На основу члана 121. став 11. Закона о основама система образовања и
васпитања ("Службени гласник РС", број 72/09),
Министар просвете доноси
Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни
план и програм за специјалистички образовни профил оптичар - оптометриста
Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС Просветни гласник", бр. 10/2009 од 31.12.2009. године.
Члан 1.
Овим правилником прописује се врста образовања наставника у стручним
школама које остварују наставни план и програм за специјалистички образовни
профил оптичар - оптометриста.
Члан 2.
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета могу да
изводе:
1. Оптички склоп органа вида
Оптометрија
Контактна сочива:
- доктор медицине, специјалиста офталмолог.
2. Практична настава:
- дипломирани машински инжењер, односно дипломирани инжењер машинства
- група за биомедицинско инжењерство;
- доктор медицине, специјалиста офталмолог.
Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Просветном
гласнику".
Број 110-00-237/3/08-03
У Београду, 8. децембра 2009. године
Министар
проф. др Жарко Обрадовић, с.р.

На основу члана 24. став 1. Закона о средњој школи ("Службени гласник РС", бр.
50/92, 53/93 - др. закон, 67/93 - др. закон, 48/94 - др. закон, 24/96, 23/02, 25/02 исправка, 62/03 - др. закон, 64/03 - др. закон, 101/05 - др. закон и 72/09 - др. закон),
Министар просвете доноси
Правилник о допуни Правилника о наставном плану и програму за стицање
специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у стручној школи за образовне
профиле у подручју рада машинство и обрада метала
Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС Просветни гласник", бр. 10/2009 од 31.12.2009. године.
Члан 1.
У Правилнику о наставном плану и програму за стицање специјалистичког
образовања у једногодишњем трајању у стручној школи за образовне профиле у
подручју рада машинство и обрада метала ("Просветни гласник", број 7/97), у делу:
"ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ", после образовног профила под редним бројем: "26."
додаје се образовни профил: "27. Оптичар - оптометриста".
У поглављу: "УСЛОВИ ЗА УПИС КАНДИДАТА" додаје се текст који гласи:
"Специјализацију за образовни профил оптичар - оптометриста може да стиче
лице које има средње образовање за образовне профиле: техничар оптике, оптичар
или механичар оптике и које има две године радног искуства на одговарајућим
пословима.
Рангирање кандидата за упис у школу врши се на основу успеха постигнутог у
претходном образовању и из предмета: Оптика, Оптичка мерења и Оптички
инструменти."
У поглављу:"ГРУПЕ ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА" после Образовног
профила: "МЕХАНИЧАР ОРУЖАР СПЕЦИЈАЛИСТА", додаје се: "Образовни
профил: ОПТИЧАР - ОПТОМЕТРИСТА, ГРУПЕ ПОСЛОВА И РАДНИХ
ЗАДАТАКА - КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОСЛОВИ И РАДНИ ЗАДАЦИ", који су
одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.
Члан 2.
У делу: "НАСТАВНИ ПЛАНОВИ" после наставног плана за "Образовни
профил: Механичар-оружар - специјалиста", додаје се наставни план за
"Образовни профил: Оптичар - оптометриста", који је одштампан уз овај
правилник и чини његов саставни део.
Члан 3.
У делу: "НАСТАВНИ ПРОГРАМИ", после наставног програма за "Образовни
профил: Механичар-оружар - специјалиста", додаје се наставни програм за:
"Образовни профил: Оптичар - оптометриста", који је одштампан уз овај
правилник и чини његов саставни део.
Члан 4.

У делу: "СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ", поглавље: "1. ПРАКТИЧАН РАД",
после одељка под редним бројем: "26." додаје се одељак: "27. Оптичар оптометриста", који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
У поглављу: "2. УСМЕНА ПРОВЕРА ЗНАЊА", у ставу 1. после прве реченице
додаје се текст који који гласи:
"Усменом провером знања кандидати дају потребна објашњења о конкретном
практичном раду, примењеним методама и поступцима рада, средствима рада као и
о повезаности са целином поступака мерења параметара ради одређивања
рефракције ока, констатовања диоптрије и других вредности и оперативног
организовања одговарајућих послова и задатака."
Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Просветном
гласнику".
Број 110-00-237/08-03
У Београду, 8. децембра 2009. године
Министар
проф. др Жарко Обрадовић, с.р.
Образовни профил: ОПТИЧАР - ОПТОМЕТРИСТА ГРУПЕ ПОСЛОВА И
РАДНИХ ЗАДАТАКА - КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОСЛОВИ И РАДНИ
ЗАДАЦИ
Остваривањем садржаја програма кандидат се оспособљава за стручно обављање
следећих група послова и радних задатака:
- планирање, припремање, обављање, контролисање и вредновање сопственог
рада и рада сарадника;
- мерење, контрола и записивање јачине диоптрије;
- контролисање диоптрије код постојећих наочара и утврђивање одступања од
раније параметара;
- руковање, одржавање и припрема за рад апарата као што су:
ауторефрактометар, ауторефрактокератометар, оптотип, фороптер, дигитални
пупилометар;
- мерење размака зеница тј. пупиларне дистанце (ПД) код постојећих наочара.
- читање свих врста рецепата за израду наочара са сферним сочивима и
цилиндричним (астигматичким), и призматичним стаклима;
- препознавање и очитавање свих врста контактних сочива;
- мерење свих врста контактних сочива;
- контролисање примене прописа хигијенско-техничке и против пожарне
заштите у оптичарским радњама;
- одржавање и проверавање исправности оптичких апарата у оптичарским
радњама.

