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ФАКУЛТЕТ  БЕЗБЕДНОСТИ 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

 

Декану Проф. др Владимиру Цветковићу  

 

 

 

У складу са чланом 10. став 5. Правилника о минималним  условима за стицање звања 

наставника на Универзитету у Београду подносим следећи 

 

                                                   

И З В Е Ш Т А Ј 

о раду редовног професора за период од 2016. до 2021. године 

 

Изабрана сам у звање редовног професора у октобру 2014. године, и у складу са обавезом 

из члана 10. став 5. Правилника о минималним  условима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду подосим Извештај Декану, у коме су приказане моје најважније 

наставне и научне активности у периоду од 1. октобра 2016. до 1. октобра 2021. године.  
 

 

1. Допринос у настави 

 
На основним студијама у извештајном периоду реализовала сам наставу из предмета 

Здравсвена и социјална заштита, Безбедност и здравље на раду и Етика и политика 
хуманитарне помоћи. Резултати студентског вредновања за предмете на основним 

студијама увек су се кретали изнад 4,5. За протеклу школску 2020./2021.годину резултати 
су следећи: 

 

др Слађана Јовић, 

редовни професор 

Здравствена и 

социјална заштита 
4.705 

Безбедност и 

здравље на раду 
4.690 

 

 
На мастер студијама реализовала сам део наставе у оквиру предмета Глобализација и 

заштита животне средине, Управљање системом обнове и помоћи, Глобалне безбедносне 

претње, Мере заштите и спасавања од елементарних непогода, Еколошки ризици и 

претње, а на докторским студијама  Управљање ризицима и кризама у животној средини 

 

Уз сагласност руководства Факултета безбедности, и на иницијативу Института за јавно 

здраље Србије ,,Др Милан Јовановић Батут'' ангажовала сам студенте мастер и докторских 

студија Факултета безбедности током школске 2016/2017.године, у оквиру предмета 

,,Глобализација и заштита животне средине'', да учествовују у модулу учења на 

даљину (distance learning)  Италијанског националног института за здравље, односно 

тестирању  и евалуацији модула ''Брза процена потреба''. На тај начин је Факултет 

безбедности као партнер учествовао у реализацији међународне конференције поводом 
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RKEP2 Пројекта ''Развијање програма обуке о управљању у ванредним ситуацијама'', 

заједно са Институтом за јавно здравље Србије ''Др Милан Јовановић Батут'', националним 

институтом ''Instituto superiore di sanita''  из Рима, Амбасадом Италије, Министарством 

здравља Републике Србије, Канцеларијом Светске здравствене организације у Србији и 

Министарством унутрашњих послова Србије 

 

У изештајном периоду била сам ментор за шест мастер радова, један специјалистички рад, 

као и члан комисије за одбрану докторске дисертације на Медицинском факултету у Новом 

Саду. Била сам ментор већег броја дипломских радова, током протеклог петогодишњег 

периода, преко 100 радова.  

 

2. Научноистраживачки, стручни и професионални допринос 

2.1. Објављени радови  

 

Поглавље у монографији међународног значаја или рад у тематском зборнику 

међународног значаја (М14)  

  
1. Babić (Jović) S, Gačić J and Jakovljević V. (2017) Global health threats and health 

protection, In:  Bošković M. (ed).  Security Risks: Assessment, Management and Current 
Challenges, New York:Nova Science Publishers        

                                                                              
2. Gačić J, Babić (Jović) S, Jakovljević V. (2017) The course of forced migrations and 

humanitarian crisis in Europe. In:  Bošković M. (ed).  Security Risks: Assessment, 
Management and Current Challenges, New York:Nova Science Publishers     

 

 

Рад у водећем часопису националног значаја (М51)  

 

1. Gačić, J., Jović, S. J., Terzić, N. S., Cvetković, V. M., Terzić, M. T., Stojanović, D. G., & 
Stojanović, G. R. (2021). Rodne razlike u intenzitetu stresa i mehanizama za kontrolu stresa 

kod studenata, budućih stručnjaka za pomoć u hitnim slučajevima. Vojnosanitetski 
pregled, 78(6), 635-641.   

