежба - Припрема основних модела за дублирање (сва четири типа крезубости по Кенеди).  

                                                                                                                                                                                                            4 часа  
 Овоштавање ватросталног модела. Израда воштаног модела скелета парцијалне протезе (Кенеди I):  
 Уводни час - Овоштавање ватросталног модела. Израда воштаног модела скелета парцијалне протезе 

(Кенеди I кл.)  
 Демонстрирање - Овоштавање ватросталног модела. Израда воштаног модела скелета парцијалне 

протезе тип крезубости Кенеди I кл.  
 Студентска вежба - Израда воштаног модела скелета парцијалне протезе типа крезубости Кенеди I кл.  
 Израда воштаног модела скелета парцијалне протезе (Кенеди II):  
 Уводни час - Израда воштаног модела скелета парцијалне протезе (Кенеди II кл.)  
 Демонстрирање - Израда воштаног модела скелета парцијалне протезе крезубости типа Кенеди II класе  
 Студентска вежба - Израда воштаног модела скелета парцијалне протезе крезубости Кенеди II кл.  
 Израда воштаног модела скелета парцијалне протезе (Кенеди III):  
 Уводни час - Израда воштаног модела скелета парцијалне протезе крезубости Кенеди III кл.  
 Демонстрирање - Израда воштаног модела скелета парцијалне протезе крезубости Кенеди III кл.  
 Студентска вежба - Израда воштаног модела скелета парцијалне протезе крезубости Кенеди III кл.  

                                                                                                                                                                                                       6 часова  
 Израда воштаног модела скелета парцијалне протезе (Кенеди IV). Постављање ливних канала:  
 Уводни час - Израда воштаног модела скелета парцијалне протезе крезубости Кенеди IV кл. и 

постављање ливних канала.  
 Демонстрирање - Израда воштаног модела скелета парцијалне протезе крезубости Кенеди IV кл. и 

постављање ливних канала.  
 Студентска вежба - Израда воштаног модела скелета парцијалне протезе крезубости Кенеди IV кл. и 

постављање ливних канала.  
 Колоквијум (тест)  

                                                                                                                                                                                                            4 часа  
 Aнатомски отисак:  
 Уводни час - Анатомски отисак и изливање прелиминарног модела.  
 Демонстрирање - Узимање отиска на пацијенту, израда прелиминарног модела.  
 Студентска вежба - Узимање отиска на фантом главама, израда прелиминарног модела.  
 Индивидуална кашика:  
 Уводни час - Индивидуална кашика: дефиниција, врсте, израда.  
 Демонстрирање - Израда индивидуалне кашике.  
 Студентска вежба - Израда индивидуалне кашике.  
 Функционални отисак:  
 Уводни час - Функционални отисак и изливање радног модела.  
 Демонстрирање - Узимање функционалног отиска, заштита рубова отиска (постављање Келерове 

траке), изливање функционалног отиска .  
 Студентска вежба - заштита рубова отиска (постављање Келерове траке).  

                                                                                                                                                                                                       6 часова  
 Међувилични односи:  
 Уводни час - Међувилични односи.  
 Демонстрирање - Одређивање међувиличних односа на фантому.  
 Студентска вежба - Одређивање међувиличних односа на фантому.  
 Преношење модела вилица у артикулатор без образног лука:  
 Демонстрирање - Преношење модела вилица у артикулатор без образног лука.  
 Постављање образног лука на фантому  
 Преношење модела вилица у артикулатор помоћу образног лука:  
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 Демонстрирање - Преношење модела вилица у артикулатор помоћу образног лука.  
                                                                                                                                                                                                                        8 часова  

 Постава предњих зуба:  
 Уводни час - Избор величине, облика и боје предњих зуба. Смернице при одређивању положаја предњих 

зуба, положај у односу на гребене, у односу на суседне зубе и антагонисте. Поступак постављања 
предњих зуба.  

 Демонстрирање - Постављање свих предњих зуба.  
 Студентска вежба - Постављање свих предњих зуба.  
 Постава бочних зуба:  
 Уводни час - Избор бочних зуба. Принципи статике. Смернице при одређивању положаја  
 бочних зуба. Поступак постављања бочних зуба.  
 Демонстрирање - Постављање бочних зуба обострано.  
 Студентска вежба - Постављање бочних зуба обострано.  
 Завршна обрада воштаних модела протеза.  

                                                                                                                                                                                                       8 часова  
 Киветирање и полимеризација.  
 Обрада готових протеза и предаја пацијенту или фантому.  
 Реоклудација и реартикулација готових протеза.  
 Колоквијум (тест).  

                                                                                                                                                                                                       8 часова  
 Уводни час.  
 Демонстрирање и рад студената: препарација зуба за ливену круну (демаркација препарације у облику 

полужлеба - лучног степеника).  
 Уводни час.  
 Демонстрирање и рад студената: препарација зуба за фасетирану круну (демаркација препарације у 

облику полужлеба и степеника - лучног и угаоног степеника).  
 Уводни час.  
 Демонстрирање и рад студената: препарација зуба за порцеланску џекет круну (демаркација 

препарације у облику степеника – угаоног степеника).  
                                                                                                                                                                                                       6 часова  

 Рад студената: корекција сва три облика препарације на фантому.  
 Уводни час: отисци за фиксну надокнаду, узимање отиска, изливање модела, припрема радних 

патрљака.  
 Демонстрирање: изливање модела, обрада и моделовање ливене круне на молару.  
 Рад студената: моделовање ливене круне  
 Рад студената: моделовање ливене круне.  
 Уводни час: принципи моделовања.  
 Демонстрирање: моделовање фасетиране круне на премолару.  
 Рад студената: моделовање фасетиране круне на премолару.  

                                                                                                                                                                                                       8 часова  
 Уводни час: моделовање фасетираног тела моста.  
 Демонстрирање: моделовање фасетираног тела моста.  
 Рад студената: моделовање фасетираног тела моста.  
 Рад студената: корекција моделовања ливене и фасетиране крунице и фасетираног тела моста.  
 Уводни час: моделовање капице за метало-керамичку круну и метало-керамичку круну са рубом круне у 

керамици.  
 Демонстрирање: моделовање капице за метало-керамичку круну и метало-керамичку круну са рубом 

круне у керамици.  
 Рад студената: моделовање капице за метало-керамичку круну и метало-керамичку круну са рубом у 

керамици.  
 Уводни час: моделовање скелета метало-керамичког моста у воску.  
 Демонстрирање: моделовање скелета метало-керамичког моста у воску.  
 Рад студената: моделовање скелета предњег метало-керамичког моста у воску.  

                                                                                                                                                                                                                        8 часова  
 Рад студената: моделовање скелета предњег метало-керамичког моста у воску.  
 Уводни час: израда воштаног модела ливене надоградње.  
 Демонстрирање: моделовање воштаног модела ливене надоградње.  
 Рад студената: моделовање воштаног модела ливене надоградње.  
 Уводни час: Завршне фазе у изради фиксних надокнада.  
 Демонстрирање: завршне фазе у изради фиксних надокнада и улагање.  
 Рад студената: ливење, обрада, полирање.  
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 Колоквијум (тест)  
                                                                                                                                                                                                       8 часова  

Литература 
Обавезна литература:  

 Трифуновић Д. и сарадници, Стоматолошка протетика – претклиника, Завод за уџбенике и наставна 
средства, Београд, 1995.  

 
Препоручена литература:  

 Вујошевић Љ. и сарадници, Стоматолошки материјали, Медицинска књига – медицинске комуникације, 
Београд, 1997.  

Број часова активне наставе (недељно) 
Предавања: 
60 

Вежбе: 
90 

Други облици наставе: 
0 

Студијски истраживачки рад: 
0 

Остали часови: 
0 

Методе извођења наставе 
 Теоријска настава 
 Вежбе 
 Практична настава  
 Израда практичног рада  

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе 30 Завршни испит 70 

Активност у току предавања 10 Писмени испит / 
Практична настава 20 Усмени испит 40 
Колоквијум(и) / Тест 30 
Семинар(и) / Практични рад / 
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Предмет 

ЕНДОДОНЦИЈА 
Студијски програм: Интегрисане академске студије стоматологије 
Врста и ниво студија: Академске – дипломске студије 
Наставник: Јаковљевић В. Анкица 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 9 
Шифра 034 
Услов: Уписан IX (триместар) и одслушана и одвежбана 

Дентална патологија 
Циљ предмета:  
Да се студент оспособи да дијагностикује обољења пулпе и апексног пародонцијума, да направи план и 
спроведе одговарајућу ендодонтску терапију.  
Исход предмета:  
Студент је теоријски припремљен да дијагностикује обољења пулпе и апексног пародонцијума, 
оспособљен да укаже прву помоћ, направи план будуће терапије и примени ендодонтску терапију, а зубу 
реконструктивним процедурама врати морфолошки облик.  

Садржај 
 
Теоријска настава 30 часова 
 

 Увод у ендодонцију: Дефиниција и значај ендодонције. Појам здрава и оболела пулпа. Унутрашња 
морфологија зуба. Анатомија апекса коеран зуба.  

 Етиологија и патогенеза обољења зубне пулпе. Микробиолошки, физички и хемијски надражаји  
 Класификација обољења зубне пулпе: Анамнеза, дијагностика и симптоматологија. Дијагностичка 

средства  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Пулпитис ацута сероса. Дефиниција и подела. Етиологија и патогенеза. Патохистолошки налаз. 
Клиничка слика. Диференцијална дијагноза. Прогноза и терапија. Пулпитис ацута пурулента. 
Дефиниција и подела. Етиологија и патогенеза. Патохистолошки налаз. Клиничка слика. Дифе-
ренцијална дијагноза. Прогноза и терапија.  

 Хроничне пулпопатије: Хронични пулпитиси: Етиопатогенеза, клиничка подела. Отворени хронични 
пулпитиси. Еволуција и прогноза. План терапије. Хронични затворени пулпитиси: Дефиниција и подела. 
Етиологија. Патохистолошки налаз. Клиничка слика. Еволуција и прогноза. План терапије.  

 Пулпозе. Регресивне и дегенеративне промене пулпе. Етиопатогенеза и класификација. 
Патохистолошки налаз. Клиничка слика. План терапије. Некрозе и некробиозе пулпе. Етиологија и 
патогенеза. Патохистолошки и микробиолошки налаз. Клиничка слика, дијагноза, диференцијална 
дијагноза. Прогноза.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Апексни пародонтитиси - Пародонтитис апицалис. Пародонтитис апикалис акута. Дефиниција. 
Етиологија, патогенеза. Патохистолошки налаз. Клиничка слика у појединим фазама еволуције 
обољења. Прогноза и терапија. Пародонтитис апицалис цхроница. Дефиниција. Класификација. 
Етиологија и патогенеза. Клиничка слика. Патохистолошки налаз. Рендгенолошки налаз. Прогноза.  

 Ендопародонталне лезије: Класификација, клинички значај, дијагноза и диференцијална дијагноза. 
Могућности ендодонтске терапије.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Увод у ендодонтску терапију: Циљ и основни задатак ендодонтске терапије у лечењу оболелог 
ендодонта и пародонта. Индикације и контраиндикације за ендодонтску терапију. План рада и избор 
метода лечења код зуба са виталном пулпом и зуба са авиталном пулпом, као и зуба са периапексним 
лезијама. Основни тријас (фазе рада) у ендодонтској терапији.  

 Дескриптивна морфологија цавум-а дентис и ендодонтске препарације. Анатомо морфолошки детаљи 
пулпне коморе и радиксног канала. Индивидуалне разлике и промене унутрашње морфологије зуба у 
зависности од физиолошких и патолошких утицаја. Морфолошке карактеристике цавум-а дентис по 
функцијским групама зуба.  

 Ендодонтски приступ зубној шупљини, трепанација по функцијским групама зуба. Ендодонтска 
препарација коренског канала: сондирање радиксног канала и екстирпација. Одонтометрија. 
Биомеханичка и медикаментозна обрада радиксног канала. Техника препарације канала.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Асептичан рад у ендодонцији. Асепса и антисепса. Правила дезинфекције и стерилизације у  
 ендодонцији. Радно поље. Изолација и дезинфекција. Инструменти: одлагање након употребе, чишћење 

и класификовање каналних инструмената. Стерилизација ендодонтских ин-струмената: врсте и начин. 
Контрола стерилности инструмената.  
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 Ендодонтски захвати на виталној пулпи. Витална екстирпација - биопулпектомија. Дефиниција. 
Индикације и контраиндикације за пулпектомију. Техника рада. Начин зарастања ране после 
биопулпектомије.  

 Мортална ампутација и екстирпација (пулпотомија и пулпектомија). Дефиниција. Индикације и 
контраиндикације. Средства за некротизацију пулпе. Начин рада (фазе рада). Процес зарастања ране 
по¬сле морталне пулпотомије и пулпектомије.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Лечење инфицираног канала корена или лечење зуба са авиталном пулпом. Циљ лечења. Индикације и 
контраиндикације. Општи принципи лечења. Обескличавање канала корена. Антисептици. Иригација. 
Примена хемијских средстава за ширење канала корена зуба. Антибиотици, сулфонамиди и 
кортикостероиди у терапији инфицираног канала корена зуба.  

                                                                                                                                                                                                                            4 часа  
 Пуњење канала корена. Задатак обтурације канала. Особине материјала за обтурацију канала. 

Материјали за пуњење канала. Границе каналног пуњења. Обтурације ендодонтског простора. Техника 
пуњења канала.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Терапија пародонтитиса. Терапија акутног пародонтитиса у зави¬сности од фазе развоја и узрока. 
Ургентна. Каузална. Терапија хроничног пародонтитиса. Суштина и основни коцепти лечења. 
Инди¬кације за конзервативну терапију и индикације за хируршко лечење.  

                                                                                                                                                                                                                            2 часа  
 Компликације у току ендодонтског лечења. Дефиниција и подела. Локалне и опште компликације. 

Превенција и терапија.  
 Еволуција репарацијских процеса након ендодонтске терапије. Имунобиолошки потенцијал апексног 

пародонцијума. Динамика хистолошких репарацијских процеса у зависности од врсте обољења и метода 
лечења. Критеријум оцене тзв. клиничког излечења.  

 Анализа утицаја различитих фактора на исход ендодонтске терапије. Фактори неуспеха. Индикације за 
поновну ендодонтску терапију. Индикације за допунску хируршку интервенцију.  
                                                                                                                                                                                                           2 часа  

 Реконструкција ендодонтски лечених зуба. Елементи додатне ретенције. Очување форме отпора зуба. 
Биофизика депулписаног зуба и каналних ретенционих кочића.  

 Ургентна стања у ендодонцији. Подела, клиничка слика и терапија. Ергономија у ендодонцији. 
Дефиниција. Савремена опремљеност радног места у функцији рационализације ендодонтске терапије. 
Стандардизација и нумерација каналних инструмената (ИСО). Нови типови инструмената и апарата у 
ендодонтској терапији.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 
Вежбе 210 часова 
 

 Студент је обавезан да на часовима практичне наставе у ИX триместру испуни програм који обухвата: 4 
амалгамска испуна, 4 естетска испуна, 2 МОД испуна, 4 ливена испуна - инлеј, 2 надоградње 
конзервативне, 6 дубоких каријеса и 10 терапија канала корена зуба.  

 Индивидуални рад сваког студента подразумева стоматолошки преглед, детаљну анамнезу, план и 
спровођење ендодонтске терапије. Користи нове и поуздане дијагностичке методе и технике рада уз 
примену нових материјала за: иригацију, медикацију, оптурацију и рестаурацију.  
                                                                                                                                                                                                  210 часова 

Литература 
Обавезна литература:  

 Караџов О., Кезеле Д., Кубуровић Д., Марковић Д.:Препарација кавитета, Универзитет у Београду, Издање 
VI, издавач Грифон, Београд, 1999.  

 Караџов О.,Кезеле Д., Кубуровић Д. :Материјали за зубне испуне, Универзитет у Београду, Изданје III, 
Издавач:Универзитет у Београду, Београд, 1997. 

 Филиповић В., Гвозденовић С., Караџов О., Кезеле Д., Колак Ж., Кубуровић Д., Марковић Д., Мијушковић Д., 
Пајић М., Петровић В.:Ендодонција, Дечије новине, Београд, 1999.  

 
Препоручена литература:  

 Bergenholtz G., Horsted-Bindslev P., Reit C.: Ендодонтологија, Београд, 2011.  
 Manogue M., Patel S., Walker R.: The Principles of Endodontics, Oxford, 2005.  
 Johnson W.: Color Atlas of Endodontics, Philadelphia, 2002.  
 Ingle’s Endodontics6, Ontario, 2008.  