НАСТАВНИ ПЛАН
Образовни профил: Оптичар - оптометриста
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НАСТАВНИ ПРОГРАМ
ОПТИЧКИ СКЛОП ОРГАНА ВИДА
(4 часа недељно, 88 часова укупно)
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета Оптички склоп органа вида јесте стицање основних
знања о анатомској грађи органа вида и оспособљавање кандидата за њихову
примену при прорачунавањима диоптријских параметара корекционих стакала.
Задаци наставе предмета Оптички склоп органа вида јесу:
- стицање потребних знања о анатомској грађи вида;
- стицање знања о нормалном оку и о аномалијама или рефракционим манама
ока;
- оспособљавање ученика да примене знања о анатомској грађи ока у
прорачунима диоптријских параметара корекционих стакала;
- развијање смисла за сарадњу са офталмолозима и пацијентима.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
УВОД У ОПТИЧКИ СКЛОП ОРГАНА ВИДА (4)
Основни појмови анатомије ока.
ЕМБРИОЛОГИЈА ОПТИЧКОГ ОРГАНА ВИДА (3)
Ембриологија оптичког дела органа вида. Ембриологија рожњаче као дела
оптичког органа вида. Ембриологија сочива као дела оптичког органа вида.
РОЖЊАЧА (3)
Анатомска грађа рожњаче као дела оптичког органа вида. Хистолошка грађа
рожњаче као дела оптичког органа вида. Улога рожњаче у оптичком склопу органа
вида. Нумеролошке карактеристике рожњаче као дела оптичког органа вида.
СОЧИВО I ДЕО (4)

Анатомска грађа сочива као дела оптичког органа вида. Хистолошка грађа
сочива као дела оптичког органа вида.
СОЧИВО II ДЕО (4)
Метаболизам сочива као дела оптичког органа вида. Биохемизам сочива као дела
оптичког органа вида. Презбиопија као дела оптичког органа вида. Поремећаји
акомодације као дела оптичког органа вида.
СТАКЛАСТО ТЕЛО КАО ДЕО ОПТИЧКОГ ОРГАНА ВИДА (2)
Анатомска подела и хистолошка грађа стакластог тела као дела оптичког органа
вида. Функција стакластог тела као дела оптичког органа вида.
РЕТИНА КАО ДЕО ОПТИЧКОГ ОРГАНА ВИДА I ДЕО (4)
Анатомски делови ретине као део оптичког органа вида. Хистолошка грађа
ретине као део оптичког органа вида.
РЕТИНА КАО ДЕО ОПТИЧКОГ ОРГАНА ВИДА II ДЕО (4)
Функција штапића и чепића као дела оптичког органа вида. Функција
периферног дела ретине као дела оптичког органа вида. Боја очног дна као део
оптичког органа вида. Папила видног живца као дела оптичког органа вида.
Макуларни предео као део оптичког органа вида. Периферни делови ретине као
дела оптичког органа вида.
ФУНКЦИОНАЛНО ИСПИТИВАЊЕ ОПТИЧКОГ СКЛОПА ОРГАНА ВИДА (6)
Субјективна метода испитивања оптичког склопа органа вида. Објективна
метода испитивања оптичког склопа органа вида.
ВИДНО ПОЉЕ, АДАПТОМЕТРИЈА КАО ДЕО ИСПИТИВАЊА ОПТИЧКОГ
СКЛОПА ОРГАНА ВИДА (4)
Адаптометрија као део испитивања оптичког склопа органа вида. Методе
испитивања адаптације као део испитивања оптичког склопа органа вида. Апарат
за испитивање адаптације као део испитивања оптичког склопа органа вида.
Тумачење резултата као део испитивања оптичког склопа органа вида.
КОЛОРНИ ВИД КАО ДЕО ИСПИТИВАЊА ОПТИЧКОГ СКЛОПА ОРГАНА
ВИДА (2)
Методе испитивања колорног вида као део испитивања оптичког склопа органа
вида. Тумачење резултата као део испитивања оптичког склопа органа вида.
ЕЛЕКТРОРЕТИНОГРАФИЈА - ЕРГ (2)
Апарат за испитивање ЕРГ - а као део испитивања оптичког склопа органа вида.
Тумачење резултата као део испитивања оптичког склопа органа вида.
СТРАБИЗАМ I ДЕО (4)
Функција и инервација спољашњег мишића ока као дела покретачког апарата
оптичког органа вида.
Поремећаји функције мишића покретача очне јабучице као дела покретачког
апарата оптичког органа вида.
СТРАБИЗАМ II ДЕО (4)
Клинички облици поремећаја покретачког апарата оптичког органа вида
НЕУРООФТАЛМОЛОГИЈА (6)
Делови видног пута као саставни део оптичког апарата органа вида
ЗАКОНИ ОПТИКЕ (32)
Физичка природа светлости. Закон рефлексије. Закон преламања светлости.
Физичке особине интерференције светлости. Системи посматрања интерференције.

