
Пријем  
за студенте I године на Основним струковним студијама 

 

Пријрм ће се релизивати у просторијама Школе, уз поштовање 

свих епидемиолошких мера и препорука. 

Пријему ће присуствовати шефови Катедри, координатори 

студијских програма и чланови Студентског парламента Школе. 

Пријем ће бити организован према оформљеним групама за 

вежбе које су објављене на сајту Школе. Поред сваког назива 

Студијског програма стоји и назначено који распоред по 

групама треба пратити.  

Молимо све студенте да се стриктно придржавају својих 

термина. 
 

 

 

 

 



 

Организација Пријема студената по студијским програмима: 
 

Назив Студијског програма датум време место 
Струковна медицинска сестра 

(групе број: 8, 9, 10, 11, 12 и 15) 
четвртак 12,30-13,30 Амфитеатар Школе 

Струковна медицинска сестра 

(групе број: 1, 2, 3, 4, 7 и 16) 
четвртак 14-15 Амфитеатар Школе 

Струковна медицинска сестра 

(групе број: 5, 6, 13 и 14) 
среда 13,30-14,30 Амфитеатар Школе 

Струковна медицинска сестра-бабица 

(групе број: 1, 2 и 3) 

 

понедељак 
14-15 Амфитеатар Школе 

Струковна медицинска сестра-бабица 

(групе број: 4, 5 и 6) 

 

понедељак 
15,30-16,30 Амфитеатар Школе 

Струковни санитарно еколошки 

инжењер (групе број: 1 и 2 за вежбе из 

предмета Санитарна микробиологија) 

понедељак 10-11 
Учионица 1, 

Школа 

Струковни санитарно еколошки 

инжењер (групе број: 3 и 4 за предмет 

Санитарна микробиологија) 

понедељак 11,30-12,30 
Учионица 1, 

Школа 

Струковни медицински радиолог (група 

број: 1 за вежбе из предмета Анатомија) 
среда 8,30-9,30 Амфитеатар Школе 

Струковни медицински радиолог (група 

број: 2 за вежбе из предмета Анатомија) 
среда 10-11 Амфитеатар Школе 

Струковни физиотерапеут (група број: 1 

за вежбе из предмета Анатомија) 
понедељак 13-14 

Учионица 1, 

Школа 

Струковни физиотерапеут (група број: 2 

за вежбе из предмета Анатомија) 
понедељак 14,30-15,30 

Учионица 1, 

Школа 



Струковни радни терапеут 

(сви студенти прве године) 
петак 10-11 Амфитеатар Школе 

Струковни нутрициониста дијететичар 

(сви студенти прве године) 
уторак 9-11 Амфитеатар Школе 

Струковни медицинско лабораторијски 

технолог (сви студенти прве године) 
понедељак 12-13 Амфитеатар Школе 

Струковни козметичар естетичар 

(сви студенти прве године) 
петак 10-11 Амфитеатар Школе 

Струковна медицинска сестра-васпитач 

(сви студенти прве године) 
среда 11,30-13,30 Амфитеатар Школе 

Струковни зубни протетичар (група број: 

1, 2 и 3 за вежбе из предмета Анатомија) 
петак 12-13 Амфитеатар Школе 

Струковни зубни протетичар (група број: 

4, 5 и 6 за вежбе из предмета Анатомија) 
петак 13,30-14,30 Амфитеатар Школе 

  

 

 

 

 



Почетак наставе 
за студенте на Основиним струковним студијама 

 

 

Теоријска настава и вежбе за студенте прве године почињу 

05.10.2020. (понедељак) по предвиђеним распоредима. 

Теоријска настава ће бити реализована онлајн, а вежбе ће бити 

организоване у Школи или на Наставним базама (за које је 

Школа добила посебну сагласност) уз поштовање свих 

епидемиолошких мера и препорука. 
 

 
 