Број часова активне наставе (недељно) 
Предавања: 
30 

Вежбе: 
210 

Други облици наставе: 
0 

Студијски истраживачки рад: 
0 

Остали часови: 
0 
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Методе извођења наставе 

 Директним практичним радом 
 Усклађеним теоријским предавањима 
 Редовним консултацијама и семинарима 
 Повременим проверама знања у виду тестова и демонстрирањем најновијих апарата у клиничком раду 
 Организовањем стручних предавања на одређену тему, тимски рад и мултидисциплинарни приступ 

ендодонској терапији  
Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 30  Завршни испит 70 
Активност у току предавања 5 Писмени испит / 
Практична настава 15 Усмени испит 40 
Колоквијум(и) 5 Тест 10 
Семинар(и) 5 Практични испит 20 
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Предмет 

АУТОИМУНЕ БОЛЕСТИ И 
ОБОЉЕЊА ЗГЛОБОВА 

Студијски програм: Интегрисане академске студије стоматологије 
Врста и ниво студија: Академске – дипломске студије 
Наставник: Перишић Ј. Ненад 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 2 
Шифра И 05 
Услов: Уписан IX (девети) триместар 
Циљ предмета:  
Да студент овлада основним знањима везаним за аутоимуне болести које доводе до поремећаја свих 
структура орофацијалне регије, а посебно темпоромангуларног зглоба.  
Исход предмета:  
Студент је оспособљен и влада знањима везаним за аутоимуне болести, које доводе до поремећаја свих 
структура орофацијалне регије, посебно темпоромангуларног зглоба.  

Садржај 
 
Теоријска настава 15 часова 
 

 Запаљењска реуматска обољења. Реуматоидни артритис, Сјогрен-ов синдром, Јувенилни хронични 
артритис, Спондилоартропатија.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Системске болести везивног ткива.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Метаболичке болести костију.  
                                                                                                                                                                                                              1 час  

 Дегеренативне реуматске болести.  
                                                                                                                                                                                                              1 час  

 Механизам настанка аутоимуних болести.  
                                                                                                                                                                                                       5 часова  

 Специфичности аутоимуних поремећаја везаних за темпоромандибуларни зглоб.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

Литература 
Обавезна литература:  

 Перишић Н., Ауторизована предавања, Стоматолошки факултет, Панчево, 2008.  

Број часова активне наставе (недељно) 
Предавања: 
15 

Вежбе: 
0 

Други облици наставе: 
0 

Студијски истраживачки рад: 
0 

Остали часови: 
0 

Методе извођења наставе 
 Теоријска настава 
 Семинарски рад 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе 30  Завршни испит 70 

Активност у току предавања 10 Писмени испит / 
Практична настава / Усмени испит / 
Колоквијум(и) / Тест 70 
Семинар(и) 20 Практични рад  
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Предмет 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

У ЗАЈЕДНИЦИ 

Студијски програм: Интегрисане академске студије стоматологије 
Врста и ниво студија: Академске – дипломске студије 
Наставник: Матијевић Д. Душанка 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 2 
Шифра И 06 
Услов: Уписан IX (девети) триместар 
Циљ предмета: 
Да студент овлада основним знањем из организације здравствене заштите.  
Исход предмета:  
Студент познаје начине и врсте организације установе из области здравствених делатности.  

Садржај 
 
Теоријска настава 15 часова 
 

 Модели организације здравствене заштите.  
                                                                                                                                                                                                            3 часа  

 Програмски приступ организацији здравствене заштите.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Мерење ефикасности здравствене заштеите на нивоу заједнице.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Здравствено васпитање и понашање.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

Литература 
Обавезна литература:  

 Јањанин М., Ауторизована предавања, Стоматолошки факултет, Панчево, 2007.  

Број часова активне наставе (недељно) 
Предавања: 
15 

Вежбе: 
0 

Други облици наставе: 
0 

Студијски истраживачки рад: 
0 

Остали часови: 
0 

Методе извођења наставе 
 Теоријска настава 
 Семинарски рад 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе 30 Завршни испит 70 

Активност у току предавања 10 Писмени испит / 
Практична настава / Усмени испит / 
Колоквијум(и) / Тест 70 
Семинар(и) 20 Практични рад / 
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Предмет 

МОБИЛНА ПРОТЕТИКА 
Студијски програм: Интегрисане академске студије стоматологије 
Врста и ниво студија: Академске – дипломске студије 
Наставник: Јевремовић П. Данимир 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 9 
Шифра 036 
Услов: Уписан X (десети) триместар и положена 

Претклиничка протетика 
Циљ предмета:  
Стицање теоријског и практичног знања у прављењу мобилних протетских надокнада ( парцијалне, 
тоталне и скелетиране протезе). Неопходно је да студент овлада вештином узимања анатомског и 
функционалног отиска, одређивања међувиличних односа. Осим тога, потребно је да савлада правилно 
постављање индикација (за израду одговарајуће протетске надокнаде), припреме пацијента, планирају и 
прате израђену протетску надокнаду после предаје пацијенту.  
Исход предмета:  
Студент је оспособљен за израду мобилних протетских надокнада, почев од индикација, преко узимања 
анатомског и функционалног отиска, одређивања међувиличних односа, израде и предаје протетске 
надокнаде, као и каснијег праћења – контроле.  

Садржај 
 
Теоријска настава 30 часова 
 

 Тоталне протезе  
 Дефиниција, врсте, индикације и контраиндикације. Функционални, физиогномски и социјални значај 

оралне рехабилитације безубих пацијената  
 Функционална анатомија и хистологија орофацијалног система са аспекта безубости. Анатомија и 

хистологија безубих уста. Физиологија орофацијалног система.  
 Методологија израде тоталне протезе. Клинички и лабораторијски поступци. Дијагноза, план терапије. 

Анамнеза, клинички преглед, радиографија, модели за студије. Препротетска припрема безубих уста.  
 Принципи и биолошки аспекти отисака безубих вилица. Дефиниција и подела отисака. Екстензија 

рубова отиска горње вилице, екстензија рубова отиска доње вилице. Могућност оптерећења ткива 
лежишта протезе.  

 Поступак узимања отисака безубих вилица. Прелиминарни (анатомски) отисак. Индивидуална кашика 
и њена адаптација у устима пацијента. Функционални отисак.  

                                                                                                                                                                                                                        6 часова  
 Ретенција и стабилизација тоталне протезе.  
 Одређивање М.В.О. Дефиниција и значај одређивања М.В.О. Методе одређивања оријентационе 

оклузалне равни, висине загрижаја и централног положаја мандибуле према максили. Фиксирање 
загрижајних шаблона у устима пацијента и обележавање оријентационих линија. Грешке у одређивању 
М.В.О.  

 Артикулатори у изради тоталних протеза. Артикулатори, дефиниција, подела, клиничке функције, 
општи принципи конструкције. Образни лук - дефиниција, подела. Преношење модела у артикулатор 
помоћу образног лука. Регистрација ексцентричних положаја мандибуле и добијање позиционих 
регистрата.  

 Избор и одређивање положаја зуба код пацијената са еугнатим односом вилица (ск. класа I). 
Функционални и физиогномски значај надокнаде предњих зуба. Избор облика, величине и боје предњих 
зуба. Смернице за одређивање положаја предњих зуба. Ос-новни принципи планирања бочног зубног 
низа. Избор облика и величине бочних зуба. Смернице при одређивању положаја бочних зуба. 
                                                                                                                                                                                                       5 часова  

 Проба модела протеза. Провера и кориговање МВО. Анализа положаја бочних зуба. Регистровање 
ексцентричних положаја мандибуле и подешавање нагиба кондилних путања у артикулатору помоћу 
позиционих регистрата.  

 Принципи уравнотежене оклузије са тоталним протезама. Значај уравнотежене оклузије. Концепт 
уравнотежене оклузије код тоталне протезе. Основни принципи (правила) уравнотежене оклузије са 
ТП. Подешавање положаја вештачких зуба према детерминантама  

 уравнотежене оклузије у подесивим артикулаторима.  
 Завршни лабораторијски поступци у изради тоталних протеза. Предаја ТП и адаптација. Контролни 

прегледи, коректуре, репаратуре, подлагања.  
 Имедијатне протезе. Појам, дефиниција, подела. Индикације и контра-индикације. Предности и 

недостаци. Методологија израде имедијатних протеза. Специфичност појединих фаза. Супраденталне 
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протезе.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Парцијалне протезе  
 Увод у област парцијалне протезе. Стоматогнати систем - анатомске, физиолошке и хистопатолошке 

карактеристике. Функције стоматогнатог система. Потпорна ткива парцијалне протезе. Вилична кост. 
Зуби и зубни низ. Потпорни апарат зуба. Безуби алвеоларни гребен.  

 Губитак зуба и последице на стоматогнати систем. Узроци настанка крезубости. Морфолошке промене. 
Промене у функцији мишића. Фактори поремећене оклузије. Сметње у жвакању. Естетске сметње. 
Психички поремећаји и поремећаји у фонацији.  

 Класификација крезубости. Основни облици крезубости. Класификација на основу односа преосталих 
зуба и безубих поља, према међусобном односу преосталих зуба, према начину ослањања. Подела 
парцијалних протеза.  

 Парцијална плочаста протеза. Дефиниција и поделе. Индикације и контраиндикације. Дентални део 
протезе. Гингивални део протезе. Процена функционалне вредности.  
                                                                                                                                                                                                       6 часова  

 Парцијална скелетирана протеза. Дефиниција и основна разматрања. Индикације и контраиндикације. 
Елементи ПСП. Дентални паралелометар. Основни појмови везани за планирање ПСП. Ретенција, 
биостатика, планирање ПСП. Фиксне надокнаде намењене прихватању ПСП.  

 Парцијалне протезе са атечменима. Опште карактеристике атечмена. Клизачи, пречке, дугмичаста 
сидра, зглобови, резе. Специфичности клиничких поступака. Специфичности техничке израде.  

 Парцијалне протезе са двоструким крунама. Функција двоструких круна. Облици двоструких круна. 
Специфичности клиничких поступака. Специфичности техничке израде.  

                                                                                                                                                                                                                        5 часова  
 Други облици парцијалних протеза. Комплексне, супраденталне, дводелне, редуковане, Свинг-Лок и 

раздвојиве парцијалне протезе.  
 Клинички поступци у терапији крезубости парцијалним протезама. Дијагноза и план терапије. Анализа 

модела за студије. Припрема потпорних ткива парцијалне протезе. Отисак за парцијалне протезе. 
Одређивање МВО. Проба модела парцијалне протезе. Предаја парцијалне протезе.  

 Контролни прегледи и одржавање парцијалне протезе. Коректуре, репаратуре и подлагања 
парцијалних протеза.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 
 
Вежбе 180 часова 
 

 Студенти су обавезни да испуни програм из Мобилне протетике који обухвата израду 10 мобилних 
протеза, при чему морају бити заступљене све врсте мобилних протеза (парцијалне акрилатне, 
скелетиране и тоталне протезе). Овај програм се изводи сукцесивно и зависи од структуре услуга и 
могућности лабораторије. Под израдом ових надокнада подразумева се и њихова индикација, припрема 
пацијената, припрема уста и зуба, планирање и праћење после предаје.  
                                                                                                                                                                                                  180 часова 

Литература 
Обавезна литература:  

 Крстић М., Петровић А., Станишић-Синобад Д., Стошић З., Стоматолошка протетика – тотална протеза, 
Веларта, Београд 2011.  

 Стаменковић Д., Настић М., Стоматолошка протетика – парцијална протеза, Завод за уџбенике и наставна 
средства, Београд 2006.  

 Јакшић М., Конусни телескоп у мобилној стоматолошкој протетици, Београд, 1995  

Број часова активне наставе (недељно) 
Предавања: 
30 

Вежбе: 
180 

Други облици наставе: 
0 

Студијски истраживачки рад: 
0 

Остали часови: 
0 

Методе извођења наставе 

 Рад у протетској лабораторији  
 Рад са пацијентима у стоматолошкој ординацији 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе 30 Завршни испит 70 

Активност у току предавања 10 Писмени испит / 
Практична настава 20 Усмени испит 40 
Колоквијум(и) / Тест 30 
Семинар(и) / Практични рад / 
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Предмет 

ДЕЧЈА СТОМАТОЛОГИЈА 
Студијски програм: Интегрисане академске студије стоматологије 
Врста и ниво студија: Академске – дипломске студије 
Наставник: Гајић М. Михајло 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 10 
Шифра 037 
Услов: Уписан X (десети) триместар 
Циљ предмета:  
Оспособљавање студента да овлада принципима стоматолошког третмана у деце.  
Исход предмета:  
Студент влада вештином дијагностике и третмана каријеса у деце, ендодонтским третманом млечних и 
сталних зуба, екстракцијом зуба, збрињавањем трауматских повреда, лечењем обољења меких ткива 
усне шупљине итд.  

Садржај 
 
Теоријска настава 45 часова 
 

 Дечја стоматологија. Дефиниција, циљ, значај и задаци.  
 Развитак усне шупљине и зуба. Развитак вилица и одонтогенеза.  
 Ницање зуба. Механизам, теорије, хронологија, обележавање, хистолошке и анатомске карактеристике 

млечних и сталних зуба.  
                                                                                                                                                                                                       5 часова  

 Неправилности развитка зуба. Класификација, етиологија. Неправилности ницања зуба, положаја, 
облика, величине, броја и боје. Неправилности структуре зуба проузроковане општим, локалним 
факторима и интоксикацијама. Хередитарне и идиопатске неправилности структуре.  

 Стоматолошки рад са децом. Дијагноза, анамнеза, систематски преглед. Планирање рада, психолошки 
типови деце, стоматолошка документација.  
                                                                                                                                                                                                       6 часова  

 Рендгенологија у дечјој стоматологији. Врсте снимања, индикације, заштита.  
                                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Каријес млечних зуба. Особине, локализација, дијагноза и терапија. Циркуларни каријес.  
 Терапија каријеса млечних и младих сталних зуба. Терапија почетне каријесне лезије. Превентивна 

пломба. Лечење дубоког каријеса.  
 Материјали за испуне у дечјој стоматологији. Материјали за привремене испуне. Материјали за 

пломбирање (амалгами, композити, глас јономери, компомери).  
                                                                                                                                                                                                       6 часова  

 Контрола бола и примена анестезије у дечјој стоматологији. Примена локалне анестезије у препарацији 
кавитета и екстракцији зуба.  

 Лечење пулпе и периапикалног ткива зуба у деце. Обољења пулпе, дијагностика и терапија пулпита 
млечних и сталних зуба. Периодонтити млечних и сталних зуба, дијагноза, компликације терапија. 
Лечење зуба са незавршеним растом корена.  
                                                                                                                                                                                                       6 часова  

 Обољења меких ткива у деце. Карактеристике, класификација, дијагноза и терапија.  
 Пародонтална обољења у деце. Карактеристике, дијагноза и терапија. Јувенилна пародонтопатија.  

                                                                                                                                                                                                       6 часова  
 Утицај општих обољења на уста и зубе у деце.  

                                                                                                                                                                                                            2 часа  
 Орално хируршке интервенције у деце. Вађење зуба, индикације и контраиндикације. Ургентна стања у 

стоматологији. Тумори и цисте.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Повреде млечних и сталних зуба. Карактеристике, дијагноза, компликације и терапија.  
                                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Стоматолошко збрињавање деце са високим ризиком. Стоматолошко збрињавање деце са 
кардиоваскуларним болестима, крвним дискразијама и сл. Рад са децом ометеном у психофизичком 
развитку-примена опште анестезије.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Протетска терапија у деце. Специфичности, принципи, индикације, фиксне и мобилне надокнаде.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  
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Вежбе 90 часова 
 

 Дечја стоматологија. Дефиниција, циљ, значај и задаци. Особености рада са децом, контрола бола, први 
пријем детета код стоматолога.  

 Психолошки типови деце. Откривање и специфичности у третману.  
                                                                                                                                                                                                       6 часова  

 Дијагностика обољења уста и зуба у деце. Анамнеза, преглед, дијагноза, систематски преглед.  
 Рендген дијагностика у дечјој стоматологији. Врсте снимања, читање денталних снимака, индикације, 

заштита деце при рендген снимању.  
 План терапије у дечјој стоматологији. Важност плана терапије. Планирање терапије у време млечне, 

мешовите и сталне дентиције.  
                                                                                                                                                                                                       9 часова  

 Каријес млечних зуба. Карактеристике и локализација.  
 Специфичности препарације кавитета на млечним зубима. Општа правила и принципи.  