Хајгенсова теорија светлости. Системи за посматрање. Максвелова теорија
електромагнетних таласа. Планкова теорија светлости. Двојна природа светлости.
Дисперзија светлости (емисијски и апсорпцијски спектри). Примена дисперзије
светлости (спектралне анализе, спектроскоп). Опште о условима светлосног
зрачења. Врсте светлосног зрачења. Примена зрачења материјала у техници.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО)
Наставни садржаји предмета Оптички склоп органа вида конципирани су тако да
ученици слушају теме које су имали прилике да упознају у претходном школовању
али не у довољном обиму из наставног предмета офталмологија. При томе треба
користити и општа знања из биологије из ранијег школовања. Приликом извођења
наставе обратити пажњу на карактеристике које се односе на грађу спољашњег
омотача ока, средњег омотача ока, унутрашњег омотача ока, видног живца и
видног пута у централном нервном систему. Уз програм анатомије ока обухваћена
је и ембриологија свих делова ока. У току предавања треба обрадити и функцију
сваког од делова ока.
Нарочито треба обратити пажњу на садржину предмета Оптички склоп органа
вида како би ученици могли разумети рефракционе мане ока ради познавање
диоптријских параметара код корекционих стакала.
ОПТОМЕТРИЈА
(7 часова недељно, 154 часа укупно)
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета Оптометрија јесте стицање основних знања о
законитостима преламања светлости у оку и рефракционим грешкама ради
оспособљавања ученика за препознавање исте.
Задаци наставе предмета Оптометрија јесу:
- стицање система појмова о стеченим и урођеним болестима и рефракционим
аномалијама ока;
- стицање знања о значају коришћења помагала за корекцију рефракције;
- оспособљавање за рад на оптичким апаратима који се користе у оптометрији;
- развијање интереса за новине у области оптометрије.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
УВОД У РЕФРАКЦИЈУ (4)
Физички закони о преламању светлости. Састав беле светлости. Физичке
особине светлости различите таласне дужине.
ГЕОМЕТРИЈСКА ОПТИКА (4)
Особине оптичких тела - сочива. Конструкција лика, предмета чији су крајњи
зраци преламања кроз сочиво.
РЕФРАКЦИЈА ОКА (8)
Дефинисање физичких закона при преламању светлости кроз око. Поремећај
рефракције.
ЕМЕТРОПИЈА (4)
Дефинисање еметропног ока. Однос дужине ока и преломне моћи ока у
еметропији.