 

Рад у научном часопису (М53) 

 

1.Цветковић В., Гачић Ј., Бабић (Јовић) С. (2017). Religiousness level and citizen preparedness 

for natural disasters. Vojno delo, 69(4), 124-134. 

 

 

Саопштење са међународног скупа штампано у изводу ( М34)  

 

1. Илић В., Бабић (Јовић) С. (2016). Autonomy and a Sense of Belonging in the Light of 

Systemic Therapy – Family Constellations, 22nd European Association for Psychoterapy 

Congress ''Autonomy and a Sense of Belonging'', Septembar 29th – October 1st 2016, Book 

of Abstracts, Zagreb, Croatia 
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2. Јовић С. и Гачић Ј. (2019). Превенција насиља над децом у породици, уводно 

излагање VI Конгрес удружења за превентивну педијатрију Србије са међународним 

учешћем, Прва регионална конференција превентивне педијатрије југоисточне 

Европе, Београд, Зборник радова и сажетака 

 

Саопштење са националног скупа штампано у целини (М63) 

 

1. Јовић С., Радовић И., Јаковљевић В., Бошковић М,. Јовичић И. (2017) Национални 

систем безбедности и здравља на раду Републике Србије на путу европских интеграција,  

У: Љ.Танасијевић (Ур.), Еколошка безбедност и заштита на раду, Прва конференција са 

међународним учешћем, Зрењанин,  

Београд: Удружење кластер комора за заштиту животне средине. 

 

2. Јовић С., Гачић Ј. Николић М., Цветковић В., Рашета Д. (2017) Глобални ризици по 

здравље и одговор здравственог система у ванредним ситуацијама, У: Танасијевић Љ. 

(Ур.), Еколошка безбедност и заштита на раду, Прва конференција са међународним 
учешћем, Зрењанин,  Београд: Удружење кластер комора за заштиту животне средине. 

 
3. Гачић, J., Јаковљевић, В., Бабић (Јовић), С. (2017). Нова концептуализација рањивости 

и отпорности модерних градова у условима природних катастрофа, У:  
Танасијевић Љ. (Ур.), Еколошка безбедност и заштита на раду, стр.25-31.Прва 

конференција са међунардоним учешћем, Зборник радова, Зрењанин 2017,  
Београд: Удружење кластер комора за заштиту животне средине. 

 
4. Николић М., Аранђеловић М., Станковић А., Јовић С. (2017). Испитивање кожних 

симптома код запослених у јавним објектима. У:Танасијевић Љ. (ур.), Еколошка 
безбедност и заштита на раду, стр.25-31.Прва конференција са међунардоним учешћем, 

Зборник радова, Зрењанин 2017,  
Београд: Удружење кластер комора за заштиту животне средине. 

 
5.     Гачић, Ј., Бабић (Јовић) , С. (2017). Рањивост и отпорност градова – нови 

одговор на природне катастрофе, У С. Станаревић, А., Ђукић (ур.), Урбана 

безбедност и урбани развој (стр.271-282). Београд: Факултет безбедности     

                                                                             

        Потпуни преглед структуре и квантитативних резултата научног рада у извештајном 

периоду види се у следећој табели 

Врста научно-истраживачких резултата М 

Вредност 

резултат

а 

Број 

резултат

а 

Оцена НИР 

Поглавље у монографији међународног 

значаја или рад у тематском зборнику 

међународног значаја  
М14 5 2 10 

 

Рад у водећем часопису националног 
значаја  

М51 3 1 3 
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Квалитативни показатељи цитираности, према подацима Google scholar у извештајном 

периоду показују да су радови од 2017. године цитирани укупно 126 пута (провера само за 

презиме Јовић). 

 

Индекси навода 

  Све Од 2017 

Наводи 252 126 

h-индекс 8 5 

i10-индекс 5 2 

2.2. Уређивачка делатност/чланство у уређивачким одборима 

 

 MD Medical data, Beograd (Srbija)              

 Рецензензент  часописа Српски архив и Војно санитетски преглед.  
 