                                                                                                                                                                                                                        6 часова  
 Терапија каријеса млечних зуба. Обрада кавитета, дубоки каријес млечних зуба.  
 Компликације каријеса на млечним зубима. Дијагноза и диференцијална дијагноза појединих обољења 

пулпе млечних зуба.  
                                                                                                                                                                                                       6 часова  

 Терапија обољења пулпе млечних зуба. Методе лечења (виталне и морталне).  
 Циркуларни каријес. Клиничка слика, дијагностика, анализа етиолошких фактора, терапија.  

                                                                                                                                                                                                                        6 часова  
 Специфичности препарације кавитета на сталним зубима. Карактеристике младих сталних зуба, 

принципи препарације.  
 Терапија каријеса на сталним зубима. Почетна каријесна лезија глеђи, превентивна пломба, терапија 

дубоког каријеса.  
                                                                                                                                                                                                       6 часова  

 Терапија компликација каријеса на сталним зубима. Методе лечења пулпита (виталне, морталне). 
Методе лечења периодонтита.  

 Терапија зуба са незавршеним растом корена. Индикације, техника рада.  
                                                                                                                                                                                                       6 часова  

 Ургентна стања у дечјој стоматологији. Прва помоћ. Акутне дентогене инфекције (дијагностика и 
терапија).  

 Медикаменти и подлоге у дечјој стоматологији. Захтеви које морају да испуне подлоге и медикаменти. 
Медикаменти за тоалету кавитета.  
                                                                                                                                                                                                       6 часова  

 Материјали за испуне у дечјој стоматологији. Материјали за привремене испуне, материјали за сталне 
испуне (амалгами, композити и глас јономер цементи).  
                                                                                                                                                                                                            3 часа  

 Анестезија у дечјој стоматологији. Специфичности. Обезбеђивање безболног рада, врсте анестезије, 
компликације.  

 Специфичности орално-хируршких интервенција у деце. Припрема деце за интервенцију. Инструменти. 
                                                                                                                                                                                                       6 часова  

 Вађење млечних и сталних зуба у деце. Специфичности, индикације, контраиндикације, компликације.  
 Повреде млечних и сталних зуба. Класификација. Поступак у првој посети.  

                                                                                                                                                                                                       6 часова  
 Повреде потпорних ткива зуба у деце. Класификација, дијагностика, терапија.  
 Повреде тврдих зубних ткива у деце. Класификација, дијагностика, терапија.  

                                                                                                                                                                                                                        6 часова  
 Болести уста у деце. Класификација. Вирусна обољења у деце, херпетични стоматит.  
 Обољења пародонцијума у деце. Етиологија, класификација, гингивити и пародонтопатије, јувенилна 

пародонтопатија.  
 Терапија обољења пародонцијума у деце. Орална хигијена - контрола плака, збрињавање каријесних 

лезија, ортодонтска терапија, исхрана. Важност ране дијагнозе и терапије пародонталних обољења у 
деце.  
                                                                                                                                                                                                       9 часова  

 Специфичности у раду са децом ометеном у психофизичком развоју. Пријем и лечење деце ометене у 
психофизичком развоју, начин рада са децом ометеном у психофизичком развоју, примена анестезије у 
раду.  

 Стоматолошко збрињавање деце ометене у психофизичком развоју у општој анестезији.  
                                                                                                                                                                                                                        6 часова  
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 Стоматолошка протетика у дечјој стоматологији. Индикације, општи принципи, протетско  
 збрињавање у време млечне дентиције, протетско збрињавање у време сталне дентиције.  

                                                                                                                                                                                                            3 часа  

Литература 
Обавезна литература:  

 Гајић М., Лалић М.: Дечја стоматологија, Стоматолошки факултет, Панчево, 2011.  
 Белоица Д. и сар.: Дечја стоматологија, Елит - Медика, Београд 2003.  
 Белоица Д. и сар.: Дечја стоматологија-Практикум, Стоматолошки факултет, Београд 2006.  
 Гајић М., Стевановић Р.: Хендикепирано дете у стоматолошкој ординацији, аутори, Београд 2002  
 Welbury RR, Duggal MS, Hose MT.: Paediatric Dentistry, 3 ed, Oxford University Press, 2005.  

Број часова активне наставе (недељно) 
Предавања: 
45 

Вежбе: 
90 

Други облици наставе: 
0 

Студијски истраживачки рад: 
0 

Остали часови: 
0 

Методе извођења наставе 
 Рад са пацијентима у стоматолошкој ординацији 
 Семинарски радови  
 Практичне вежбе 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе 30 Завршни испит 70 

Активност у току предавања 5 Писмени испит / 
Практична настава 15 Усмени испит 70 
Колоквијум(и) / Тест / 
Семинар(и) 10 Практични рад / 
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Предмет 

ФИКСНА ПРОТЕТИКА 
Студијски програм: Интегрисане академске студије стоматологије 
Врста и ниво студија: Академске – дипломске студије 
Наставник: Јевремовић П. Данимир 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 10 
Шифра 038 
Услов: Уписан XI (триместар) и положена 

Претклиничка протетика 
Циљ предмета:  
Оспособљавање студента за израду фиксних протетских надокнада.  
Исход предмета:  
Студент је оспособљен за самосталну израду фиксних протетских надокнада.  

Садржај 
 
Теоријска настава 30 часова 
 

 Развој и дефиниција фиксних надокнада. Индикације и контраиндикације за израду фиксних надокнада. 
Терапијске вредности фиксих надокнада. Привремене и трајне контраиндикације за израду фиксних 
надокнада.  

 Дијагноза, препротетска припрема и план терапије. Анамнеза. Клинички преглед. Модели за студије. 
Хирушка, пародонтолошка, конзервативна и ортодонтска припрема.  

 Оклузија у фиксној протетици. Дефиниција и детерминанте оклузије. Примена образног лука и 
полуподешљивих артикулатора у изради фиксних надокнада.  

 Основни принципи препарације зуба. Контрола рада. Заштита здравља пацијента и стоматолога. 
Ретенција фиксних надокнада. Трајност фиксних надокнада. Заштита ткива пародонцијума.  
                                                                                                                                                                                                       6 часова  

 Привремене фиксне надокнаде. Израда и улога привремених фиксних надокнада. Цементирање 
привремених фиксних надокнада.  

 Цела ливена и фасетирана круница. Дефиниција и индикације за израду целе ливене и фасетиране 
крунице. Препарација за целу ливену и фасетирану круницу. Клинички поступци у изради целе ливене 
и фасетиране крунице.  

 Делимичне крунице. Дефиниција,индикације,подела. Препарација за делимичне крунице. Демаркација 
препарације, локализација, формирање жлебова. Делимичне телескоп крунице.  

                                                                                                                                                                                                                    4 часа  
 Отисак за фиксну надокнаду. Појединачни отисци термопластичним масама и еластомерима у прстену. 

Ситуациони отисак. Отисак хидроколоидима. Припрема региона гингивалног сулкуса за узимање 
отиска еластомерима. Двоструки отисак. Једнофазни отисак уз примену шприца и индивидуалне 
кашике.  

 Израда фиксних надокнада на депулпираним зубима. Узроци депулпирања, наменско депулпирање. 
Особености ендодонтског третмана. Препарација за готови и ливени кочић. Израда ливене надоградње 
на једнокореном и вишекореном зубу. Крунице са кочићем.  

 Везивање фиксних надокнада за зубе носаче. Механизам и фактори којим се остварује везивање 
фиксних надокнада. Фактори који утичу на јачину те везе. Поступци цементирања.  
                                                                                                                                                                                                       5 часова  

 Керамичке крунице. Развој. Порцеланска џекет круница. Ливена керамичка круница. Индикације и 
контраиндикације. Препарација зуба. Проба порцеланске крунице. Цементирање и упутства пацијенту.  

 Металокерамичке надокнаде. Развој металокерамичких система. Индикације и контраиндикације. 
Препарација предњих зуба. Препарација бочних зуба. Проба металне конструкције. Цементирање и 
упутство пацијенту.  

 Наменске фиксне надокнаде. Израда наменских фиксних надокнада у склопу веће фиксне надокнаде. 
Израда наменских фиксних надокнада у циљу припреме преосталих зуба за прихватање елемената 
парцијалне протезе. Комбинације наменских фиксних надокнада и мобилних надокнада.  
                                                                                                                                                                                                       6 часова  

 Мостови. Дефиниција и опште карактеристике моста. Делови моста и принципи њиховог планирања. 
Индикације и контраиндикације за израду моста. Функционална оптерећења носача моста. Способност 
потпорног апарата носача моста да поднесу додатна оптерећења. Захтеви које мора да испуњава мост. 
Подела мостова. Дијагноза и планирање терапије. Планирање конструкције моста. Клинички поступци у 
изради моста.  

                                                                                                                                                                                                                    4 часа  
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 Израда фиксних надокнада на непаралелним носачима. Проблеми везани за непаралелности носача 
моста. Депулпирање екстремно нагнутих носача. Израда полуфиксних мостова. Телескоп системи, 
паралелометар, примена у фиксној протетици.  

 Постојаност фиксних надокнада. Механичка постојаност фиксних надокнада. Оптерећеност надокнада у 
функцијама и парафункцијама. Планирање конструкције фиксне надокнаде. Електрохемијска 
постојаност фиксних надокнада. Корозиона својства живе средине. Корозиони процеси на надокнадама 
– последице.  

 Фиксне надокнаде на имплантатима. Трансдентални имплантати. Биомеханички и биолошки основи 
интеграције. Ендоосеални имплантати. Делови и везивање ендоосеалних имплантата. Подела. 
Ендоосеална имплантација као мера за побољшање протетске терапије. Прогноза урађених 
ендоосеалних имплантата.  
                                                                                                                                                                                                       5 часова  

 
 
Вежбе 180 часова 
 

 Студенти у програму имају израду круница и мостова, ливених фасетираних и металокерамичких. 
Програм обухвата брушење 8-10 зуба за планирану конструкцију, израду ливених надоградњи на 
депулпираним зубима, као и израду заштитних привремених круница на зубима носачима. Програм 
практичне наставе мора се обавити у току треће године студије.  
                                                                                                                                                                                                  180 часова 

Литература 
Обавезна литература:  

 Трифуновић Д., Вујошевић Љ., Стоматолошка протетика – фиксне надокнаде, 1 део, Европски центар за 
мир и развој, Београд 1998.  

 Радловић-Пантелић С., Стоматолошка протетика – фиксне надокнаде, 2 део, Универзитет у Београду, 
1998  

Препоручена литература:  
 Shillingburg H. и аутори: Основе фиксне протерике, Загреб, 2008.  

Број часова активне наставе (недељно) 
Предавања: 
30 

Вежбе: 
180 

Други облици наставе: 
0 

Студијски истраживачки рад: 
0 

Остали часови: 
0 

Методе извођења наставе 
 Рад са пацијентима у стоматолошкој ординацији и рад у протетској лабораторији.  

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе 30 Завршни испит 70 

Активност у току предавања 10 Писмени испит / 
Практична настава 20 Усмени испит 40 
Колоквијум(и) / Тест / 
Семинар(и) / Практични испит 30 
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Предмет 

ГЕНЕТИКА 
Студијски програм: Интегрисане академске студије стоматологије 
Врста и ниво студија: Академске – дипломске студије 
Наставник: Аврамов Н. Стеван  
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 4 
Шифра 039 
Услов: Уписан XI (једанаести) триместар 
Циљ предмета:  
Да студент овлада општим знањем генетике и наслеђивања код човека, са посебним нагласком на 
наслеђивање малформација и поремећаја везаних за орофацијалну регију.  
Исход предмета:  
Студент влада општим знањем из генетике и наслеђивања код човека, малформацијама и поремећајима 
везаним за орофацијалну регију.  

Садржај 
 
Теоријска настава 30 часова 
 

 Општа генетика и наслеђивање код човека: Хомологи хромозоми, алелни гени, хомозиготност и 
хетерозиготност, доминантност и рецесивност, кодоминација, пенетрантност и експресивност гена. 
Моногенска својства, наслеђивање доминантних и рецесивних својстава. Дихибридно укрштање. 
Полигено наслеђивање, адитивна полигенија. Везани гени. Мултипли алели, генетички полиморфизам, 
наслеђивање крвних група. Наслеђивање везано за полне хромозоме. Генетичко оптерећење.  

                                                                                                                                                                                                                        6 часова  
 Нуклеинске киселине, састав, структура, типови. Молекуларна организација хроматина и хромозома.  

                                                                                                                                                                                                            2 часа  
 Репликација ДНК, ензимски систем који контролише репликацију. Транскрипција, генетски код, фазе 

транскрипције, типови и улога РНК молекула. Транслација, фактори који учествују, фазе транслације. 
                                                                                                                                                                                                       6 часова  

 Регулација генске експресије.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Мутације гена, репарација ДНК: Типови мутација (хромозомске, генске). Класификација генских 
мутација у односу на промене у ДНК молекулу. Физички и хемијски мутагени, механизми деловања. 
Репарација грешака у ДНК (фоторепарација, репарација исецањем, пострепликативна рекомбинативна 
репарација, ензимски системи репарације).  
                                                                                                                                                                                                       6 часова  

 Биологија канцера и биологија старења: Дефиниција и класификација тумора. Основне карактеристике 
малигне ћелије. Канцерогени и механизми њиховог деловања. Иницијација, промоција, прогресија 
тумора. Старење организма, старење ћелије, ћелијска смрт-апоптоза.  
                                                                                                                                                                                                       6 часова  

Литература 
Обавезна литература:  

 Диклић В. и сарадници, Уџбеник из биологије и хумане генетике за студенте медицинског и 
стоматолошког факултета, Дечје новине, Горњи Милановац, 1997  

Број часова активне наставе (недељно) 
Предавања: 
30 

Вежбе: 
0 

Други облици наставе: 
0 

Студијски истраживачки рад: 
0 

Остали часови: 
0 

Методе извођења наставе 
 Теоријска настава 
 Семинарски радови 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе 30 Завршни испит 70 

Активност у току предавања 10 Писмени испит / 
Практична настава / Усмени испит / 
Колоквијум(и) / Тест 70 
Семинар(и) 20 Практични рад / 
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Предмет 

ИМПЛАНТОЛОГИЈА 
Студијски програм: Интегрисане академске студије стоматологије 
Врста и ниво студија: Академске – дипломске студије 
Наставник: Марјановић Ж. Марјан 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 3 
Шифра 040 
Услов: Уписан XI (једанаести) триместар 
Циљ предмета:  
Студент треба да овлада знањима из области примене имплантата у лечењу недостатака зуба.  
Исход предмета:  
Студент је оспособљен да процењује индикације и контраиндикације за примену имплантата, као и да 
процењује потребу и могућности протетског лечења на имплантатима.  

Садржај 
 
Теоријска настава 15 часова 
 

 Увод у имплантологију и материјали: дефиниција, основни појмови, историјат и развој, место оралне 
имплантологије, материјали - метали, неметали, површина имплантата (глатка површина, ТПС, СЛА, 
површине обложене биокерамичким материјалима) супраструктуре и материјали за протетске 
надокнаде.  

 Индикације и контра индикације за уградњу оралних имплантата: очување интактних зуба, естеске, 
функционалне, недостатак једног зуба до тоталне безубости, релативне и апсолутне контраиндикације.  

 Имплантацијски систем: типови имплантата, двофазни и једнофазни, дизајн и димензије, двофазни 
покривени и откривени имплантати, системи са навојем, цилиндрични системи, листасти, игличасти 
имплантати, субпериостални имплантати, трансдентални, мукозни имплантати. Предности и 
недостаци појединих система, избор супраструктуре и начина фиксирања.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Планирање и преимплантацијска припрема: значај тимског рада, избор пацијента, информације и 
мотивација пацијената, анамнеза, клинички преглед, анализа: меких ткива облика резидуалних 
алвеоларних гребенова (РАГ), радних модела и међувиличних односа, примена различитих метода 
рендгенографије у припреми имплантације и контроли уграђених имплантата (ретроалвеоларни, 
профилни, ортопантомографија, аксијални, томографија, ЦТ). Методе рендгенографске процене висине 
и облика РАГ, односа са околним анатомским структурама и процена квалитета кости.  

 Однос имплантата и околних ткива: биокомпатибилност, једнофазна метода, двофазна метода, 
фиброосеално зарастање, осеоинтеграција, биоинтеграција, оптерећење и биомеханика имплантата, 
ремоделација кости, припој гингиве око врата имплантата.  

                                                                                                                                                                                                                            3 часа  
 Хируршка техника уградње оралних имплантата: инструментаријум, припрема оперативног поља, 

избор анестезије, инцизије мукопериоста, атрауматски рад, специфичности препарације лежиста 
имплантата, примарна стабилност имплантата. Касна, одложена имедијатна имплантација. Откривање 
имплантата.  