ХИПЕРМЕТРОПИЈА (6)
Дефиниција стања хиперметропије. Однос преломне моћи ока. Дужина ока код
хиперметропије.
АФАКИЈА (4)
Рефракционо стање ока коме недостаје сочиво. Корекција афакије.
МИОПИЈА (12)
Дефиниција клиничког стања миопије. Аксијална миопија. Преломна миопија.
Клиничке промене на очном дну код средње и високе миопије. Методе корекција
средње и високе миопије.
АСТИГМАТИЗАМ (6)
Дефиниција рефракционог стања ока са присутним астигматизмом. Корекција
астигматизма.
ПСЕУДОФАКИЈА (4)
Дефинисање стања ока у које је уграђено вештачко сочиво. Корекција
псеудофакије код неадекватног рефракционог стања ока.
АКОМОДАЦИЈА (6)
Дефиниција појма акомодације. Спазам акомодације. Парализа акомодације.
СУБЈЕКТИВНО ОДРЕЂИВАЊЕ VISUSA - I ДЕО (12)
Субјективно одређивање visusa. Дефиниција врста оптотипа. Дефинисање угла
сепарације. Дефинисање угла minimum visibile. Дефинисање угла cognosibile
(распознавање облика).
СУБЈЕКТИВНО ОДРЕЂИВАЊЕ VISUSA - II ДЕО (12)
Пробни сет. Пробни оквир. Услови под којима се одређује видна оштрина.
Тумачење резултата добијених субјективном методом одређивања видне оштрине.
ОБЈЕКТИВНО ОДРЕЂИВАЊЕ VISUSA - I ДЕО (8)
Кератометрија. Оптичка рефрактрометрија. Ауторефрактометрија.
ОБЈЕКТИВНО ОДРЕЂИВАЊЕ VISUSA - II ДЕО (12)
Офталмоскопија у усправној слици. Офталмоскопија у индиректној (обрнутој)
слици скијаскопија.
ПРЕПИСИВАЊЕ НАОЧАРА (8)
Основни принципи преписивања наочара. Основни принципи преписивања
наочара код хиперметропије.
ПРЕПИСИВАЊЕ НАОЧАРА КОД ХИПЕРМЕТРОПИЈЕ (4)
Основни принципи преписивања наочара код хиперметропије.
ПРЕПИСИВАЊЕ НАОЧАРА КОД МИОПИЈЕ (8)
Принцип преписивања наочара код мале, средње и високе миопије.
ПРЕПИСИВАЊЕ НАОЧАРА КОД АСТИГМАТИЗМА И АФАКИЈЕ (8)
Основни принципи преписивања цилиндричних сочива. Основни принцип
корекције ока без природног сочива.
ВРСТЕ СОЧИВА (4)
Сабирна сочива. Расипна сочива. Цилиндрична сочива.
ПРИЗМЕ (4)
Основни принципи деловања призме. Принцип преписивања призми.
РАМ (4)
Улога рама на комфор вида. Рамови за посебне намене. Врсте рама.
РЕКЛАМАЦИЈЕ НА НАОЧАРЕ (4)

Оправдане рекламације на наочаре које нису добро преписане. Рекламације на
наочаре које су коректно урађене.
СУБНОРМАЛАН ВИД (4)
Дефинисање субнормалног вида. Средства за корекцију субнормалног вида.
Савети за професионалну оријентацију код особа са субнормалним видом.
РЕФРАКЦИОНА ХИРУРГИЈА (4)
Радијална кератектомија. Епикерактофакија. Егзајмер ласер. Епикератологија.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО)
Приликом извођења наставе препоручује се наставницима да користе различите
методе и облике рада, изворе знања као и наставна средства (као пројектор,
графоскоп, оптичка клупа и др). При томе је нарочито важно служити се моделом
ока, средствима за субјективно испитивање видне оштрине (пробни сет у коме се
налазе + и - сферна и + и - цилиндрична сочива, призме, пробни оквир,
стенопеички отвор, стенопеички прорез, црвени и зелени филтер, поларизациона
стакла и мадокс цилиндар), свим типовима оптотипа и методама за објективно
одређивање видне оштрине. Од метода за објективно одређивање видне оштрине
користе се кератометрија, скијаскопија, оптичка рефрактометрија, ауторефрактокератометрија и офталмоскопија. При томе се користе шеме, каталози, а од опреме
кератометар, пробни сет и пробни оквир, оптотипи, оптички рефрактометар и ауторефрактокератометар.
Задатак наставника је да оспособи ученика да самостално може да одреди видну
оштрину.
За наставни предмет Оптометрија постоје стручни уџбеници и приручници.
Наставник треба да организује посету, оптичарској радњи и офталмолошкој
ординацији.
КОНТАКТНА СОЧИВА
(4 часа недељно, 88 часова укупно)
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета Контактна сочива јесте стицање знања о рефракционим
грешкама код контактних сочива.
Задаци наставе предмета Контактна сочива јесу:
- стицања знања о рефракционим грешкама код контактних сочива;
- стицање знања о коришћењу контактних сочива;
- стицање знања о средствима за чишћење, чување и влажење контактних
сочива;
- развијање интереса за усавршавање и иновирање технологије и примене
контактних сочива у корекцији рефракционе грешке.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
УВОД У КОНТАКТНА СОЧИВА (2)
Историја увођења контактних сочива у корекцији рефракционих грешака.
КОНТАКТНА СОЧИВА - ТЕРМИНОЛОГИЈА (10)