 

  3. Допринос академској и стручној заједници 

 

Током 2017-2020. године била сам председница Етичке комије Факутета безбедности. Од 
2016. до 2021. године била сам делегат у скупштини Српког лекарског друштва, као 

представник Секције за социјалну медицину, и члан председништва наведене секције.  
Активан сам члан Секције за социјалну медицину Српског лекарског друштва и Секције за 

хуманост, уметност и културу Друштва лекара Војводине – Српског лекарског друштва, у 
оквиру које је организовано више хуманитарних активости и донација за децу с посебним 

потребама Дома у Врднику, као и за бројне болнице у Србији. 
 

Одржала сам уводно предавање ,,Ванредне ситуације и здравље'' на симпозијуму ''Ванредне 
ситуације и здравље'', одржаном у Српском лекарском друштву у Београду 5.априла 

2017.године. Симпозијум је био део програма континуиране едукације за продужење 
лиценце здравственим радницима (лекарима, стоматолозима, фармацеутима, медицинским 

сестрама и техничарима) а ти програми се акредитују од стране Здравственог савета 
Републике Србије.  

 
Учествовала сам на следећим симпозијумима и конферецијама у циљу личне едукације и 

сама финансирала учешће:  

 

Рад у научном часопису  М53 1 1 1 

Саопштење са националног скупа 

штампано у целини 
М63 1 5 5 

Саопштење са међународног скупа 

штампано у изводу 
М34 0,5 2 1 

Укупно 20,0 
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 Симпозијум ,,Ментално здравље и насиље у породици''  Акредитација А-1-86/17 , 
19.април 2017, Београд 

 Интернационална психоаналитичка коференција ''О мишљењу и границама'', 1.-4. 
јун, Београд  

 Летња школа психоанализе Дивчибаре, ''Агресивност савременог доба'' 13.-17. 
септембар  2017  

 

Учествовала сам на симпозијуму  „Безбедност у здравству“  у својству предавача 

Симпозијум  је био акредитован на основу Одлуке Здравственог савета Србије о 

акредитацији програма континуиране едукације (број: А-1-1656/19) и одржан под 

покровитељством Министарства здравља Републике Србије 26. јуна 2020.године у Клубу 

посланика на Дедињу, у Београду. 

 

Презентована су предавања: 

1. Припреме система здравствене заштите за функционисање у условима ванредних 

ситуација, аутори: проф. др Владимир Јаковљевић и проф. др Слађана Јовић  

 

2. Одговор здравственог система у ванредним ситуацијама, аутор проф. др Слађана 

Јовић    

 

Симпозијум је био намењен руководећим структурама у здравственим установама 

Републике Србије, стручном кадру на пословима безбедности, информатичке подршке и 

управљања људским ресурсима. Такође, здравственим радницима (лекарима, 
стоматолозима, фармацеутима, медицинским сестрама и техничарима). За пасивно учешће 

на Симпозијуму Здравствени савет Србије додељује 4 бода за лиценцу здравственим 
радницима. 

 
Учестовала сам као предавач на Првом националном семинару за младе из области 

ванредних ситуација, одржаном у Коларчевој задужбини у Београду, од 16. до 18.04. 2021 
са предавањем ,,Прва психолошка и психо-социјална помоћ у ванредним ситуацијама'', 

аутори проф. др Јасмина Гачић и проф. др Слађана Јовић, 
 

Учестовала сам као предавач на међународној видео конференцији "Стратешко управљање 
ризицима и кризама – Спремност на будуће кризе'' која је одржана 19. i 20.10. 2021.године 

у организацији Центра за анализу ризика и управљање кризама (Београд), Хрватске удруге 
за међународне студије (Загреб), Института за стандардизацију Србије (Београд),  и 

Европског центра за мир и развој УН (Београд),  са радом ,,Јачање резилијентности 

појединца и заједнице у условима нових безбедносних ризика и претњи'', аутори проф. др  

Слађана Јовић и доц.др. Никола Петровић 

 

 

                                            Проф. др Слађана Јовић 