 Компликације: интраоперативне: крварење, отварање носа и синуса, повреда нерава, суседних зуба, 
одламање, дехисценција и фенестрација коштаних ламела, прелом вилице; постоперативне: 
периимплантит, хипертрофија гингиве, дехисценције, синузит, бол, прелом имплантата; протетске 
компликације: лабављење супраструктуре, прелом завртња.  

                                                                                                                                                                                                                            2 часа  
 Протетска рехабилитација на имплантатима: избор супраструктуре, фиксне, фиксно-мобилне и 

мобилне надокнаде на имплантатима. Узимање отисака, изливање радних модела. Оклузија и 
артикулација. Пренос оптерећења. Апендикс на имплантатима. Хигијенски аспекти надокнада  

 на имплантатима.  
                                                                                                                                                                                                            3 часа  

 Посебне хируршке процедуре у имплантологији: продубљивање форникса, проширење припојне 
гингиве, репозиција Н. менталиса, проширење РАГ, синус лифт .  

 Имплантологија у максилофацијлној хирургији. Трансплантација и надоградња РАГ у случајевима 
тешких атрофија вилица, примена имплантата у максилофацијлној хирургији.  

 Значај контроле и одржавања оралне хигијене код пацијената са уграђеним имплататима: Едукација 
пацијената, значај контролних прегледа процена стања кости и меких ткива. Посебне мере и средства у 
одржавању хигијене око имплантата.  

                                                                                                                                                                                                                            3 часа 
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Вежбе 15 часова 
 

 Анализа радних модела, одређивање индикација и анализа рендген снимака и планирање уградње 
имплантата.  
                                                                                                                                                                                                            3 часа  

 Представљање појединих имплантацијских система на моделима. Упознавање са хируршким 
инструментаријумом.  

 Демонстрација хируршке технике уградње имплантата. Контрола пацијената и праћење стања и 
функције имплантата.  
                                                                                                                                                                                                       6 часова  

 Обучавање у одржавању оралне хигијене надокнада ношених имплантатима.  
                                                                                                                                                                                                                               1 час  

 Избор и постављање супраструктуре, узимање отисака, пренос ситуације на радне моделе, постављање 
надокнада на имплантате.  
                                                                                                                                                                                                       5 часова  

 

Литература 
Обавезна литература:  

 Перовић Ј., Основи оралне имплантологије, Наука, Београд, 2004.  
 

Препоручена литература:  
 Стајић З., Стојчев Љ.: Атлас оралне имплантологије, Београд, 2001.  
 Lindhe J.: Клиничка пародонтологија и дентална имплантологија, Свезак 1и 2, Загреб, 2010.  

Број часова активне наставе (недељно) 
Предавања: 
15 

Вежбе: 
15 

Други облици наставе: 
0 

Студијски истраживачки рад: 
0 

Остали часови: 
0 

Методе извођења наставе 

 Предавања  
 практичан рад у хируршкој сали.  

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе 30 Завршни испит 70 

Активност у току предавања 10 Писмени испит / 
Практична настава 20 Усмени испит 70 
Колоквијум(и) / Тест / 
Семинар(и) / Практични рад / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

Предмет 

МЕНАЏМЕНТ У 
ЗДРАВСТВУ 

Студијски програм: Интегрисане академске студије стоматологије 
Врста и ниво студија: Академске – дипломске студије 
Наставник: Штављанин Б. Велимир 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 3 
Шифра 041 
Услов: Уписан XI (једанаести) триместар 
Циљ предмета:  
Да стекне знања о поставкама науке о менаџменту и њеној примени у стоматолошкој пракси. Студент 
треба да се упозна како са начнином и могућностима отварања приватне стомтолопшке праксе, тако и са 
принципима управљања капиталом у стомтолошкој пракси и развојним фазама исте.  
Исход предмета:  
студент је оспособљен да самостално доноси одлуке у складу са својим материјалним и стручним 
способностима, да рационално управља постојећим капиталом, односно растом и развојем стоматолошке 
праксе, примењује адекватне начине за решавање проблема, проналази адекватне начине комуникације 
како са окружењем, тако и са пацијентима.  

Садржај 
 
Теоријска настава 30 часова 
 

 Менаџмент као научна дисциплина.  
                                                                                                                                                                                                              1 час  

 Савремени приступ менаџменту.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Функције, принципи и нивои менаџмента.  
                                                                                                                                                                                                              1 час  

 Планирање, организовање, делегирање и контрола као функције менаџмента.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Развој организације и управљање. Односи управљања и руковођења. Структуре организације 
здравствених система. Оперативни менаџмент. Тактички менаџмент. Стратегијски менаџмент.  

 Капитал здравсвене организације. Врсте капитала здравствене организације. Основне поставке 
управљања капиталом.  
                                                                                                                                                                                                       8 часова  

 Формирање мисије и визије у здравственој организацији. Формирање оперативних циљева и 
управљања променама у систему здравства.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Организација здравственог система. Утицај окружења на здравствени систем. Финансирање 
здравственог осигурања код нас и у неким земљамам у свету.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Природа предузетништва у здравству. Мит о предузетништву. Фактори који утичу на предузетништво. 
Фазе развоја предузетничког подухвата.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Вештине руковођења у здравственој организацији. Мотивација запослених и решавање проблема у 
пракси.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Здравље и безбедност. Процењивање предузетничких могућности.  
                                                                                                                                                                                                              1 час  

 Израда бизнис плана стоматолошке праксе.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Маркетинг стомтолошке ординације.  
                                                                                                                                                                                                              1 час  

 Стандарди у стоматолошкој ординацији.  
                                                                                                                                                                                                              1 час  

 Ризици у стоматолошкој пракси.  
                                                                                                                                                                                                              1 час  

Литература 
Обавезна литература:  

 Малешевић Ђ., Менаџмент у здравству, Стоматолошки факултет, Панчево, 2008  
 Малешевић Ђ., Руковођење – теорија и пракса, Факултет организационих наука, Београд, 2001  
 Адижес И., Животни циклус предузећа, НИП „Политика“, Београд, 1991  
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Број часова активне наставе (недељно) 
Предавања: 
30 

Вежбе: 
0 

Други облици наставе: 
0 

Студијски истраживачки рад: 
0 

Остали часови: 
0 

Методе извођења наставе 

 Видео презентације 
 Дискусија на задату тему 
 Израда семинарских радова 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе 30 Завршни испит 70 

Активност у току предавања 10 Писмени испит / 
Практична настава / Усмени испит / 
Колоквијум(и) / Тест 70 
Семинар(и) 20 Практични рад / 
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Предмет 

ОРТОПЕДИЈА ВИЛИЦА 
Студијски програм: Интегрисане академске студије стоматологије 
Врста и ниво студија: Академске – дипломске студије 
Наставник: Милић Ђ. Јасмина 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 10 
Шифра 042 
Услов: Уписан XII (дванаести) триместар 
Циљ предмета:  
Студенти треба да науче основе ортопедије вилица, као превентивне гране стоматологије. Да се упознају 
са правилним развитком органа за жвакање и како се у оквирима ортопедије вилица може утицати на 
усмеравање развитка вилица, зуба и оклузије. Да се упознају са дијагностиком и основним терапијским 
поступцима у ортопедији вилица.  
Исход предмета:  
Познавајући правилан развитак вилица, зуба и оклузије од интраутериног периода до зрелог доба, 
оспособљени су да препознају неправилност, да је класификују и делују у оквирима превентивно- 
интерцептивних мера или упуте пацијента специјалисти ортодонту.  

Садржај 
 
Теоријска настава 45 часова 
 

 Дефиниција и назив предмета, упознавање са делокругом деловања и историјским развојем ортопедије 
вилица.  

 Појам и механизми раста и развоја. Пренатални раст организма човека са посебним освртом на 
краниофацијалну регију.  

 Постнатална динамика раста и краниофацијалне регије. Начини и разлике између раста костију скелета 
и костију краниофацијалне регије.  

 Постнатални развој максиле и мандибуле.  
 Пренатални и постнатални развој зуба.  
 Развој нормалне оклузије од рођења до шесте године живота. Карактеристике правилне млечне 

дентиције.  
 Развој нормалне оклузије од почетка смене зуба па до тринаесте године живота.  

                                                                                                                                                                                                                        9 часова  
 Карактеристике правилне сталне дентиције.  
 Функције орофацијалне регије - дојење, гутање, жвакање.  
 Функције орофацијалне регије - дисање и говор.  
 Темпоромандибуларни зглоб - грађа и функција.  

                                                                                                                                                                                                            4 часа  
 Ортодонтске аномалије - неправилности појединих зуба.  
 Ортодонтске аномалије - неправилности зубних низова.  
 Неправилности оклузије у сагитали.  
 Неправилности оклузије у трансверзали и вертикали.  
 Социјално - економски значај ортодонтских аномалија, значај и циљ ортопедије вилица.  
 Значај наслеђа као етиолошког фактора у настанку ортодонтске аномалије.  
 Конгениталне аномалије као етиолошки фактор малоклузија.  
 Значај општих обољења и дефицитарне исхране у етиологији малоклузија.  
 Ендокрини поремећаји као етиолошки фактор малоклузија  
 Локална обољења и трауме орофацијалне регије као етиолошки фактор малоклузија.  
 Поремећај функције мишића орофацијалне регије и лоше навике у етиологији ортодонтских аномалија.  
 Значај неправилности појединих зуба за настанак малоклузија.  

                                                                                                                                                                                                     12 часова  
 Значај клиничког налаза и функционалних испитивања за дијагностику малоклузија.  
 Оклузално - морфолошка дијагностика.  
 Рендген дијагностика ортодонтских аномалија.  
 Могућности процене раста краниофацијалне регије и одређивање најповољнијег времена за 

отпочињање ортодонтске терапије.  
 Превенција ортодонтских неправилности у пренаталном периоду и у периоду до ницања млечних зуба. 

                                                                                                                                                                                                       6 часова  
 Ортодонтске превентивне и интерцептивне мере у периоду млечне дентиције.  
 Ортодонтске превентивне и интерцептивне мере у периоду мешовите дентиције.  
 Ортодонтске превентивне и интерцептивне мере у периоду сталне дентиције.  
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 Генерални принципи ортодонтске терапије, могућности и начини исправљања малоклузија.  
 Врсте и карактеристике сила које се примењују у ортопедији вилица и одговор чврстих и меких ткива 

на њихово дејство.  
 Терапија неправилности појединих зуба у различитим узрастима.  
 Могућности терапије неправилности група зуба.  

                                                                                                                                                                                                            4 часа  
 Ортодонтска терапија неправилности II класе у различитим узрастима.  
 Ортодонтска терапија малоклузија III класе.  
 Ортодонтска терапија укрштених загрижаја.  
 Ортодонтска терапија отворених загрижаја.  
 Ортодонтска терапија дубоких загрижаја.  

                                                                                                                                                                                                            4 часа  
 Могућности ортодонтске терапије импактираних зуба.  
 Ортодонтска терапија темпоромандибуларних дисфункција.  
 Ортодонтска терапија расцепа лица, усана и непца.  
 Терапија ортодонтског збрињавање одраслих.  
 Прехируршко ортодонтско збрињавање малоклузија.  
 Ретенција постигнутих резултата, хигијена усне дупље и апарата у току ортодонтске терапије.  

                                                                                                                                                                                                       6 часова  
 
 
Вежбе 120 часова 
 

 Упознавање са историјом болести и медицинском документацијом неопходном за правилно 
дијагностиковање и терапију ортодонтских аномалија.  

 Значај анамнезе и клиничког налаза.  
 Обука у узимању анатомског отиска горње и доње вилице и индивидуалног загрижаја.  
 Обука у изливању анатомских отисака горње и доње вилице и израда студијског модела.  

                                                                                                                                                                                                                     10 часова  
 Анализа студијског модела - статус зуба.  
 Анализа студијског модела - сума инцизиви, процена развијености вилица у трансверзали, одређивање 

положаја фронталних зуба у сагитали.  
 Одређивање средина горње и доње вилице. Значај неслагања средина вилица са средином зубних 

низова.  
 Компарација зуба у сагиталном и трансверзалном правцу.  
 Анализа расположивог простора у зубном низу.  
 Анализа загрижаја у сагиталном правцу на студијском моделу.  
 Анализа загрижаја у вертикали и трансверзали на студијском моделу.  

                                                                                                                                                                                                     15 часова  
 Анализа ортопантомографије.  
 Анализа профилне телерендгенографије.  
 Терминологија и дијагностика оклузалног налаза.  
 Провера знања.  

                                                                                                                                                                                                     10 часова  
 Упознавање са инструментима, врстама и карактеристикама ортодонтских материјала.  
 Обука у савијању једноставних жичаних елемената.  
 Обука у савијању ретенционих елемената.  
 Обука у савијању ретенционих елемената.  
 Обука у савијању лабијалног лука.  

                                                                                                                                                                                                     15 часова  
 Израда покретног држача простора - савијање жичаних елемената.  
 Израда покретног држача простора - фиксација жичаних елемената и наливање акрилата.  
 Израда покретног држача простора - обрада и адаптација готовог апарата.  
 Израда фиксног држача простора.  

                                                                                                                                                                                                     20 часова  
 Израда лингвалног лука у превентивне и интерцептивне сврхе.  
 Израда активног апарата за одвикавање од лоших навика. Савијање жичаних елемената.  
 Израда активног апарата за одвикавање од лоших навика - фиксација жичаних елемената ,  
 наливање акрилата, обрада акрилата.  
 Обука у примени различитих ортодонтских превентивних мера.  
 Обука у примени различитих интерцептивних ортодонтских мера.  



111 

 

 Провера знања.  
                                                                                                                                                                                                     20 часова  

 Клиничка обрада пацијената за терапију активним и функционалним апаратима.  
 Приказ пацијената са неправилностима зуба.  
 Приказ пацијената са неправилностима зубних низова.  
 Приказ пацијената са трансверзалним неправилностима.  
 Приказ пацијената са малоклузијама II/1 класе.  
 Приказ пацијената са малоклузијама II/2 класе.  
 Приказ пацијената са различитим врстама прогених загрижаја (III класа).  
 Приказ пацијената са отвореним загрижајем.  
 Приказ пацијената са дубоким загрижајем.  
 Приказ пацијената са неправилностима у оклузији услед губитка млечних и/или сталних зуба.  
 Контрола пацијената обрађених у току овог периода и претходног семестра.  
 Клинички приказ превентивних поступака у ортопедији вилица.  
 Клинички приказ интерцептивних поступака у ортопедији вилица.  
 Провера знања.  

                                                                                                                                                                                                     30 часова  

Литература 
Обавезна литература:  

 Танић Т., Милић Ј., Радојчић Ј.: Увод у основне принципе дијагностике и терапије у ортопедији вилица, 
Панчево, 2009.;  

 Група аутора, уредио Милан Марковић: Ортодонциja, Медицинска књига Београд-Загреб, 1989.; 
 Гвозденовић-Симовић В.: Ортопедија вилица, Научна књига, Београд, 1994.;   

Препоручена литература:  
 Милић, Ј., Николић П., Николић Ђ.: Савремени приступ проблему назалне опструкције, Београд, 2009.; 

Nanda R., Kapila S.: Current therapy in Orthodontics, China, 2010.; Cobourne M., DiBase A.: Handbook of 
Orthodontics, United Kingdom, 2010.;  

 Ireland A., McDonald F.: Ортодонтски пацијент, Београд, 2010.; 
  Patti A., Perrier D’arc G.: Clinical Success in Early Orthodontic Treatment; Frans P.G.M. van der Linden: 

Orthodontic Concepts and Strategies; Graber Lee W.: Orthodontics – Curent Principles and Tehniques, USA, 2012.; 
  Јакшић Н., Шћепан И., Глишић Б.: Oртодонтска дијагностикa- практикум за основне студије, самостално 

издање, Београд, 2000.; 
 Van der Linden, Radlanski, McNamara: Normal Development of the Dentition, Quintessence Publishing 2007. 

(DVD-prevedeno);  
 McNamara, Pancherz: Orofacial Functions, Quintessence Publishing 2007. (DVD-prevedeno)  

Број часова активне наставе (недељно) 
Предавања: 
45 

Вежбе: 
120 

Други облици наставе: 
0 

Студијски истраживачки рад: 
0 

Остали часови: 
0 

Методе извођења наставе 
 Предавања уз помоћ видео бима и филмова на dvd-ју 
 Практична обука у групама од по 5 студената са пацијентима у клиничкој сали и зуботехничкој 

лабораторији 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе 30 Завршни испит 70 

Активност у току предавања 8 Писмени испит 20 
Практична настава 12 Усмени испит 50 
Колоквијум(и) 6 Тест / 
Семинар(и) 4 Практични рад / 
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Предмет 

ПАРОДОНТОЛОГИЈА 
Студијски програм: Интегрисане академске студије стоматологије 
Врста и ниво студија: Академске – дипломске студије 
Наставник: Јовичић Р. Бојан 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 9 
Шифра 043 
Услов: Уписан XII (дванаести) триместар 
Циљ предмета:  
Студент треба да овлада основним терапијским процедурама у лечењу оболелих од пародонтопатије.  
Исход предмета:  
Студент је оспособљен да дијагностикује обољење, спроведе прелиминарну, каузалну терапију, оклузо-
артикулационо уравнотежење и контролише постојеће терапијске резултате.  