Тврда контактна сочива (ПММА, ГПС). Мека контактна сочива. Тврда гасно
пропусна контактна сочива (ГПС).
ТВРДА, ГАС-ПРОПУСНА КОНТАКТНА СОЧИВА (8)
Материјали од којих се праве гас-пропусна сочива. Индикација за примену гаспропусних сочива.
ИНДИКАЦИЈА И КОНТРАИНДИКАЦИЈА - 1 ДЕО (10)
Контраиндикације за примену контактних сочива. Индикације за примену меких
контактних сочива.
ИНДИКАЦИЈЕ И КОНТРА ИНДИКАЦИЈЕ - 2 ДЕО (10)
Индикације и контра индикације за примену посебних врста сочива.
МЕКА КОНТАКТНА СОЧИВА (10)
Врсте меких контактних сочива. Подела меких контактних сочива према
садржају воде. Подела меких контактних сочива према дифузном коефицијенту.
МЕКА КОНТАКТНА СОЧИВА И ПРОБЛЕМИ КОД НОШЕЊА (8)
Едем епитела рожњаче. Микроцистична дегенерација епитела рожњаче.
Папилитис гигатопапиларни. Акутна исхемија епитела рожњаче. Набори епитела
рожњаче.
ИНФЕКЦИЈА КОД НОШЕЊА КОНТАКТНИХ СОЧИВА (8)
Улкус рожњаче. Запаљенски процеси на вежњачи. Гљивичне инфекције ношења
контактних сочива.
МЕХАНИЧКЕ И ОСМОТСКЕ КОМПЛИКАЦИЈЕ (4)
Тачкасте ерозије рожњаче. Ерозија рожњаче. Транзиторна замагљења вида као
последица епителног едема рожњаче.
СПЕЦИЈАЛНЕ ВРСТЕ КОНТАКТНИХ СОЧИВА (6)
Контактна сочива за корекцију кератоконуса. Контактна сочива за корекцију
афакије. Терапијска контактна сочива. Естетска контактна сочива. Контактна
сочива у боји.
КОРЕКЦИЈА ВИСОКЕ МИОПИЈЕ КОНТАКТНИМ СОЧИВИМА (6)
Основни принципи корекције високе миопије контактним сочивима. Предност
корекције високе миопије контактним сочивима у односу на ношење наочара.
СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ КОНТАКТНИХ СОЧИВА (6)
Средства за чишћење контактних сочива. Средства за дезинфекцију контактних
сочива. Средства за држање контактних сочива. Средства за влажење контактних
сочива.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО)
Потребно је да ученици савладају све врсте кератометрије (Плацидов
кератометар, Жавалов кератометар, Жавал-Шиоцов кератометар и Бауш-Ломбов
кератометар), да би се на основу добијених вредности прецизно одредила
преломна моћ рожњаче у диоптријама и одредио полупречник закривљености
даљег и ближег меридијана и на основу тих вредности одредила адекватна базна
кривина контактног сочива. При томе је нарочито важно служити се односом
вредности предње површине рожњаче и вредностима закривљености базне
кривине контактног сочива.
Задатак наставника је да оспособи ученика да на основу претходно одређеног
рефракционог стања ока и закривљености рожњаче одреди адекватну вредност

базне кривине контактног сочива, дијаметар контактног сочива и диоптријску
вредност контактног сочива.
Постоји адекватна литература о контактним сочивима у којима је обрађено подешавање контактних сочива, врсте контактних сочива, индикације контактних
сочива, контраиндикације за ношење контактних сочива и средства за одржавања
контактних сочива.
ПРАКТИЧНА НАСТАВА
(15 часова недељно, 330 часова укупно + 240 часова у блоку)
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ практичне наставе јесте стицање знања, радних вештина и навика
неопходних за успешно обављање послова оптичара-оптометристе у непосредној
извршилачкој пракси.
Задаци практичне наставе јесу:
- овладавање вештинама руковања са апаратима за мерење величина рефракција
ока;
- овладавање вештинама руковања са апаратима за мерење кератометријских
вредности;
- овладавање вештинама за технолошке поступке за објективно мерење величина
рефракције ока;
- овладавање вештинама руковања оптичким инструментима;
- упознавање избора средстава ради контроле величина рефракције ока;
- упознавање са свим новим сазнањима и техничким решењима за мерење
параметара рефракционих мана ока;
- стицање проширених практичних знања из области контактних сочива.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
УВОД У МЕРЕЊА НА АПАРАТИМА И ИНСТРУМЕНТИМА У ОКРУЖЕЊУ
ОПТОМЕТРИЈЕ (26)
Мерења кератометријских вредности. Мерења пупиларне дистанце. Мерења
дијаметра зенице. Мерење оптичког склопа органа вида ауторефрактометром.
Мерење закривљености рожњаче аутокератометром и кератометром. Мерење
закривљености рожњаче као дела оптичког склопа органа вида аутокератометром и
кератометром. Мерење дебљине рожњаче као дела оптичког склопа органа вида.
Мерење (помичним мерилом, дубиномером и микрометром) димензија на
различитим машинским елементима са различитим тачностима мерења.
Уређај за мерење висине лука када се подешава на мерни сат, обележја уређаја,
размак између шиљака или куглица. Очитавање вредности висине лука.
Прорачун радијуса сферне плоче. Мерење висине лука у првом главном пресеку.
Прорачун радијуса лука кружнице. Очитавање вредности висине лука у другом
главном пресеку. Прорачун радијуса ротације.
ПАРАМЕТРИ РОЖЊАЧЕ КАО ДЕЛА ОПТИЧКОГ СИСТЕМА ОРГАНА ВИДА
(12)
Параметри рожњаче као дела оптичког склопа органа вида.
СОЧИВО (30)
Процена положаја сочиво у оптичком склопу органа вида. Провера исправности
површина сферних сочива. Центрирање сферних сочива.

