
ОБАВЕШТАВАМО ВАС ДА ЈЕ ОТВОРЕН КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ „СТАТУА МИЛЕНА ТИЈАНИЋ“ ЗА 2022. 

ГОДИНУ, ЗА РЕЗУЛТАТЕ ОСТВАРЕНЕ У ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА СРБИЈЕ  

 

НАГРАДА ЋЕ БИТИ ДОДЕЉЕНА У СЕПТЕМБРУ 2022. ГОДИНЕ, У ОКВИРУ ОБЕЛЕЖАВАЊА ЈУБИЛЕЈА ПОВОДОМ  

70 ГОДИНА ОД ОТВАРАЊА ВИШЕ ШКОЛЕ ЗА МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ ЦРВЕНОГ КРСТА ЈУГОСЛАВИЈЕ 

 

 

 

  

       Академија струковних студија Београд, одсек Висока здравствена школа и 

Катедра за струковне медицинске сестре, бабице и васпитаче, ове године 

обележава значајан јубилеј, 70 година од почетка образовања медицинских 

сестара на вишем, односно високом нивоу студија на овим просторима.  

      Давне 1952. године, отворена је Виша школа за медицинске сестре Црвеног 

крста Југославије, чиме је започело формално образовање медицинских сестара 

на вишем нивоу. На тај начин је, по угледу на друге земље у свету, отворено ново 

поглавље у образовању медицинских сестара на овим просторима. Данас, одсек 

Висока здравствена школа Академије струковних студија у Београду омогућава 

образовање медицинских сестра на основним и мастер струковним студијама, у 

складу са одредбама Закона о високом образовању Републике Србије. 

       „Статуа Милена Тијанић“ додељује се сваке године за животно дело 

медицинској сестри која је дугогодишњим и несебичним залагањем оставила 

дубок траг у историји васпитања и образовања медицинских сестара Србије. 

Професор Милена Тијанић је била један од оснивача Више школе за медицинске 

сестре Црвеног крста Југославије. Напустила нас је 2020. године, а медицинске 

сестре Србије су јој се одужиле својим јединственим ставом да буде прва 

медицинска сестра чија је урна положена у Алеји заслужних грађана на Новом 

гробљу 14.01.2021. године.  

       Поменути јубилеј је прилика да доделимо ово престижно признање, окупимо 

све наше некадашње, садашње и будуће студенте и свечано обележимо догађај 

који ће, према значају, остати забележен на страницама новије историје 

сестринства Србије.  

       Прослава јубилеја и додела награде планирана је за септембар 2022. године. 

Позивамо вас да предложите медицинску сестру која би била потенцијални 

добитник и носилац награде „Статуа Милена Тијанић“ и предлоге нам доставите 

на e-mail адресу struksestre@gmail.com до 1. јула 2022. године, са назнаком 

„предлог за награду“.  

       Комисија за доделу награде, именована од стране Академије струковних 

студија Београд, благовремено ће размотрити све приспеле предлоге и, на основу 

установљених критеријума, донети одлуку о овогодишњем лауреату. 

       Унапред се захваљујемо на сарадњи и очекујемо ваше предлоге.  

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ      

 

1. Драгана Терзић Марковић спец., предавач  АССБ, одсек Висока здравствена 

школа – председник комисије 

2. др сц. мед. Милена Маричић, виши предавач  АССБ, одсек Висока здравствена 

школа - члан 

3. др сц. мед. Душанка Тадић, виши предавач АССБ, одсек Висока здравствена 

школа - члан 

4. дипл инж. орг. наука Милијана Матијевић, медицинска сестра у пензији, 

добитник награде „Милена Тијанић“ - члан 

5. Вера Вилотић, наставник здравствене неге, средња медицинска 

школа Београд, Звездара - члан 
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