Садржај 
 
Теоријска настава 45 часова 
 

 Уводно предавање: Општи појмови о предмету Пародонтологија. Проблематика којом се предмет бави и 
значај изучавања ових обољења и њихове терапије, а посебно превентиве. Класификација гингивита и 
класификација пародонтопатија.  

 Гингивити: Г. цатаррхалис, Г. хyперпластица, Г. фиброматоса, Г. дескваматива (епидемиологија, 
етиологија, клиничка слика, диференцијална дијагноза, терапија и превенција). Гингивални џеп.  

 Гингивитис улцеро-нецротицанс (епидемиологија, етиологија, клиничка слика, диференцијална 
дијагноза, терапија и превенција).  

 Клиничка слика пародонтопатија: Инфламација гингиве, повлачење гингиве, пародонтални џепови, 
гнојни садржај у пародонталном џепу, субгингивални конкременти, лабављење зуба и патолошка 
миграција зуба. Дијагностички поступци и класификација пародонталних џепова.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Етиологија пародонтопатија: Дентални плак (основне карактеристике, идентификација, формирање и 
састав денталног плака).  

 Етиологија пародонтопатија: Фактори који фаворизују акумулацију денталног плака (локални и 
општи).  

 Етиологија пародонтопатија: Механизми деловања денталног плака на пародонцијум.  
 Етиологија пародонтопатија: Материа алба, остаци хране на зубима, зубне пигментације, зубни каменац 

и субгингивални конкременти. Импакција хране.  
 Етиологија пародонтопатија: Јатрогени фактори. Развојне аномалије зуба, гингиве и алвеоларне кости. 

Коронарно инсериран френулум и букалне плике. Лоше навике (дисање на уста, унилатерално жвакање, 
парафункције). Механичке и хемијске повреде гингиве. Каријес зуба.  

 Етиологија пародонтопатија: Општи етиолошки фактори пародонтопатија (витамински дефицит, крвне 
дискразије, системска обољења, хормонски дисбаланс, наслеђе, старење).  

                                                                                                                                                                                                                        6 часова  
 Диференцијална дијагноза пародонтопатија: Диференцијална дијагноза за Гингивитис цатаррхалис, 

Гингивитис нецротицанс-улцероса, Гингивитис хyперпластица, Акутна и хронична леукемија, 
Агранулоцитоза, Остеомијелит, Стоматитис херпетица. Лабављење зуба из других узрока. Стадијуми 
пародонтопатија.  

 Јувенилне пародонтопатије: Етиологија, наследни фактори, патогенеза, клиничка слика, превентива и 
терапија јувенилних пародонтопатија.  

 Рендгенографија у пародонтологији: Методе рендгенографске обраде оболелог пародонцијума, значај 
рендгенографије у про¬гнози пародонтопатије, план лечења и процена успеха лечења. Компликације 
пародонтопатија: пародонтални абсцеси - акутни и хро¬нични; појединачни и мултипли; анаеробна 
инфекција пародонцијума, пародонтална циста, максиларни синузити и др. Терапија компликација 
пародонтопатија.  
                                                                                                                                                                                                            3 часа  

 Анатомија гингиве: слободна гингива, интердентална папила, фиксирана гингива, мукогингивални 
односи.  

 Хистологија гингиве: сулкусни епител, припојни епител, епителни припој, крзно гингиве, крвни судови 
и нерви гингиве, гингивална течност, функције гингиве.  

 Анатомија и хистологија периодонцијума: Састав, влакна, крвни и лимфни судови, нерви и нервни 
завршеци. Функције периодонцијума.  

 Анатомија и хистологија алвеоларне кости и цемента корена зуба: Спонгиозна и кортикална кост, 
ламина дура, функције алвеоларне кости, примарни и секундарни цемент, однос глеђи и цемента 
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корена зуба, функције цемента.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Патогенеза пародонтопатија: Промене у гингиви - заштитни механизми, примарна оштећења, 
неспецифични вид заштите.  

 Патогенеза пародонтопатија: Специфична заштита, ћелијски инфилтрат. Промене у основној 
међућелијској супстанци и везивном ткиву, васкуларне реакције, формирање пародонталног џепа.  

 Патогенеза пародонтопатија: Промене у пародонцијуму - ширење инфламације, неспецифична и 
специфична заштита, ћелијска инфилтрација, промене у везивним ћелијама и влакнима.  

 Патогенеза пародонтопатија: Цемент корена зуба - деминерализација и протеолиза, хиперцементоза, 
ресорпција цемента. Алвеоларна кост: инфламација и фактори коштане ресорпције, деструкција 
алвеоларне кости.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Превентива обољења пародонцијума: Општи фактори одбране и локални фактори одбране. Старење и 
пародонцијум. Генерални ефекти старења. Промене у пародонцијуму током старења. Старење и 
кумулативни ефекат оралних обољења.  

 Превентива обољења пародонцијума: Подела превентиве пародонтопатија - примарна, секундарна и 
терцијарна превентива.  

 Секундарна превентива пародонтопатија: Терапија катаралног, хиперпластичног и улцеронекрозног 
гингивита и почетних облика пародонтопатија.  

 Прогноза и план терапије пародонтопатија: Утврђивање прогнозе за све зубе и за поједине зубе. Значај 
клиничког прегледа и рендгенографије у постављању прогнозе пародонтопатија.  

 План терапије пародонтопатија: Прелиминарна, базична терапија, одстрањивање локалних фактора, 
обрада пародонталних џепова, хируршке методе одстрањивања пародонталних џепова, корекција 
мукогингивалних аномалија, дефинитивно оклузално уравнотежење, одржавање резултата терапије.  

 Лечење оболелих од пародонтопатија: Циљ, одржавање оралне хигијене, идентификација денталног 
плака, уклањање супрагингивалног зубног каменца (инструменти и апарат са ултразвуком). Корекција 
јатрогених фактора, одстрањивање општих фактора.  

                                                                                                                                                                                                                        6 часова  
 Епидемиологија гингивита и пародонтопатије Учесталост и распрострањеност гингивита и 

пародонтопатија у свету и код нас. Пародонтопатије као узрок масовне екстракције зуба.  
 Епидемиологија гингивита и пародонтопатије: Индекси: меких наслага, денталног плака, зубног 

каменца, пародонтални индекси, лабављење зуба, Рамфјордов индекс. ЦПИТН индекс.  
 Лечење оболелих од пародонтопатије, циљ и прелиминарни захвати: Циљ терапије. Обучавање 

пацијента у одржавању оралне хигијене. Уклањање меких и чврстих наслага. Одстрањивање локалних 
етиолошких фактора. Контролни преглед. Провера нивоа оралне хигијене и стања пародонцијума.  

 Каузални захвати у оболелих од пародонтопатија: Уклањање денталног плака, мотивација и обучавање 
болесника у одржавању оралне хигијене, корекција фактора који омогућавају акумулацију плака.  

 Избор метода лечења пародонталних џепова: Класификација пародонталних џепова, фактори који 
одређују избор методе (локални и општи), методе за елиминацију пародонталних џепова (индикације и 
контраиндикације).  

 Обрада пародонталних џепова: Класификација пародонталних џепова, индикације и контраиндикације 
за обраду пародонталних џепова. Обрада тврдог и меког зида пародонталног џепа. Уклањање слободног 
садржаја џепа, послеоперативни ток, компликације, терапијски резултати.  
                                                                                                                                                                                                       6 часова  

 Хируршко лечење оболелих од пародонтопатија - режањ операција: Индикације и контраиндикације 
(опште и локалне), припрема пацијената. Значај базичне терапије за успех хируршког лечења 
пародонтопатија.  

 Режањ операција: режањ пуне дебљине и полудебљине, Репонирани режањ, апикално, коронарно, 
латерално померени режањ, Модификована Видманова режањ операција. Хируршки шавови и 
заштитни завој, послеоперативни ток. Терапијски резултати.  

 Регенеративне методе терапије пародонтопатије: Примена коштаних трансплантата и алопластичних 
материјала, специфично вођена регенерација пародонцијума. Орални имплантати (једнофазни и 
двофазни имплантати).  

 Гингивектомија са гингивопластиком: Индикације и контраиндикације. Ток захвата, хируршки завој. 
Терапијски резултати.  

 Мукогингивални хируршки захвати: Хируршки захвати за проширење припојне и кератинизоване 
гингиве: Слободни мукогингивални аутотрансплантати. Слободни трансплантати везивног ткива. 
Апикално померени режањ (пуне дебљине, полудебљине са ретенцијом периоста и полудебљине са 
фенестрацијом периоста).  

 Хируршки захвати за продубљивање вестибулума уста: Апикално померени режањ, слободни 
мукогингивални аутотрансплантат, Едлан-Мејцхарова операција, Френектомија, френектомија у 
комбинацији са слободним мукогингивалним аутотрансплантатом.  
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                                                                                                                                                                                                                        6 часова  
 Хируршки захвати за покривање оголићених коренова зуба: Латерално померени режањ (пуне и 

полудебљине), коронарно померени режањ (са и без употребе слободног мукогингивалног 
аутотрансплантата). Режањ од две папиле. Слободни аутотрансплантати везивног ткива.  

 Деловање сила на пародонцијум: Основни појмови о оклузији. Особине сила, хипомоклион. Преношење 
и расподела сила. Промене на пародонцијуму услед хипо или хиперфункције. Оклизални трауматизам 
(примарни и секундарни) и трауматска оклузија. Бруксизам и бруксоманија, трауматски контакт зуба 
(директни и индиректни узроци). Дијагноза трауматске оклузије (седам метода). Улога трауматске 
оклузије у етиопатогенези пародонтопатија. Ширење инфламације кроз пародонцијум.  

 Терапија поремећене оклузије: Успостављање повољних оклузоартикулационих односа брушењем зуба. 
Брушење зуба у различитим положајима и кретањима. Одстрањивање грубих поремећаја оклузије. 
Брушење зуба у циљу одстрањивања сметњи у ТМ зглобу.  

 Терапија поремећене оклузије: Примена ортодонтских мера, примена протетских мера и израда удлага 
(принципи, индикације, врсте).  

 Препротетска припрема пародонцијума, принципи препротетског збрињавања и одржавање 
постигнутих резултата: Припрема пародонцијума пре протетске терапије. (Мере за смиривање 
за¬паљења и елиминацију пародонталних џепова). Примена мукогингивалних хируршких захвата у 
препротетској припреми пародонцијума. Улога протетске терапије у оквиру комплексне терапије 
оболелог пародонцијума.  

 Препротетска припрема пародонцијума, принципи препротетског збрињавања и одржавање 
постигнутих резултата: Избор метода за успостављање повољних оклузоартикулационих односа. 
Принципи брушења зуба за фиксне протетске надокнаде. Мере за одржавање постигнутих резултата, 
рано откривање рецидива болести и елиминација рецидива болести.  
                                                                                                                                                                                                       6 часова  

 
 
Вежбе 90 часова 
 

 Основне карактеристике здравог пародонцијума, клинички преглед и Рдг оболелих од пародонтопатије 
(дијагноза болести), а) субјективне сметње, б) објективне промене.  

 Примена заштитних мера у спречавању ширења инфекција (хепатитис, СИДА и др.) - гингивални индекс 
(Лое -Силнес).  

 Карактеристике здравог пародонцијума (клинички преглед).  
 Дентални плак: основне карактеристике и значај, микробиолошка ана¬лиза денталног плака 

(микроскоп), идентификација плака бојењем.  
 Уклањање денталног плака, плак индекс (Силнес-Лое).  

                                                                                                                                                                                                     10 часова  
 Зубни каменац, карактеристике, значај.  
 Инструменти за уклањање и техника уклањања зубног каменца.  
 Српасти инструмент, длето и други инструменти за механичко уклањање зубног каменца.  
 Индекс зубног каменца (Грин -Вермилион) и индекс оралне хигијене, индекс ЦПИТН, уклањање зубног 

каменца.  
 Уклањање чврстих супрагингивалних наслага помоћу ултразвука.  
 Апарат за ултразвук, радни наставци апарата, рад са апаратом.  

                                                                                                                                                                                                     12 часова  
 Значај оралне хигијене, обучавање болесника у одржавању правилне оралне хигијене, мотивација 

пацијента.  
 Контрола присуства денталног плака (провера вредности плак индекса и индекса зубног каменца).  
 Јатрогени фактори у етиологији пародонтопатије (откривање и елиминација).  
 Гингивални индекс (инфламација, крварење, орална хигијена).  
 Пародонтални статус (ГИ, ПИ, ИЗК, ЦПИТН, Индекс лабављења зуба).  

                                                                                                                                                                                                     10 часова  
 Орална флора, узимање бриса и анализа микробиолошког налаза.  
 Анализа лабораторијске документације (крвна слика, Леукоцитарна формула, СЕ, биохемија).  
 Клиничка слика пародонтопатије, пародонтални индекси и индекси ора¬лне хигијене прогноза и план 

терапије пародонтопатије.  
 Клиничка слика пародонтопатије, узимање пародонталних индекса и индекса оралне хигијене. 

Уклањање меких наслага са зуба.  
                                                                                                                                                                                                       8 часова  

 Прогноза болести и план терапије оболелих од пародонтопатије - Анализа рендгенограма. Ургентна 
стања у пародонцијуму. Уклањање зубног каменца.  
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 Прогноза болести и план терапије оболелих од пародонтопатије - Анализа рендгенограма. Ургентна 
стања у пародонцијуму. Уклањање јатрогених фактора.  

 Дијагноза поремећене оклузије. Методе за утврђивање поремеће¬не оклузије. Уклањање грубих 
поремећаја оклузије - ток захвата.  

 Дијагноза поремећене оклузије. Методе за утврђивање пореме-ћене оклузије. Уклањање финих 
поремећаја оклузије - ток захвата.  
                                                                                                                                                                                                       8 часова  

 Индикације и контраиндикације за обраду пародонталних џепова. Обрада тврдог зида пародонталног 
џепа - ток захвата.  

 Избор метода за елиминацију пародонталних џепова. Индикације и контраиндикације за обраду 
пародонталних џепова - ток захвата.  

 Обрада тврдог зида пародонталног џепа - ток захвата.  
 Обрада меког зида пародонталног џепа. Уклањање слободног садржаја из пародонталног џепа.  
 Обрада тврдог зида пародонталног џепа.  
 Обрада меког зида пародонталног џепа.  

                                                                                                                                                                                                     12 часова  
 Припрема болесника за хируршко лечење пародонтопатија. Индикације за хируршко лечење оболелих 

од пародонтопатије. Анестезија, шавови, хирушки завоји.  
 Модификована Wидманова режањ операција. Индикације и контраиндикације ток терапије.  
 Модификована Wидманова режањ. Индикације и контраиндикације ток операције.  
 Одржавање резултата постигнутих у терапији пародонтопатије. Контрола резултата терапије - 

уклањање рецидива болести - ремотивација болесника.  
 Обнављање програма вежби целог семестра.  

                                                                                                                                                                                                     10 часова  
 Прогноза болести и план терапије оболелих од пародонтопатије Ургентна стања у пародонцијуму и 

њихова терапија. Каузална терапија пародонтопатије - детекција и уклањање денталног плака.  
 Каузална терапија оболелих од пародонтопатије - уклањање супрагингивалнног калкулуса - корекција 

јатрогених фактора.  
 Обрада пародонталних џепова обрада тврдог зида пародонталног џепа - уклањање слободног садржаја - 

обрада меког зида пародонталног џепа.  
 Гингивектомија и гингивопластика контраиндикације и индикације инструменти - ток операције.  
 Мукогингивални хируршки захвати. Врсте мукогингивалних хируршких захвата (френектомио, СМАТ).  
 Мукогингивални хируршки захвати. Трансплантат везивног ткива, латерално померени режањ.  

                                                                                                                                                                                                     12 часова  
 Резултати лечења оболелих од пародонтопатије - контрола резултата. Одржаване резултата 

постигнутих у терапији оболелих од пародонтопатије.  
 Консекутивна обољења и тзв. "фокална инфекција" - општа анамнеза - анализа лабораторијске 

документације.  
 Откривање оралних жаришта - анамнеза - клинички преглед и провера виталитета зуба - анализа Рдг.  
 Обнављање и рекапитулација целокупног програма.  