СУБЈЕКТИВНО МЕРЕЊЕ ОПТИЧКОГ СКЛОПА ОРГАНА ВИДА (30)
Мерење оптичког склопа органа вида код нормалног органа вида. Мерење
оптичког склопа органа вида код присутне далековидости. Мерење оптичког
склопа органа вида код присутне кратковидости. Мерење оптичког склопа органа
вида код присутног астигматизма. Грешке при мерењу. Мерни уређаји и
инструменти. Грешке при мерењу.
ОБЈЕКТИВНО ОДРЕЂИВАЊЕ ОПТИЧКОГ СКЛОПА ОРГАНА ВИДА (30)
Кератометрија. Извођење поступка скијаскопија. Мерење оптичког склопа
органа вида ауторефрактрометром. Мерење оптичког склопа органа вида оптичким
рефрактрометром. Мерење оптичког склопа органа вида прегледом задњег дела
органа вида. Мерни уређаји и инструменти. Грешке при мерењу.
ИЗДАВАЊЕ НАЛОГА ЗА ИЗРАДУ НАОЧАРА (30)
Принцип и потребни критеријуми за исправно издавање налога за израду
наочара код присутне поремећености оптичког склопа органа вида.
УВОД У ПРАКТИЧНИ ДЕО КОНТАКТНИХ СОЧИВА (6)
Упознавање са врстама контактних сочива.
ТВРДА КОНТАКТНА СОЧИВА (20)
Упознавање са тврдим контактним сочивима ПММА и ГПС. Начин фитовања.
Флуоросцеински тест. Израда налога за ПММА и ГПС контактна сочива.
МЕКА КОНТАКТНА СОЧИВА (20)
Упознавање са меким контактним сочивима. Начин подешавања налегања меких
контактних сочива.
СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ КОНТАКТНИХ СОЧИВА (6)
Упознавање са средствима за одржавање контактних сочива.
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ОПТОМЕТРИСТЕ У РАДНОМ ОКРУЖЕЊУ (50)
Планирање процеса рада и припрема за рад.
Дефинисање дневног плана рада, редоследа радних операција и вршење поделе
радних задатака према извршиоцима.
Припрема и провера апарата и опреме и њихове функције.
Мерење јачине диоптрије.
Постављање пробног оквира и његово подешавање.
Извршавање пробе са пробним стаклима.
Одређивање кератометријских вредности рожњаче као дела оптичког склопа
органа вида.
Циклоплегија и одређивање ауторефрактометријских вредности.
Одређивање оптичког склопа органа вида стенопеичким отвором.
Одређивање оптичког склопа органа вида офталмоскопом.
Мерење оптичког склопа органа вида без присутног астигматизма.
Мерење оптичког склопа органа вида са присутним астигматизмом.
Мерење угла оптичког склопа органа вида са присутним астигматизмом.
Мерење диоптријских вредности бифокалних сочива
Мерење висине сегмента за близину на глави пацијента.
Мерење и центрирање трифокалних сочива.
Одређивање врсте сферних и астигматских стакала.
Одређивање потребе за механичком заштитом, за регулисањем количине
светлости и заштитом од зрачења.

Утврђивање квалитета стакала и сугерисање произвођача стакала.
Утврђивање врсте материјала диоптријских стакала.
Одређивање пупиларне и вертекс дистанце:
- одређивање пупиларне дистанце лењиром, дигиталним пупилометром,
ауторефрактометром, пробним оквиром и помичним мерилом;
- одређивање вертекс дистанце пробним оквиром и лењиром;
- издавање налога за израду наочара са подацима о пупиларној и вертекс
дистанци.
Одређивање параметара контактних сочива.
Субјективно и објективно мерење оптичког склопа органа вида.
Мерење кератометријских вредности.
Одређивање врсте контактних сочива.
Одређивање базне кривине, дијаметра и дебљине контактних сочива.
Одређивање квалитета и количине сузног филма.
Одређивање врсте сочива према дужини ношења.
Поручивање контактних сочива према задатим параметрима.
Обучавање пацијента за руковање и одржавање контактних сочива.
ОПТИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ (70)
Појам и намена оптичких инструмената. Подела. Функција оптичких и
механичких делова.
Примена правоугле призме и њено пресликавање на неколико објеката из
оптичке праксе.
Примена Кеплеровог или астрономског телескопа и његово коришћење на
неколико објеката из оптичке праксе. Галилејев телескоп. Кеплеров телескоп.
Њутнов телескоп. Казегранов телескоп. Грегоријев телескоп. Примена оптичког
система са електрооптичким претварачима и појачивачима слике и његовог
коришћења на неколико објеката из оптичке праксе. Примена колиматора.
Примена једноставног појачала и њихово коришћење на неколико објеката из
оптичке праксе. Примена Кохлерове расвете. Примена микрографије и њено
коришћење на неколико објеката из оптичке праксе. Примена дијапројектора и
његово коришћење у пракси. Примена епипројектора и његово коришћење у
пракси. Примена Абеовог рефрактометра. Примена Пулфрицовог рефрактометра.
НАСТАВА У БЛОКУ (240)
Рад на мерењу оптичког склопа органа вида у оптичарској радњи и на
карактеристичним апаратима према условима и захтевима текуће технологије рада.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО)
Програм је сачињен тако да у делу који се односи на оптички склоп органа вида
омогући поступно савладавање вештина и почетних знања, умења и вештина
приликом коришћења мерних уређаја, а приликом прегледа околине ока. У делу
који се односи на оптометрију ученик треба да савлада субјективно одређивања
видне оштрине, да препозна рефракционе мане, да одреди рефракционе вредности.
Ученик треба да савлада рад на апаратима који служе за одређивање објективне
рефракције. С обзиром на контактна сочива ученик треба да зна да измери све

