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Циљеви предмета 

 
Упознавање студената са основним знањима о теоријским 
концептима здравствене и социјалне заштите, као и 
практичним знањима о организацији наведених система 
заштите. Такође, студенти ће добити основна знања о 
факторима који утичу на здравље и мерема и нивоима 
превенције болести, као и о организацији здравствене и 
социјалне заштите у редовним и ванредним ситуацијама. 
 

Исход изучавања 

 
Усвајање знања и вештина у области организације 
здравствене и социјалне заштите у редовним и ванредним 
приликама, као и знања о основним детерминантама 
здравља и факторима ризика за настанак појединих заразних 
и незаразних болести. Студенти ће бити оспособљени да  
усвојена знања примењују у пракси у смислу повезивања и 
сарадње са свим релевантним партнерима у заједници, 
односно институцијама у систему здравствене и социјалне 
заштите које имају кључну улогу у остваривању 
безбедности грађана и унапређењу и очувању њиховог 
живота и здравља.   
 

Садржај и структура 
предмета 

 
1) Јавно здравствене науке и социомедицински модел 

здравља и болести;  
2) Детерминанте здравља и фактори ризика;  
3) Процена здравственог стања популације – извори 

података и здравствени показатељи;  
4) Концепт здравствене заштите – нивои и мере; 

организација и институције здравствене заштите; 
5)  Епидемиологија – основни епидемиолошки појмови и 

модели и основи организације епидемиолошке 
службе;  

6) Основни појмови хигијене и медицинске екологије и 
организација инспекцијских органа;  

7) Стратегија и систем социјалне заштите;  



8) Здравствена и социјална заштита вулнерабилних и 
маргинализованих група 

9) Здравствени ризици, здравствене потребе и 
организација здравствене заштите у ванредним 
ситуацијама;  

10) Најважнија обољења у ванредним ситуацијама и рату  
11) Епидемиологија заразних болести – основне групе 

заразних болести и противепидемијске мере; 
епидемиологија повреда, поремећаја исхране и 
психичких поремећаја у ванредним ситуацијама;  

12) Социјални ризици у ванредним ситуацијама и 
организација социјалне заштите; организација и 
управљање здравственом хуманитарном помоћи.  

 
 

 
 
 
П Р Е Д А В А Њ А  
недеља Тематска јединица број часова 

I 
Јавно здравствене науке и социомедицински модел здравља 
и болести. Савремени концепт и дефиниције здравља 
 

3 

II 

Најзначајнији фактори који утичу на здравље 
становништва. Детерминанте здравља и фактори ризика. 
Епидемиологија – основни епидемиолошки појмови и 
модели и основи организације епидемиолошке службе;  
Основни појмови хигијене и медицинске екологије. 
 

3 

III 
Процена здравственог стања популације – извори података 
и здравствени показатељи 

3 

IV 

Здравствена политика или политика за здравље  
Глобална стратегија Светске здравствене организације 
Здравље за све до 2000.године и Здравље за све у 21. веку 
 

3 

V 
Здравствена заштита – основна начела, нивои и принципи 
Здравствена заштита појединих категорија становништва 
 

3 

VI 
Промоција здравља  и здравствено васпитање 
 

3 

VII 
Међународна здравствена сарадња.Здравствено 
законодавство - општи појмови  

3 

VIII 
Социјалне болести  
 

3 

IX 
Основни принципи организације здравствене службе. 
Ванболничка заштита .Болничка заштита. Организација и 

3 



рад других здравствених установа.  

X 
Системи здравствене заштите и њихово финансирање. 
Планирање здравствене заштите 

3 

XI 
Здравствени ризици, здравствене потребе и организација 
здравствене заштите у ванредним ситуацијама;  

 

3 

XII 
Најважнија обољења у ванредним ситуацијама и рату  
 

3 

XIII 

Епидемиологија заразних болести – основне групе заразних 
болести и противепидемијске мере; епидемиологија 
повреда, поремећаја исхране и психичких поремећаја у 
ванредним ситуацијама;  
 

3 

XIV 
Здравствена и социјална заштита вулнерабилних и 
маргинализованих група 
 

3 

XV 
Социјални ризици у ванредним ситуацијама и организација 
социјалне заштите; организација и управљање здравственом 
хуманитарном помоћи 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
В Е Ж Б Е  
недеља Тематска јединица број часова 

I 

Здравствена заштита појединих категорија становништва 
(породице, одојчади и деце предшколског узраста, деце 
школског узраста, жена, старог становништва) 

1 

II 

Концепт здравствене заштите – нивои и мере здравствене 

заштит. Организација и институције здравствене заштите – 

Закон о здравственој заштити Републике Србије 

1 

III 

Основни епидемиолошки појмови и модели и основи 

организације епидемиолошке службе.Међународна 

здравствена сарадња 

1 

IV 

Здравствена и социјална заштита вулнерабилних и 
маргинализованих група. Социјалне неједнакости у 
здрављу. Сиромаштво и здравље. Маргинализоване групе и 
здравље  

1 



V 

Здравствена заштита социјално угрожених лица. 
Здравствене потребе и здравствени проблеми популације 
Рома. Здравствене потребе и здравствени проблеми 
избеглих и расељених лица 
 

1 

VI 

Друштвена подршка и здравље. Хендикепиране особе – 
особе са посебним потребама. Насиље – проблем породице 
и друштва. Затвореници и здравље 
 

1 

VII Први колоквијум 1 

VIII 

Систем здравствене заштите у ванредним приликама. 