                                                                                                                                                                                                       8 часова  

Литература 
Обавезна литература:  

 Ђајић Д., Ђукановић Д.: Пародонтологија, Београд, 2006.  
 Ђајић Д., Ђукановић Д., Станић С., Ковачевић К.: Пародонтологија атлас, Београд, 2006.  
 Ђукановић Д. Ђајић Д.: Болести уста – Орална медицина и пародонтологија, Елит медика, Београд, 2008  
 Ђајић Д., Ђукановић Д., Болести уста, Дечје новине, Горњи Милановац, 1990  
 Лековић В., Димитријевић Б., Јанковић Љ., Болести уста – Практикум, Дечје Новине, Горњи Милановац 

1988.  
Препоручена литература:  

 Зелић О., Основи клиничке пародонтологије, Графико 011, Београд, 2002  
Број часова активне наставе (недељно) 

Предавања: 
45 

Вежбе: 
90 

Други облици наставе: 
0 

Студијски истраживачки рад: 
0 

Остали часови: 
0 

Методе извођења наставе 

 Предавања 
 Практични рад  
 Семинари 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе 30   Завршни испит 70 
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Активност у току предавања 10 Писмени испит / 
Практична настава 10 Усмени испит 50 
Колоквијум(и) / Тест / 
Семинар(и) 10 Практичан испит 20 
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Предмет 

ГЕРОНТОСТОМАТОЛОГИЈА 
Студијски програм: Интегрисане академске студије 

стоматологије 
Врста и ниво студија: Академске – дипломске студије 
Наставник: Јовичић Р. Бојан 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 2 
Шифра И 07 
Услов: Уписан XII (дванаести) триместар 
Циљ предмета:  
Студент треба да се упозна са специфичностима промена: зуба, вилица, оралне слузокоже и 
пародонцијума у трећем животном добу, као и са утицајем старења на реактивност организма и утицајем 
системских обољења на ткива уста и зуба, што све утиче на прогнозу и исход предузете терапије.  
Исход предмета:   
Оспособљеност студента да самостално и квалитетно ради све стоматолошке интервенције у старих 
особа, узимајући у обзир специфичности ткива и имунолошки статус овог животног доба. Омогућавање 
што квалитетније рехабилитације орофацијалног система и његово добро функционисање.  

Садржај 
 
Теоријска настава 15 часова  
 

 Теорије о старењу.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Физиолошки процеси старења у читавом организму.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Специфичности геронтостоматологије.  
                                                                                                                                                                                                              1 час  

 Старење појединих ткива усне дупље: промене ткива пародонцијума, промене оралне слузокоже, 
промене тврдих зубних ткива (глеђи, дентина и цемента корена зуба), промене коштаних структура 
вилица.  
                                                                                                                                                                                                       6 часова  

 Специфичности оралне хигијене у старих.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Специфичности стоматолошке терапије у старијих особа.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

Литература 
Обавезна литература:  

 Ђукановић Д., Тодоровић В. и аутори: Геронтостоматологија, Стоматолошки факултет, Панчево, 2012.  
 
Препоручена литература:  

 Ђајић Д., Ђукановић Д., Болести уста, Елит-медика, Београд, 2008  
 Ђајић Д., Ђукановић Д., Пародонтологија, Драслар партнер, Београд, 2006  
 Јанковић Љ., Орална медицина, Завод за издавање уџбеника, Београд, 2008  

Број часова активне наставе (недељно) 
Предавања: 
15 

Вежбе: 
0 

Други облици наставе: 
0 

Студијски истраживачки рад: 
0 

Остали часови: 
0 

Методе извођења наставе 
 Видео презентације 
 Семинари 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе 30  Завршни испит 70 

Активност у току предавања 10 Писмени испит 20 
Практична настава / Усмени испит 50 
Колоквијум(и) / Тест / 
Семинар(и) 20 Практични рад / 
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Предмет 

ОРОФАЦИЈАЛНИ БОЛ 
Студијски програм: Интегрисане академске студије стоматологије 
Врста и ниво студија: Академске – дипломске студије 
Наставник: Броћић В. Мирослав 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 2 
Шифра И 08 
Услов: Уписан XII (дванаести) триместар 
Циљ предмета:  
Обједињавање бола заступљеног у свим регијама орофацијалног система. Неопходно је да студент 
савлада дијагностиковање бола као симптома и бола као болног синдрома. Осим тога, потребно је да 
студент савлада примену терапије код одговарајућих болних синдрома.  
Исход предмета:  
По стеченим основним знањима из оралне хирургије, денталне патологије и анестезиологије, усвајањем 
знања из предмета орофацијални бол, студент заокружује своје знање везано за  
Комплетне поремећаје настале у орофацијалној регији и припремљен је за стицање знања из 
максилофацијалне хирургије.  

Садржај 
 
Теоријска настава 15 часова 
 

 Инервација орофацијалне регије.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Неуроанатомија бола. Акутни и хронични бол уопште.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Бол главе:  
- зуба  
- пародонталног ткива  
- вилица и  
- меких ткива.  

                                                                                                                                                                                            4 часа  
 Функционалне идиопатске главобоље. Мишићно фасциални болни синдроми. Бол 

темпоромандибуларног зглоба. Неуралгије у орофацијалном подручју.  
                                                                                                                                                                                                       5 часова  

Литература 
Обавезна литература:  

 Тодоровић Љ. и сарадници, Орална хирургија, Наука, Београд 2002  
 Ценић-Милошевић Д., Патофизиолошки аспекти орофацијалног бола, аутор Београд 2002  

Број часова активне наставе (недељно) 
Предавања: 
15 

Вежбе: 
0 

Други облици наставе: 
0 

Студијски истраживачки рад: 
0 

Остали часови: 
0 

Методе извођења наставе 

 Видео презентације 
 Семинарски радови  
 Дискусија на задату тему  

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе 30  Завршни испит 70 

Активност у току предавања 10 Писмени испит / 
Практична настава / Усмени испит / 
Колоквијум(и) / Тест 70 
Семинар(и) 20 Практични рад / 
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Предмет 

МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА 
ХИРУРГИЈА 

Студијски програм: Интегрисане академске студије стоматологије 
Врста и ниво студија: Академске – дипломске студије 
Наставник: Броћић В. Мирослав и Џолев Р. Асен 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Шифра 045 
Услов: Уписан XIII (тринаести) триместар 
Циљ предмета:  
Едукација будућих доктора стоматологије за дијагностику и лечење болести и повреда 
максилофацијалне регије.  
Исход предмета:  
Спремност дипломираних доктора стоматологије за откривање, дијагностику и лечење болести и 
повреда максилофацијалне регије.  

Садржај 
 
Теоријска настава 60 часова 
 

 Хируршка анатомија главе и врата. Пропедевтика у максилофацијалној хирургији.  
 Обољења максиларног синуса: Синуситис максиларис дентогеног порекла, етиологија, клиничка слика 

и лечење. Повреде максиларног синуса при екстракцији зуба, ороантралне комуникације и фистуле, 
страно тело у максиларном синусу, симптоматологија, конзервати-вно и хируршко лечење.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Инфекције меких и коштаних ткива лица и вилица дентогеног порекла: Инфекције базе горње усне, 
фосе канине, букалног простора, субмандибуларног, сублингвалног, птеригомандибуларног, 
инфратемпоралног, темпоралног и парафарингеалног простора. Етиологија, клиничка слика, 
конзервативно и хируршко лечење.  

 Флегмоне лица и врата дентогеног порекла, флегмона пода уста, флегмона образа, флегмона орбите. 
Етиологија, клиничка слика и лечење.  

 Инфекције коштаног ткива вилица дентогеног порекла - акутни остеомиелитис вилица, хронични 
остеомиелитис вилица. Етилогија, симптоматологија, конзервативно и хируршко лечење.  
                                                                                                                                                                                                       6 часова  

 Цисте вилица. Подела, клиничка слика и лечење. Хеморагичне, ектодермално одонтогеног порекла, 
примордијалне, фоликуларне, мултилокуларне, ерупционе цисте.  

 Радикуларне цисте, апикалне, латералне и резидуалне. Неодонтогене цисте ектодермалног порекла - 
медијалне, глобуломаксиларне, назоалвеоларне, назопалатиналне. Етиологија, клиничка слика и 
лечење. Цисте меких ткива лица и врата. Медијалне и латералне цисте и фистуле врата. Дермоидне 
цисте.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Обољења доњовиличног зглоба (етиологија, клиничка слика, лечење): примарна обољења - акутна и 
хронична запаљења (специфична и неспецифична); секундарна обољења (функционалне сметње) - 
функционалне миоартропатије, синдром болне дисфункције ТМЗ - а; последице обољења виличног 
зглоба – артрозе и анкилозе (права, лажна, фиброзна, коштана, једнострана, обострана).  

 Сублуксација, хабитуелна луксација, луксација доњовиличног зглоба (етиологија, клиничка слика, 
лечење).  

 Тумори доњовиличног зглоба - бенигни, малигни, метастатски (клиничка слика, лечење). Превенција 
обољења доњовиличног зглоба.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Индикације за препротетско збрињавање: урођене или стечене промене на коштаним/меким ткивима 
алвеоларног наставка; дефекти/ожиљци у пределу вилица/алвеоларних наставака; изражена атрофија 
вилица/алвеоларних наставака; поремећен однос горње и доње вилице.  

 Хируршке интервенције: моделирајуће остеотомије, корекције меких ткива, релативно и апсолутно 
повећање висине алвеоларног наставка. Индикације и контраиндикације за примену имплантата. 
Подела имплантата.  

 Хируршка анатомија великих и малих пљувачних жлезда. Класификација обољења пљувачних жлезда. 
Дијагностика: клинички преглед, помоћни дијагностички поступци (сијалографија, сцинтиграфија, 
ехографија, ЦТ, НМР).  

 Развојне аномалије: Агенезија, Аплазија, Хипоплазија, Атрезија изводних канала, Дистопије, Акцесорне и 
Аберантне пљувацне жлезде.  
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 Сиалоаденитиси. Неспецифична бактеријска запаљења: акутни гнојни сијалоаденитис, Хронични 
рецидивирајући сијалоаденитис. Специфична бактеријска запаљења. Вирусна запаљења (Паротитис 
епидемица, Цитомегалија). Сијалолитијаза великих пљувачних жлезда. Имунолошки поремећаји са 

манифестацијама на пљувачним жлездама (Сјогренов синдром, Хеерфордтов синдром). Цисте 
пљувачних жлезда. Сијалоаденозе. Саливарне фистуле.  

 Тумори пљувачних жлезда. Инциденција, класификација, дијагностика. Клиничка слика и принципи 
лечења бенигних тумора. Клиничка слика и принципи лечења малигних тумора.  

                                                                                                                                                                                                                        8 часова  
 Урођени, развојни и стечени деформитети вилица – подела (изоловани и бимаксиларни), етиологија, 

дијагноза, кефалометријске анализе, фотокефалометријске анализе, анализа модела, преоперативна 
припрема, постоперативни третман.  

 Мандибуларни прогнатизам – (прогнатија мандибуле, прогенија) методе хируршког лечења 
(оперативни захвати на рамусу, корпусу и у пределу зглобног наставка).  

 Изоловани деформитети доње вилице - протрузија мандибуларних инцизива, мандибуларни 
ретрогнатизам (ретрогнатија – хипоплазија мандибуле), микрогенија (ретрогенија – мала брада), 
латерогнатија (једнострана хиперплазија, тумори зглобног наставка, једнострана хипоплазија. 
Клиничка слика и методе хируршког лечења.  

 Изоловани деформитети горње вилице – максиларни прогнатизам (алвеоларна протрузија максиле), 
максиларни ретрогнатизам (ретрузија – хипоплазија максиле), назомаксиларна хипоплазија (Биндеров 
синдром). Клиничка слика и методе хируршког лечења - сегментална остеотомија алвеоларног 
наставка, остеотомије по типу Ле Форт I, II и III.  

 Бимаксиларни деформитети вилица – изражен мандибуларни прогнатизам, дубок загрижај, 
бимаксиларни прогнатизам (бимаксиларна протрузија), синдром издуженог лица отворен загрижај 
(апертогнатија), скраћено лице, ма-силарна асиметрија (хиперплазија или хипоплазија). Клиничка 
слика и принципи хируршког лечења (бимаксиларна хирургија).  
                                                                                                                                                                                                       8 часова  

 Трауматологија: Етиологија, механизам и класификација прелома доње вилице. Најчешћа места 
прелома, преломи у пределу симфизе, менталном пределу, преломи у пределу тела, рамуса, кондила и 
максиларног наставка. Преломи безубих вилица.  

 Лечење прелома доње вилице - претходне мере, репозиција и имобилизација, привремена и 
дефинитивна. Неметални и метални сплин¬тови, хируршко лечење прелома, ране и касне компликације 
прелома доње вилице.  

 Преломи горње вилице - механизам етиологија, симптоматологија и подела прелома горње вилице Ле 
Форт I, II, III, лечење прелома гор¬ње вилице - репозиција, имобилизација, методе конзервативног и 
хируршког лечења.  

 Преломи зигоматичне кости и зигоматичног лука, етилогија, симптоматологија. Методе хируршког 
лечења.  

 Преломи вилица код деце. Преломи алвеоларног наставка. Повреде зуба, луксација, фрактура, 
трауматска екстракција зуба.  

 Класификација трауматских прелома костују лица. Судско-медицинско вештачење повреда меких ткива 
лица, повреде зуба и вилица. Збрињавање повреда максилофацијалне регије у ратним условима.  
                                                                                                                                                                                                       8 часова  

 Основе пластичне и реконструктивне хирургије – техника обраде рана меких ткива лица. 
Реконструкција дефеката лица и вилица - директна сутура, слободни кожни трансплантати 
(епидермодермнални, дермални, трансплантати пуне дебљине коже), коштани (слободни коштани 
трансплантати), трансплантати слузокоже, хрскавице, мишића, фасција, нерава, масног ткива, сложени 
трансплантати (композитни графтови). Режњеви: локални (ротациони, транспозициони, клизајући, 
острвасти), удаљени (кожни, мишићно кожни, мишићнофасцијални), одложени, слободни - 
микроваскуларни. Естетска хирургија лица.  

 Расцепи усана, непца и лица. Расцепи примарног и секундарног палатума (цхеилогнатхо- 

 палатосхисис). Етиологија и механизам настајања расцепа. Класификација и клиничке карактеристике 
расцепа. Хронологија лечења и методе хируршког лечења расцепа.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Тумори МФ регије. Дефиниција тумора, номенклатура, етиологија, инциденција. Дијагностика: 
анамнеза, клиницки преглед, помоцни дијагностицки поступци (лабораторијски налази, рентген, 
ангиографија, ехографија, сцинтиграфија, ЦТ, НМР, биопсија). Основне карактеристике тумора, разлике 
између бенигних и малигних тумора. Принципи лецења тумора.  

 Бенигни тумори. Тумори мезенхималног порекла: Фибром, Фиброматозне хиперплазије, Миксом, 
Липом, Миом, Хемангиом, Лимфангиом, Хондром, Остеом, Остеогене хиперплазије, Неурином, 
Неурофиброматоза. Пигментни тумори: Наевус пигментосус. Тумори епителног порекла: Папилом.  

 Гигантоцелуларне лезије вилица: Епулис, Централни гингантоцелуларни гранулом, Гранулома 
пyогеницум, Еозинофилни гранулом.  
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 Одонтогени тумори: Амелобластом, Одонтом.  
 Преканцерозе слузокоже усне дупље. Превенција карцинома усне дупље.  
 Малигни тумори слузокоже усне дупље. Карциноми: усана, пода уста, језика, слузокозе образа, гингиве 

алвеолатног наставка, непца, максиларног синуса, примарни интраосеални карцином. Метастазе 
карцинома других примарних локализација у предео лица и вили¬ца.  