параметре код којих пацијената је неопходно ношење контактних сочива, а то су
кератометријске вредности, видна оштрина са корекцијом, дијаметар сочива и
диоптријска вредност контактних сочива.
Задатак је наставника да организује посету оптичарској радњи и офталмолошкој
ординацији.
У погледу практичног рада на апаратима ученик треба да савлада рад на
кератометру, шпалт-лампи, оптичком рефрактометру, ауторефрактокератометру и
офталмоскопу.
Садржаји практичне наставе у потпуности су у сагласности са наставним
предметима оптички склоп органа вида, оптометрија и контактна сочива.
Ученици морају имати адекватне услове и једнаке могућности да се упознају и
савладају рад на свим апаратима као и практичан рад са пацијентима.
Практичан рад у оптичарским радњама има за циљ да ученици стекну потребно
самопоуздање и сигурност да њихови резултати мерења имају употребну вредност
у раду са пацијентима, а то је уједно и крајњи циљ практичне наставе.
Кроз једногодишње школовање ученика, знања и вештине се морају довести на
професионални ниво у оптометријској струци. Сви поступци и радње треба да
достигну ниво рутине.
Практична настава треба да заокружи сва знања из области оптички склоп
органа вида, оптометрије и контактних сочива.
Наставник треба да инсистира на осамостаљивању ученика у сервисима и
оптичарским радионицама.
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ
1. ПРАКТИЧНИ РАД
27. Оптичар - оптометриста
Практичан рад обухвата израду конкретног практичног задатка из одговарајуће
области, писмено обрађене уз коришћење цртежа, шема, табела и графикона, а у
односу на целину поступака мерења параметара приликом одређивања рефракције
ока, као и технологију рада у оквиру одговарајућег радног задатка и оперативно
организовање послова.
Задаци за практичан рад проистичу из програма практичне наставе и стручних
теоријских наставних предмета оптички склоп органа вида и оптометрије, а
дефинишу се из радних задатака карактеристичних за специјалистички образовни
профил: оптичар-оптометриста и обухватају следеће образовне целине:
- Мерењем одређивање јачине диоптрије на основу пробе +, - сферним и
цилиндричним пробним стаклима и извођења кератометрије, ауторефрактометрије
и офталмоскопирања.
- Утврђивање параметара који су потребни ради писања диоптрије и осталих
вредности на рецепт.
- Мерни уређаји за одређивање пупиларне и вертекс дистанце.
- Мерни уређаји за одређивање параметара контактних сочива приликом
одређивање рефракције ока, количине и квалитета сузног филма, базне кривине
сочива, дијаметра и дебљине сочива, ради писање рецепта за поручивање
контактних сочива и обука пацијента у руковању контактним сочивима.

Практичан рад у оквиру датих програмских садржаја треба да обухвати најмање
једну технолошку целину.
Практичан рад кандидати изводе у одговарајућим условима у школском
кабинету за оптометрију уз консултације ментора који је задужен да прати и
вреднује практичан рад кандидата.