Збрињавање повређених и оболелих у ванредним 

приликама. Структура здравствене службе у рату и 

ванредним приликама. Медицинско снабдевање у 

ванредним приликама и у рату 

1 

IX 

Здравствена заштита у масовним несрећама. Организација 

здравствене заштите већих насеља приликом бомбардовања 

и НХБ удара. Најважније повреде у ванредним ситуацијама 

и рату.  

 1 

X 

Збрињавање оболелих од заразних болести у условима 

примене биолошког оружја. Обољења услед недовољне 

исхране.  

1 

XI 
Повреде услед радиоактивног зрачења нуклеарне 

експлозије. Мешовите повреде услед нуклеарне експлозије 

1 

XII Психијатријски поремећаји у ванредним ситуацијама и рату 1 

XIII 
Најважније повреде у ванредним ситуацијама и рату. 
Најважнија обољења у ванредним ситуацијама и рату 

1 

XIV 
Социјални ризици у ванредним ситуацијама и организација 

социјалне заштите 

1 

XV Други колоквијум 1 
 
 
 
 
Облици извођења наставе 
 

 
Предавања, вежбе, колоквијуми, семинарски радови, 
организација и учешће у хуманитарној акцији.  

Начин оцењивања на 
предмету 
 
 

предиспитне обавезе:  40 поена (активност током 
наставе 10, семинар 20, колоквијум 40) 
усмени испит: до поена 30; 
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факултет, 2006 
2. Башић С, Јовић С, Парлић М, 
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Подаци о наставницима и 
сарадницима на предмету 

проф. др Слађана Јовић 
Е-mail: sladjana.jovic@fb.bg.ac.rs 
 
 Консултације: четвртак од 13 до 15 часова 
 

 
 
ИСПИТНА ПИТАЊА/ОБЛАСТИ Здравствена и социјална заштита 
  
 

1. Здравствена заштита одојчади и деце предшколског узраста 
2. Здравствена заштита деце школског узраста 
3. Здравствена заштита жена 
4. Здравствена заштита старог становништва 

5. Здравствена заштита породице  

6. Социјална заштита у Републици Србији 

7. Концепт здравствене заштите – нивои и мере здравствене заштите 

8. Организација и институције здравствене заштите – Закон о здравственој 

заштити Србије 

9. Основни епидемиолошки појмови и модели и основи организације 

епидемиолошке службе 

10. Међународна здравствена сарадња 

11. Глобална стратегија Светске здравствене организације Здравље за све до 
2000.године и Здравље за све у 21. веку 

12. Социјалне неједнакости у здрављу 
13. Породица и здравље 
14. Сиромаштво и здравље 
15. Животна средина и здравље 
16. Индикатори здравља проистекли из средине 
17. Маргинализоване групе и здравље 
18. Здравствене потребе и здравствени проблеми популације Рома 



19. Здравствене потребе и здравствени проблеми избеглих и расељених лица 
20. Здравствена заштита социјално угрожених лица 
21. Хендикепиране особе – особе са посебним потребама 
22. Затвореници и здравље 
23. Насиље – проблем породице и друштва 
24. Друштвена подршка и здравље 
25. Примарна здравствена заштита 
26. Светска здравствена организација и Светски дан здравља 7. Април 
27. Циљеви Светске здравствене организације у 21.веку за регион Европе 
28. Здравствено законодавство и међународно-правни третман здравствене 

заштите 

29. Систем здравствене заштите у ванредним приликама 

30. Збрињавање повређених и оболелих у ванредним приликама 

31. Медицинско снабдевање у ванредним приликама и у рату 

32. Структура здравствене службе у рату и ванредним приликама 

33. Организација здравствене заштите већих насеља приликом бомбардовања и 

НХБ удара 

34. Здравствена заштита у масовним несрећама 

35. Социјална заштита у ванредним околностима 

36. Међународно хуманитарно право 

37. Најважније повреде у ванредним ситуацијама и рату 

38. Најважнија обољења у ванредним ситуацијама и рату 

39. Збрињавање оболелих од заразних болести у условима примене биолошког 

оружја 

40. Обољења услед недовољне исхране 

41. Психијатријски поремећаји у ванредним ситуацијама и рату 

42. Повреде услед радиоактивног зрачења нуклеарне експлозије 

43. Мешовите повреде услед нуклеарне експлозије 

44. Епидемиологија заразних болести – основне групе заразних болести и 

противепидемијске мере 

45. Социјални ризици у ванредним приликама и организација социјалне 

заштите 

 
 
 
 
 
 