 Малигни тумори коже лица: Базоцелуларни карцином, Планоцелуларни карцином, Малигни меланом.  
 Саркоми: Саркоми меких ткива, Саркоми костију: Остеосарком, Хондросарком, Евингов сарком. Малигни 

лимфоми: Ходгкин и Нон – Ходгкин. Мултипли мијелом. Солитарни плазмоцитом кости.  
                                                                                                                                                                                                     10 часова  

 Неуралгиа н. тригеминуса: идиопатска (тиц доулореуx), симптоматска. Неуралгија н. глоссофарингеуса.  
 Атипичне неуралгије: не¬уралг. ганглиона цилиаре, ганглиона птеригопалатинума, Бинг-Хортонов 

синдром 'цлустер хеадацхе', Аурику¬отемпорални Фраy-ов синдром.  
 Повреде н тригеминуса: повреде н. фронталис, н.инфраорбиталиса, н. алвеоларис инфериора (при 

фрактури мандибуле, зубнолекарским/хируршким захватима), н. лингуалиса.  
 Парализа н. фациалиса: Беллова парализа, Секундарне парализе.  
 Парализа н. хипоглоссуса.  
 Протетичка реконструкција лица и вилица: Стечени губици доње вилице, урођени и стечени губици 

горње вилице, имедијатне и дефинитивно постресекционе протезе, индикације. Протеза лица, 
индикација, привремене дефинитивне, градивни материјали.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 
 
Вежбе, студијски истраживачки рад 30 часова 
 

 Амбуланта:  
 Методе дијагностике обољења максилофацијалне регије. Индикације за амбулантно и хоспитално 

лечење. Асистирање или извођење следећих амбулантних интервенција: инцизија процеса, примарна 
обрада рана, извођење сијалографије. Контрола раније хоспитализованих или амбулантно лечених 
болесника.  
                                                                                                                                                                                                     10 часова  

 Трауматологија:  
 Дијагностика прелома костију лица и вилица. Дијагностика повреда зуба. Принципи пружања прве 

помоћи и конзервативно лечење. Судско медицинске класификације повреда лица и вилица. 
Имобилизација удлагама (жичане, шине, акрилатни сплинт)-асистирање и рад на болеснику. Контрола 
претходно лечених болесника, уклањање имобилизационих направа. Преоперативно планирање код 
хируршких корекција деформитета лица и вилица. Постресекционе протезе.  
                                                                                                                                                                                                    10 часова  

 Одељење:  
 Специфични дијагностички поступци код хоспитализованих болесника. Преоперативна припрема и 

планирање терапијских поступака (конзервативних и хируршких).  
                                                                                                                                                                                                      5 часова  

 Сала:  
 Асистирање код мањих хируршких захвата. Праћење тока хируршких захвата. Праћење увођења 

болесника у анестезију, тока анестезије и реанимације болесника. Праћење болесника у интензивној 
нези.  
                                                                                                                                                                                                      5 часова  

Литература 
Обавезна литература:  

 Гаврић М., Пишчевић А., Сијеробабин И., Максилофацијална хирургија, Драганић, Београд  
 Џолев А., Дијагностика повреда максилофацијалне регије, Монографија, Едиција Визијо - Мунди, Нови Сад  
 Петровић В., Гаврић М., Цисте вилица лица и врата, Београд  

Препоручена литература:  

 Константивонић В., Пузовић Д.: Клинички и форензички аспект повреда максилофацијалне регије, 
Београд, 2011.  

Број часова активне наставе (недељно) 
Предавања: 
60 

Вежбе: 
20 

Други облици наставе: 
0 

Студијски истраживачки рад: 
10 

Остали часови: 
0 

Методе извођења наставе 

 Рад на студијским моделима, жичане интермаксиларне имобилизације по Гилису, Ајви-у, Стоут-у и 
Риздону. Адаптација и фиксација шина на студијским моделима. Шавови: појединачни, повратни и 
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продужени. Хируршка анамнеза код болесника са повредама МФ регије. Поступци у дијагностици и 
лечењу тумора МФ регије.  

 
Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 30 Завршни испит 70 
Активност у току предавања 5 Писмени испит 40 
Практична настава 10 Усмени испит 30 
Колоквијум(и) 10 Тест / 
Семинар(и) 5 Практични рад / 
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Предмет 

СУДСКА МЕДИЦИНА 
Студијски програм: Интегрисане академске студије стоматологије 
Врста и ниво студија: Академске – дипломске студије 
Наставник: Станковић Д. Зоран 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 4  
Шифра 046 
Услов: Уписан XIII (тринаести) триместар 
Циљ предмета:  
Оспособљавање студента за обављање послова у вези са: класификацијом и квалификацијом телесних 
повреда, узроком и пореклом смрти, идентификацијом живих и мртвих лица, судско медицинским-
стоматолошким вештачењем, експертизном дијагностиком и обавезама стоматолога да вештачи у 
кривичном и парничком поступку.  
Исход предмета:  
Студент је теоретски припремљен и оспособљен да врши класификацију и квалификацију телесних 
повреда, одређује узрок и порекло смрти, учествује у идентификацији живих и мртвих лица и обавља 
вештачење у кривичном и парничком поступку.  

Садржај 
 
Теоријска настава 15 часова 
 

 Судска медицина-стоматологија као посебна медицинска дисциплина. Историјски развој, садржај, 
значај, задаци, улога у ванредним приликама и ратним условима. Упознавање са одредбама законских 
прописа: Кривични закон СРЈ. Кривични закон републике. Закон о кривичном поступку и Закон о 
парничном поступку. Одредбе међународног хуманитарног права. Одредбе Женевске конвенције са 
гледишта судско медицинске делатности у рату.  

 Судско медицинско вештачење и судско медицински вештак. Предмети судско медицинског вештачења. 
Обавеза лекара за обављање вештачења. Стручна и процесна способност лекара за вештака. Дужности, 
обавезе и права лекара вештака. Етика лекара вештака и одговорности за неизвршавање својих 
дужности. Разлика између вештака и сведока у правном процесу. Извештај (саопштење) судско 
медицинског вештачења. Вредности судско медицинског вештачења. Степени судско медицинског 
вештачења и значај стоматолошке документације у експертизи.  

 Одговорност здравствених радника. Етичка начела позива здравственог радника, посебно лекара. 
Дисциплинска и друга одговорност лекара. Кривична одговорност лекара (неовлашћено откривање 
тајне - лекарска тајна, несавесно лечење болесника, неуказивање лекарске помоћи, издавање и употребе 
неистинитог лекарског уверења и друге медицинске документације, давање лажног исказа лекара 
вештака).  

 Природно оштећење здравља. Обољење као предмет судско медицинског вештачења. Природна смрт 
као предмет судско медицинског вештачења (незнана, сумњива, напрасна природна смрт). О узроцима 
смрти уопште. Услови и повод смрти.  
                                                                                                                                                                                                       5 часова  

 Експертизна дијагностика. Насилно оштећење здравља. Механичке повреде уопште. Настајање, 
динамички однос оруђа и тела, механичка оруђа, повредни делови механичког оруђа и предмета. 
Сврставање механичких повреда. Општа реакција организма на механичку трауму (шок, емболија, 
"Краш"- синдром). Механичке повреде појединих делова тела. Ране и касне екстракранијалне и 
интракранијалне последице краниоцеребралних повреда.  

 Асфиктичне повреде уопште. Насилна механичка удушења запушењем: Запушење дисајних отвора (носа 
и уста). Запушење ждрела и грла. Запушење душника и главних душница. Утопљење. Насилна 
механичка удушења стезањем: Вешање. Задављење. Загушење. Притисак на грудни кош.  

 Хемијске повреде. Услови тровања уопште. Дијагностика тровања, интравитална и постмортална. 
Тровања појединим отровима (јетки отрови, киселине и базе, живина и арсенова једињења, угљен 
моноксид, цијанова једињења, барбитурати, инстектициди, хербициди, органски растварачи). 
Оштећење здравља биолошким лековима и серумима. Алкохолисаност, алкохолизам, тровање 
алкохолом, наркоманија. Оштећење здравља бионекомпатибилним  

 материјалима.  
 Физичке повреде: Термичке повреде. Повреде високом температуром; системски ефект високе 

температуре, локално дејство високе влажне и суве топлоте. Повреде ниском температуром; опште и 
локално дејство ниске температуре. Повреде електрицитетом; повреде техничким електрицитетом. 
Повреде атмосферским електрицитетом. Повреде јонизирајућим зрачењем. Повреде нуклеарном 

експлозијом. Повреде ниским и високим атмосферским притиском - баротрауме. Нутритивне, 
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бактеријске и психичке повреде. Јатрогена оштећења здравља.  
                                                                                                                                                                                                       6 часова  

 Вештачење повреда: Вештачење повреда у кривичном поступку. Тешка и лака телесна повреда. Одредбе 
закона о кривичном поступку у вези са вештачењем телесних повреда. Утврђивање налаза код 
вештачења повреде. Критеријуми за квалификацију повреда. Утврђивање начина повређивања и 
порекла повреде. Појединачно и збирно дејство повреда. Дејство повреда уопште и у конкретном 
случају. Вештачење повреда на основу медицинске документације и других података у судским списима. 
Извештај о вештачењу телесних повреда. Вештачење повреда у грађанско правним споровима: правни 
појам штете.  

 Умирање и смрт: Агонија. Клиничка, привидна и биолошка смрт. Виталне реакције. Заживотне, 
агоналне и постморталне повреде. Трауматско обољење и морбозна повреда. Лешне особине. Лешне 
промене. Утврђивање смрти, суправитални знаци, одређивање времена настанка смрти.  

 Идентификација: Идентификација живих особа. Значај и начела идентификације живих особа. 
Идентификација непознатих лешева. Организација сакупљања, транспорта и идентификације лешева 
приликом масовних катастрофа и у рату. Конзервација и дезинфекција великог броја погинулих у 
масовним катастрофама и у рату. Доктор стоматологије: члан екипе за идентификацију. Параметри 
идентификације интравиталне и постморталне. Значај одонтостоматолошких података у 
идентификацији. Идентификација биолошких трагова хуманог порекла (крв и крвне мрље, пљувачка, 
делови тврдих и меких ткива и друго).  

 Задес, самоубиство, убиство: Задес - дефиниција, састојци и врсте задеса. Акцидентогени фактори на 
страни задесилаца, задешеника и задешења. Утврђивање и разликовање задеса. Самоубиство - 
дефиниција и суштина самоубиства (суицидогена диспозиција и мотив). Врсте самоубиства. Особености 
самоубица и самоубистава. Дијагностика и диференцијација самоубистава. Убиство - дефиниција и 
суштина убиства. Убица - психофизиолошке особине, соматофизиолошка својства, соматопатолошка 
својства.  

                                                                                                                                                                                                                            4 часа  
 
 
Вежбе, студијско истраживачки рад 15 часова 
 

 Вештачење повреда. Уводне напомене. Судско медицинско вештачење повреда уопште. Медицинско 
стоматолошка документација уопште. Извештај судско медицинског вештачења. Вежбање: Утврђивање 
налаза код вештачења повреда у кривичном поступку и грађанским парницама на основу прегледа 
оштећеног лица, медицинско-стоматолошке документације и других података из судских списа. 
Сачињавање извештаја о вештачењу повреда у кривичном поступку и грађанско правним споровима. 
Сачињавање закључака и мишљења код вештачења повреда на основу утврђених налаза. Вештачење 
повреда максилофацијалне регије. Разматрање извештаја о вештачењу повреда.  
                                                                                                                                                                                                       5 часова  

 Танатологија. Судско медицинска обдукција леша. Уводне напомене. Циљ и задаци судско медицинске 
обдукције леша. Организација судско медицинске обдукције леша. Опште и социјалне судско 
медицинске обдукције. Обдукциони записник. Демонстрација обдукција - општих и специјалних судско 
медицинских обдукциља или приказ кроз видео филм. Лешни материјал за: хемијско токсиколошке 
анализе, микроскопски преглед и друге лабораторијске анализе - тумачење резултата. Сачињавање 
закључака и давање мишљења. Разматрање обдукционих записника.  
                                                                                                                                                                                                       5 часова  

 Идентификација живих особа и непознатих лешева. Доктор стоматологије, члан екипе за 
идентификацију. Сачињавање и разматрање записника о идентификацији. Упознавање са параметрима 
идентификације за позитивну идентификацију и значај стоматолошко одонтолошких података. 
Стоматолошка документација у идентификацији. Маркери  

 стоматолошких надокнада у идентификацији.  
 Вештачење спорног патернитета. Хематолошко вештачење. Антрополошко вештачење са посебном 

освртом на обележја у пределу главе и максилофацијалне регије. Кефалометрија, антропометрија, 
индекси. Разматрање извршених вештачења.  

 Утврђивање и вештачење алкохолисаности - стимуланс за све облике насилне оштете здравља 
(акциденталне, суицидалне, хомицидалне). Дијагностика алкохолисаности. Алкотест. Преглед и 
утврђивање клиничког налаза о стању алкохолисаности код повређене особе. Припрема материјала за 
хемијско токсиколошку анализу. Хемијско токсиколошка анализа - тумачење резултата. Сачињавање 
записника о утврђивању и вештачењу алкохолисаности. Разматрање завршених записника.  
                                                                                                                                                                                                       5 часова  

Литература 
Обавезна литература:  
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 Миловановић М.: Судска медицина, Београд, 1992; 2. Пејаковић С.: Судско-медицинска експертиза, Научна 
књига, Београд, 1996.  

 
Број часова активне наставе (недељно) 

Предавања: 
15 

Вежбе: 
10 

Други облици наставе: 
0 

Студијски истраживачки рад: 
5 

Остали часови: 
0 

Методе извођења наставе 

 Рад на студијским моделима, жичане интермаксиларне имобилизације по Гилису, Ајви-у, Стоут-у и 
Риздону. Адаптација и фиксација шина на студијским моделима. Шавови: појединачни, повратни и 
продужени. Хируршка анамнеза код болесника са повредама МФ регије. Поступци у дијагностици и 
лечењу тумора МФ регије.  

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе 30 Завршни испит 70 

Активност у току предавања 5 Писмени испит 40 
Практична настава 10 Усмени испит 30 
Колоквијум(и) 10 Тест / 
Семинар(и) 5 Практични рад / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 

 

 

 

Предмет 

БИОСТАТИСТИКА 
Студијски програм: Интегрисане академске студије стоматологије 
Врста и ниво студија: Академске – дипломске студије 
Наставник: Матијевић Д. Душанка 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 2 
Шифра 047 
Услов: Уписан XIII  (тринаести) триместар 
Циљ предмета:  
Упознавање са могућностима биостатистике као примењене науке.  
Исход предмета:  
Формирање става код студената, о неопходности биостатистике у свакодневној и научно -истраживачкој 
пракси.  

Садржај 
 
Теоријска настава 30 часова 
 

 Увод у статистику: значење основних статистичких појмова, сређивање података (груписање, 
табелирање, графички пакети)  
                                                                                                                                                                                                            2 часа                                                                                                                                                                                                                                              

 Непосредна анализа статистичких података: емпиријске статистичке серије, анализа табеларних 
података, анализа на основу графикона;  
                                                                                                                                                                                                            2 часа                                                                                                                                                                                                                           

 Статистичко описивање података ( мере централне тенденције, мере варијабилитета, мере облика 
расподела, релативни бројеви);  
                                                                                                                                                                                                            2 часа                                                                                                                                                                                                                           

 Узорак и интервали поверења: величина и формирање узорка, постављање интервала поверења;  
                                                                                                                                                                                                            2 часа                                                                                                                                                                                                                   

 Статистичка анализа: испитивање хипотеза, показатељи односа, статистичке структуре, индекси, 
статистички коефицијенти;  
                                                                                                                                                                                                            2 часа                                                                                                                                                                                                                       

 Мере централне тенденције-средње вредности: аритметичка средина, медијана, мод;  
                                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Мере варијације статистичке серије: варијанса, стандардна девијација, средња девијација, размак 
варијације,квартили, децили, центрили;  
                                                                                                                                                                                                            3 часа                                                                                                                                                                                                                 

 Корелација и регресија-облик степена зависности: регресиона права, корелација ранга, вишеструка 
корелација, регресионе равни, парцијална корелација;  
                                                                                                                                                                                                            3 часа                                                                                                                                                                                                                            

 Анализа временских серија: тренд, резидуална варијанса, резидуална грешка;  
                                                                                                                                                                                                            3 часа                                                                                                                                                                                                                         

 Вероватноћа и расподела вероватноће: теорија и дефиниција вероватноће, теоријске дистрибуције;  
                                                                                                                                                                                                            3 часа                                                                                                                                                                                                                          

 Елементи статистичког закључивања: статистичко оцењивање, тестирање хипотеза, непараметријски 
тестови; 
                                                                                                                                                                                                            3 часа                                                                                                                                                                                                                         

 Анализа варијансе: једносмерна класификација.  
                                                                                                                                                                                                            3 часа                                                                                                                                                                                                                           

 
Студијски истраживачки рад 5 часова 
 
Прикупљање података, груписање података и израда семинарског рада.  
                                                                                                                                                                                                                        5 часова 

Литература 
Обавезна литература:  
Јањанин М. и сар.: Основи здравствене статистике, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2003  

Број часова активне наставе (недељно) 
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 
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30 0 0 5 0 

Методе извођења наставе 
 Видео презентације 
 Семинарски радови  
 Ситуационо подучавање 
 Студијски истраживачки рад 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе 30  Завршни испит 70 

Активност у току предавања 10 Писмени испит 70 
Практична настава / Усмени испит / 
Колоквијум(и) / Тест / 
Семинар(и) 20 Практични рад / 
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Предмет 

ИНФОРМАЦИОНИ 
СИСТЕМИ 

Студијски програм: Интегрисане академске студије стоматологије 
Врста и ниво студија: Академске – дипломске студије 
Наставник: Штављанин Б. Велимир 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 2 
Шифра 048 
Услов: Уписан XIII (тринаести) триместар 
Циљ предмета:  
Стицање знања о информационим системима и нивоима информационих технологија у стоматологији; 
Овладавање информационим технологијама; Коришћење информационих технологија у комуникацији 
са стоматолошким окружењем.  
Исход предмета:  
После одслушане наставе и положеног испита студент треба да располаже знањима о информационим 
системима и информационим технологијама и могућностима њихове примене у стоматолошкој пракси. 
Студент је оспособљен за самосталан рад у процесу формирања и обраде статистичких података, као и 
неопходног прибављања информација путем INTERNETA и комуникација са окружењем истим путем.  