На основу члана 30. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања
("Службени гласник РС", број 72/09),
Министар просвете доноси
Правилник о ближим условима у погледу школског простора, опреме и наставних
средстава у стручним школама које остварују наставни план и програм за специјалистички
образовни профил оптичар - оптометриста
Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС Просветни гласник", бр. 10/2009 од 31.12.2009. године.
Члан 1.
Овим правилником утврђују се ближи услови (у даљем тексту: Норматив) у
погледу школског простора, опреме и наставних средстава у стручним школама
које остварују наставни план и програм за специјалистички образовни профил
оптичар - оптометриста, у подручју рада машинство и обрада метала, који су
одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Просветном
гласнику".
Број 110-00-237/2/08-03
У Београду, 8. децембра 2009. године
Министар
проф. др Жарко Обрадовић, с.р.
НОРМАТИВ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ
СРЕДСТАВА У СТРУЧНИМ ШКОЛАМА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ОПТИЧАР - ОПТОМЕТРИСТ А
ШКОЛСКИ ПРОСТОР
Учионица опште намене, простор и опрема идентични су са захтевима
садржаним у нормативу школског простора, опреме и наставних средстава
прописаних Правилником о ближим условима у погледу простора, опреме и
наставних средстава за остваривање плана и програма заједничких предмета у
стручним школама за образовне профиле III и IV степена стручне спреме
("Просветни гласник", број 7/91).
Кабинет за специјалистички образовни профил: ОПТИЧАР - ОПТОМЕТРИСТА
Величина кабинета: 125 m2
ОПРЕМА И НАСТАВНА СРЕДСТВА
Ред.
бр.
1.

Назив опреме
Школска табла са екраном и прибором

Број
комада
2

2.

Зидне слике савремених достигнућа у оптици и анатомије ока

10

3.

Радни сто за наставника са рачунаром и повезаним
дијапројектором

2

4.

Столица за наставника са наслоном

2

5.

Витрина за моделе и узорке

1

6.

Ормар за прибор, уређаје и опрему

6

7.

Ормар за књиге, приручнике и каталоге

1

8.

Радни столови за ученике

10

9.

Столице за ученике

10

10. Анатомске покретне столице са точкићима

3

11. Ормар за прву помоћ

1

12. Дијапројектор

2

13. Графоскоп

1

14. ДВД-рекордер

1

15. Телевизор

1

16. Сталак за пројекционе апарате

1

17. Хидраулична постоља за апарате

5

ПРИРУЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ
1.

Приручник из офталмологије

2

2.

Приручник за корекцију рефракционих аномалија

1

3.

Приручник клиничке анатомије

1

4.

Приручник за очне болести

1

5.

Приручник за контактна сочива

1

6.

Приручник за клиничку офталмологију

1

7.

Анатомски атлас

1

8.

Каталог прибора за одређивање рефракције

1

9.

Каталог тврдих контактних сочива

1

10. Каталог меких контактних сочива

1

11. Каталог инструмената за пропирање сузног пута

1

12. Каталог апарата за оптометрију

1

13. Каталог инструмената за оптометрију

1

11. Тумач значења страних речи и појмова у оптометрији

1

СЛИКЕ, ШЕМЕ И ДИЈАПОЗИТИВИ
1.

Слика капака

1

2.

Слика сузног апарата

1

3.

Слика очне јабучице

1

4.

Слика очног живца

1

5.

Слика мозга

1

6.

Слика пробног сета

1

7.

Слика пробног оквира

1

8.

Слика оптотипа

1

9.

Слика фороптера

1

10. Слика ока

1

11. Слика сузног апарата

1

12. Слика мрежњаче

1

13. Слика кератометра

1

14. Слика шпалт лампе

1

15. Слика ауторефрактометра

1

16. Слика оптичког рефрактометра

1

17. Слика тврдих контактних сочива

1

18. Слика меких контактних сочива

1

19. Слика бифокалних контактних сочива

1

20. Слика мултифокалних контактних сочива

1

21. Слика сочива у боји

1

22. Слика протетских контактних сочива

1

23. Слика терапијских контактних сочива

1

24. Шема мрежњаче

1

25. Шема видног пута

1

26. Шема видног поља

1

27. Шема еметропног ока

1

28. Шема миопног ока

1

29. Шема хиперметропног ока

1

30. Шема астигматизма

1

31. Дијапозитиви

комплет

МОДЕЛИ И УЗОРЦИ
1.

Модел очне јабучице

1

2.

Модел лобање

1

3.

Модел ока

1

4.

Узорак тврдих контактних сочива

1

5.

Узорак меких контактних сочива

1

АПАРАТИ
1.

Шпалт лампа

1

2.

Кератометар по Жавалу

1

3.

Кератометар по Бауш-Ломбу

1

4.

Ауторефрактометар и кератометар

1

5.

Оптички рефрактометар

1

МЕРНИ АЛАТИ И ИНСТРУМЕНТИ
1.

Инструмент за мерење очног притиска по Шиоцу

1

2.

Мерни инструмент за апланационо мерење очног притиска

1

3.

Ауторефрактометар

1

4.

Ауторефрактокератометар

1

5.

Оптотип

1

6.

Фороптер

1

7.

Дигитални пупилометар

1

УРЕЂАЈИ
1.

Уређај за пројектовање оптотипа