Садржај 
 
Теоријска настава 15 часова 
 

 Информациони системи; Елементи информационих система; Класификација информационих система.  
                                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Здравствени информациони системи. Информационе технологије у медицини. Развој медицинских 
технологија. Примене информационих технологија у медицини и стоматологији.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Инструменти за прикупљање података у стоматологији. Медицинска документација и евиденције у 
стоматологији. Национални стоматолошки картон и његова структура. Стоматолошки картон СЗО са 
упутством за попуњавање и структуром података.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Основни појмови у статистици. Национални здравствени статистички информациони систем у 
стоматологији. Методе и модели статистичке анализе у стоматологији (основе статистичке анализе, 
регресиона и корелациона анализа, дескриптивна анализа: графичка анализа, груписање и табелирање 
податка, дистрибуција фреквенција, једнодимензионална структура: мере централне тенденције, мере 
варијабилитета, сложене и комбиноване табеле и стсруктуре). Тестирање хипотеза: х2 тест; t тест, F 
тест.  
                                                                                                                                                                                                       5 часова  

 Презентација података, Систем биомедицинских информација, Претраживање база из SBNI, интернт 
базе података, MEDLINE.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа 

 
 
Вежбе, студијски истраживачки рад 15 часова 
 

 Комуникација MS WORD, MS EXCEL, Комплексни задаци из статистичке анализе на примерима из 
стоматологије, Информатички алати SZO EPI Info, EPED креирање упитника, Припрема рачунара за 
интернет, Отварање WEB стране, Претраживање помоћу линкова, Бирање претходно посећених страна, 
Снимање WEB страна на диск, Претраживање, INTERNET базе података, MEDLINE, OUTLOOK EXPRESS.  
                                                                                                                                                                                                     10 часова  

 Примање електронска поште, Слање докумената без и са прилозима, Прослеђивање поруке, Коришћење 
е-mail адресара.  
                                                                                                                                                                                                       5 часова  

Литература 
Обавезна литература:  

 Дачић М., Здравствена статистика и биомедицинска информатика ВМШ, Београд, 2006.  

Број часова активне наставе (недељно) 
Предавања: 
15 

Вежбе: 
10 

Други облици наставе: 
0 

Студијски истраживачки рад: 
5 

Остали часови: 
0 
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Методе извођења наставе 

 Видео презентације 
 Рад у рачунарској лабораторији  
 Израда анализа на примерима из стоматологије  
 Семинарски рад 

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

Активност у току предавања 10 Писмени испит / 
Практична настава / Усмени испит / 
Колоквијум(и) / Тест 70 
Семинар(и) 20 Практични рад / 
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Предмет 

ОСНОВИ НАУЧНО-
ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА I 

Студијски програм: Интегрисане академске студије стоматологије 
Врста и ниво студија: Академске – дипломске студије 
Наставник: Мировић Б. Вељко 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 2 
Шифра 049 
Услов:  Уписан XIII (тринаести) триместар 
Циљ предмета:  
Да студент овлада знањима из области научне методологије, која обухватају: појам, класификацију и 
циљ науке, као и истраживања на хуманом субјекту.  
Исход предмета:  
студент је обучен и влада знањима из области научне методолгоије, која обухватају: појам, 
класификацију и циљ науке, као и истраживања на хуманом субјекту.  

Садржај 
 
Теоријска настава 20 часова 
 

 Појам, класификација и циљ науке у научној методологији.  

                                                                                                                                                                  4 часа                                                                                                                                                                            

 Достигнућа савремене стоматологије.  

                                                                                                                                                                  4 часа                                                                                                                                                                             

 Појам, истраживања и њихова класификација, истраживања на хуманом субјекту. Медицинска 

оправданост истраживања.  

                                                                                                                                                                  4 часа                                                                                                                                                                              

 Коришћење стручне литературе. Етика научно-истраживачког рада – регулатива, кодекси. 
Начин писања научно-истраживачког рада.  
                                                                                                                                                                                    8 часова  

 
 
Вежбе, студијско истраживачки рад 30 часова 
 
Израда и писање студентског студијског истраживачког рада.  

                                                                                                                                                                          30 часова  
Литература 

Обавезна литература:  
 Дачић М., Методологија израде научно-истраживачког рада у биомедицинским истраживањима, ВМШ, 

Београд, 2005  
 Савић Ј., Како написати, објавити и вредновати научно дело у биомедицини, Култура, Београд, 1996.  
 Цуцић В. и сарадници, Основи методологије научно-истраживачког рада у медицини, Наука, Београд, 

1996  
 Вуковић-Декић Љ. и сарадници, Етика научно-истраживачког рада у биомедицини, СЛД, Београд, 2000.  

Број часова активне наставе (недељно) 
Предавања: 
20 

Вежбе: 
15 

Други облици наставе: 
0 

Студијски истраживачки рад: 
15 

Остали часови: 
0 

Методе извођења наставе 
 Предавања  
 Семинари 
 Израда истраживачког рада  

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе 30 Завршни испит 70 

Активност у току предавања 10 Писмени испит 40 
Практична настава / Усмени испит / 
Колоквијум(и) / Тест / 
Семинар(и) 20 Израда рада 30 
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Предмет 

КЛИНИЧКИ БЛОК 
Студијски програм: Интегрисане академске студије стоматологије 
Врста и ниво студија: Академске – дипломске студије 
Наставник: Брочић В. Мирослав и Џолев Р. Асен 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 20 
Шифра 050 
Услов: Уписан  XIV (четрнаести) триместар 
Циљ предмета:  
Комплетна и завршна обука за рад будућег стоматолога.  
Исход предмета:  
Студент је обучен за самосталан рад у стоматолошкој ординацији.  

Садржај 
 
Теоријска настава 15 часова 
 

 Кратка рекапитулација знања стеченог из свих клиничких стоматолошких предмета.  
 Денталне патологије и ендодонције.  

                                                                                                                                                                                                            3 часа  
 Мобилне и фиксне протетике.  

                                                                                                                                                                                                            3 часа  
 Оралне медицине и пародонтологије.  

                                                                                                                                                                                                            3 часа  
 Оралне хирургије, имплантологије и оралне радиологије.  

                                                                                                                                                                                                            3 часа  
 Дечје и превентивне стоматологије и ортодонције.  

                                                                                                                                                                                                            3 часа  
 
 
Вежбе, студијски истраживачки рад 285 часова 
 

 На пријемном одељењу студент добија пацијента, који је први пут дошао у установу и под руководством 
ментора прави план санације зуба. Примењена терапија подразумева уклањање меких наслага, скидање 
каменца, екстракцију зуба, лечење кариозних, пулпитичних и гангренозних зуба, препарацију, узимање 
отиска за фиксне зубне надокнаде као и прављење мобилних протеза., на основу претходно 
постављеног плана терапије.  
                                                                                                                                                                                                   285 часова  

Литература 
Обавезна литература:  

 Сви уџбеници коришћени у настави клиничких стоматолошких предмета 
Број часова активне наставе (недељно) 

Предавања: 
15 

Вежбе: 
260 

Други облици наставе: 
0 

Студијски истраживачки рад: 
25 

Остали часови: 
0 

Методе извођења наставе 
 Теоријска настава 
 Практичан рад са пацијентом.  

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе 30 Завршни испит 70 

Активност у току предавања 5 Писмени испит / 
Практична настава 15 Усмени испит / 
Колоквијум(и) / Тест / 
Семинар(и) 10 Одбрана клиничког рада 70 

 

 

 

 



132 

 

 

Предмет 

ОСНОВИ НАУЧНО-
ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА II 

Студијски програм: Интегрисане академске студије стоматологије 
Врста и ниво студија: Академске – дипломске студије 
Наставник: Мировић Б. Вељко 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 7 
Шифра 051 
Услов: Уписан XIV (четрнаести) триместар 
Циљ предмета:  
Да студенти овладају осоновама научноистраживачког рада, знањима у погледу уочавања 
научноистраживачког проблема, његовог формулисања, поставвљања дизајна НИР пројекта, формирања 
узорка и група, постављања хипотезе, формулисања циљева истраживања, основама медицинског 
писања.  
Исход предмета:  
Студент је оспособљен да самостално уочава истраживачке проблеме, да формулише и пише научно-
истраживачке пројекте, да их извод и пише извештаје по заврешеним истраживањима.  

Садржај 
 
Теоријска настава 15 часова 
 

 Уочавање и формулисање проблема научно-истраживачког рада.  
 Формулисање и писање пројекта научно истраживачког рада и детаљније упознавање са његовим 

елементима.  
 Формирање узорака за НИР.  
 Основе медиицнског писања.  
 Врсте медицинских публикација.  
 Тестирање хипотезе.  

                                                                                                                                                                                                     15 часова  
 
 
Вежбе, студијски истраживачки рад 185 часова 
 
Истраживања у стоматологији. Методологија научно-истсраживачког рада у експерименталним наукама. 
Методологија научно-истраживачког рада у клиничким дисциплинама. Етика научно-истраживачког рада – 
специфичности појединих области.  
                                                                                                                                                                                                                  185 часова  

Литература 
Обавезна литература:  

 Мировић В., Ауторизована предавања, Стоматолошки факултет, Панчево, 2007.  
 Малешевић Ђ., Ауторизована предавања, Стоматолошки факултет, Панчево, 2007.  
 Ценић-Милошевић Д., Ауторизована предавања, Стоматолошки факултет, Панчево, 2005.  

Број часова активне наставе (недељно) 
Предавања: 
15 

Вежбе: 
15 

Други облици наставе: 
0 

Студијски истраживачки рад: 
170 

Остали часови: 
0 

Методе извођења наставе 
 Предавања 
 Семинари 
 Израда самосталног рада 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе 30 Завршни испит 70 

Активност у току предавања 10 Писмени испит 50 
Практична настава / Усмени испит / 
Колоквијум(и) / Тест / 
Семинар(и) 20 Израда рада 20 
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Предмет 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II 
Студијски програм: Интегрисане академске студије стоматологије 
Врста и ниво студија: Академске – дипломске студије 
Наставник: Дунђерски А. Јелена 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 2 
Шифра И 09 
Услов: Уписан XV (петнаести) триместар 
Циљ предмета:  
Оспособљавање студената завршне године студија за правилну употребу енглеског језика при писању 
стручних чланака, као и при коришћењу иностране литературе.  
Исход предмета:  
Студент је оспособљен да правилно користи енглески језик прилиликом писања сручних чланака, као и 
да користи стручну литературу писану енглеским језиком.  

Садржај 
 
Теоријска настава 15 часова 
 

 Коришћење стандардних и специјализованих речника, као и електронских речника. Обрада 
референтних текстова из стручних часописа за сваку од области стоматологије.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Писање радова директно на енглеском језику.  
                                                                                                                                                                                                       8 часова  

 Превођење стручних и научних радова са енглеског језика.  
                                                                                                                                                                                                            3 часа  

Литература 
Обавезна литература:  

 Глушчевић М.: English in dentistry, Стоматолошки факултет, Панчево, 2013.  
 Драговић Р., Енглески за здравствене раднике, Научна књига, Београд, 1986 г.  

Број часова активне наставе (недељно) 
Предавања: 
15 

Вежбе: 
0 

Други облици наставе: 
0 

Студијски истраживачки рад: 
0 

Остали часови: 
0 

Методе извођења наставе 

 Аудио и визуелни материјали 
 Примена савремених технологија – електорнских речника разговор 
 Дискусија назадату тему 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе 30 Завршни испит 70 

Активност у току предавања 10 Писмени испит 70 
Практична настава / Усмени испит / 
Колоквијум(и) / Тест / 
Семинар(и) 20 Практични рад / 
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Предмет 

ЕНГЛЕСКИ 
КОНВЕРЗАЦИЈСКИ 

Студијски програм: Интегрисане академске студије стоматологије 
Врста и ниво студија: Академске – дипломске студије 
Наставник: Дунђерски А. Јелена 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 2 
Шифра И 10 
Услов: Уписан XV (петнаести) триместар 
Циљ предмета:  
Оспособљавање студената завршне године студија за правилну употребу енглеског језика у 
карактеристичним разговорима који се воде како у стоматолошким ординацијама различитих профила, 
тако и на стручним међународним скуповима.  
Исход предмета:  
Студент је оспособљњн за правилну употребу енглеског језика у карактеристичним разговорима који се 
воде у стоматолошким ординацијама различитих профила, као и стручним међународним скуповима.  

Садржај 
 
Теоријска настава 15 часова 
 

 Обнављање граматике кроз разговор.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Студенти између себе воде разговор на задату тему везане за типичне животне ситуације.  
                                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Карактеристични разговори који се воде у стоматолошким ординацијама.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Усмена презентација научноистраживачког рада обављеног током студија.  
                                                                                                                                                                                                       9 часова  

Литература 
Обавезна литература:  

 Глушчевић М.: English in dentistry, Стоматолошки факултет, Панчево, 2013.  
 Речници, амерички и енглески стручни часописи.  

Број часова активне наставе (недељно) 
Предавања: 
15 

Вежбе: 
0 

Други облици наставе: 
0 

Студијски истраживачки рад: 
0 

Остали часови: 
0 

Методе извођења наставе 

 Видео презентације  
 Филмови 
 Симулација разговора у стоматолошкој ординацији 

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

Активност у току предавања 30 Писмени испит / 
Практична настава / Усмени испит 70 
Колоквијум(и) / Тест / 
Семинар(и) / Практични рад / 
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Табела 5.2Б Спецификација завршног рада 

 

Студијски програм: ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ  
 
Број ЕСПБ: 300  
Услов: Положени сви испити предвиђени Студијским програмом Интегрисаних академских 
студија стоматологије на Стоматолошком факултету у Панчеву.  
Циљеви завршног рада: Циљ завршног рада Интегрисаних академских студија 
стоматологије је да студент овлада процедуром израде научно-истраживачког рада, 
коришћењем релевантне савремене литературе, као и правилног писања научно-
истраживачког рада, који се може објавити.  
Очекивани исходи: Да је студент Интегрисаних академских студија стоматологије у 
потпуности и на задовољавајући начин овладао вештинама и процедурама израде научно-
истраживачког рада, правилним коришћењем литературе и правилним писањем научно-
истраживачког рада, који се објављује.  
Општи садржаји: Завршни рад представља истраживачки рад студента у коме он показује да 
се упознао са метологијом истраживања у области стоматологије. Након обављеног научно-
истраживачког дела рада, који се обавља под надзором ментора, студент пише завршни рад и 
такав предаје Факултету – ментору и члановима Комисије. Правилником о процедури израде 
дипломског рада Стоматолошког факултета у Панчеву, дата су општа упутства, која се односе 
на процедуру пријаве теме, избора ментора, израде рада и начина одбране рада. Сваки 
завршни рад мора да садржи следећа поглавља: увод, теоријски део – преглед литературе, 
експериментални део (материјал и методе), резултате, дискусију, закључак и литиратуру 
(коришћене референце).  
Након завршеног рада, студент приступа усменој презентацији и одбрани рада, пред 
трочланом комисијом. По обављеној презентацији рада, комисија поставља питања 
кандидату, након чега, Комисија одлучује о исходу одбране завршног рада. Оцена завршног 
рада је од 5 (пет) до 10 (десет).  
Методе извођења: У зависности уже научне области или гране стоматологије из које студент 
ради завршни рад, зависи и методологија спроведених истраживања. Методе могу бити: 
анкете, тестови, анализа здравствених картона пацијената, анализа рендгенограма, 
биохемијске анализе пљувачке, биохемијске анализе крви, испитивање квалитета материјала, 
који се користе за пуњење канала корена зуба, за трајне испуне, за надокнаде зуба, за узимање 
отисака зуба итд.  

Оцена (максимални број поена 100) 
 

 


