
Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави 
Име и презиме  Љубица Кривокапић 
Звање Наставник вештина 

Назив институције у  којој наставник ради са 
пуним  или непуним радним временом и од када 

Академија васпитачко-медицинских струковних 
студија Крушевац – Одсек Ћуприја (100%) 
13.08.2020. 

Ужа научна односно уметничка област Интегративна здравствена и социјална заштита 
Академска каријера 

 Година  Институција  Научна или 
уметничка област  

Ужа научна, уметничка 
или стручна област 

Избор у звање 2020. 

Академија 
васпитачко 
медицинских 
струковних студија  

Медицинске 
науке 

Интегративна 
здравствена и 
социјална заштита 

Докторат У току 

Универзитет у 
Новом Саду, 
Медицински 
факултет Нови Сад 

Медицинске 
науке 

Јавно здравље 

Специјализација     
Магистратура     

Мастер 2013. 

Универзитет у 
Новом Саду, 
Медицински 
факултет Нови Сад 

Медицинске 
науке 

Здравствена нега 
 

Диплома 2009. 

Медицински 
факултет у 
Приштини, 
Основне академске 
студије здравствене 
неге 

Медицинске 
науке 

Здравствена нега 
 

Списак предмета за  које  је наставник акредитован на првом или другом степену студија 

Р.Б. Ознака 
предмета Назив предмета      Вид 

наставе Назив студијског програма  Врста 
студија 

1. СМ1208 Здравствена нега А Струковна медицинска сестра ОСС 
2. СМ1104 Здравствено вастапиње А Струковна медицинска сестра ОСС 
3. СМ2316 Превентивна медицина A Струковна медицинак сестра ОСС 
      
      
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1.  
Милутиновић С, Кривокапић Љ, Вукосављевић И, Варјачић М,Крстић А, 
Ивановић С. Пошаст 21 века –КОВИД-19. XIV Конгрес НАУЗРС са међународним 
учешћем.Врњачка бања мај 2020. Зборник сажетака. 

2.  

Кривокапић Љ, Милутиновић С,Вукосављевић И,Варјачић М, Крстић А. 
Информисаност и ставови адолесцената у погледу полно преносивих инфекција  у 
свету и код нас. XIV Конгрес НАУЗРС са међународним учешћем.Врњачка бања 
мај 2020. Зборник сажетака. 

3.  
Варјачић М, Крстић А, Кривокапић Љ, Милутиновић  С. Превенција акутног 
инфаркта миокарда. XIV Конгрес НАУЗРС са међународним учешћем.Врњачка 
бања мај 2020. Зборник сажетака. 

4.  Крстић А, Варјачић М, Кривокапић Љ, Милутиновић С. Превенција карцинома 
грлића материце. XIV Конгрес НАУЗРС са међународним учешћем.Врњачка бања 



мај 2020. Зборник сажетака. 

5.  

Вукосављевић И, Милутиновић С, Кривокапић Љ. Инструменти као златни 
стандард у области скрининга који се користи за процену сексуалне дисфункције 
код жена оболелих од гинеколошких малигнитета.  XIV Конгрес НАУЗРС са 
међународним учешћем.Врњачка бања мај 2020. Зборник сажетака. 

6.  

Вукосављевић И,Милутиновић С, Кривокапић Љ. Нуспојаве након лечења 
малигнитета женских репродуктивних органа. Национални конгрес здравствених 
радника Србије са међународним учешћем  „Знање као путоказ“. 
Златибор,2020.Зборник сажетака.Савез удружења здравствених радника 
Србије,Београд. 

7.  

Милутиновић С, Кривокапић Љ, Вукосављевић И. Морал и сестринство. 
Национални конгрес здравствених радника Србије са међународним учешћем  
„Знање као путоказ“. Златибор,2020.Зборник сажетака.Савез удружења 
здравствених радника Србије,Београд. 

8.  

Родић А., Кривокапић Љ. Исхрана и здравље.Девети конгрес националне 
асоцијације удружења здравствених радника Р.Србије са међународним 
учешћем.Врњачка Бања, 2017. Зборник сажетака.Национална асоцијација удружења 
здравствених радника  Србије.Ниш. 

9.  

Милутиновић С.,Кривокапић Љ.,Станковић А.,Станојевић Ч.Сексуално понашање 
и утицај на репродуктивно здравље адолесцената.Осми конгрес националне 
асоцијације удружења здравствених радника Србије са међународним 
учешћем.Врњачка Бања,2017.Зборник сажетака.Национална асоцијација удружења 
здравствених радника Србије. Ниш. 

10.  Кривокапић Љ.,Јованић П.,Јевтић М.,МатићБ.Технологије за коначно збрињавање 
медицинског и фармацеутског отпада.Техничка дијагностика,Вол.XV,Број 1.,2016. 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупан број цитата  
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе  
Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни 
Усавршавања   
Други подаци које сматрате релевантним 
Саопштења на међународним и домаћим научно-стручним скупова штампана у изводу: 
Кривокапић Љ.,Милутиновић С.Рехабилитација неуролошких болесника.Симпозијум главних 
сестара, техничара и бабица Р. Србије,В.Бања.2017.Зборник сажетака.Удружење медицинских 
сестара, техничара и бабица Р.Србије,Београд 
Кривокапић Љ.,Милутиновић С.Климатске промене и ментално здравље.Осми конгрес 
националне асоцијације удружења здравствених радника Србије са међународним 
учешћем.Врњачка Бања,2017.Зборник сажетака.Национална асоцијација удружења здравствених 
радника Србије. Ниш. 
Кривокапић Љ.,Милутиновић С.Одговоран сестрински приступ према пацијенту.Конгрес 
здравствених радника Србије.Златибор,2017.Зборник сажетака.Савез удружења здравствених 
радника Р.Србије,Београд. 
Кривокапић Љ.,Милутиновић С.Управљање медицинским отпадом.Седми конгрес националне 
асоцијације удружења здравствених радника Србије са међународним учешћем.Врњачка 
Бања,2016.Зборник сажетака.Национална асоцијација удружења здравствених радника Србије.Ниш. 
Милутиновић С.,Кривокапић Љ.,Ковачевић А.,Станковић А.Утицај медија на здравље.Симпозијум 
здравствених радника Србије прве категорије са међународним учешћем.Златибор,2016.Зборник 
сажетака.Савез удружења здравствених радника Р.Србије,Београд. 
Кривокапић Љ.,Милутиновић С. Утицај исхране на кожне болести.Симпозијум здравствених 
радника Србије прве категорије са међународним учешћем.Златибор,2016.Зборник сажетака.Савез 
удружења здравствених радника Р.Србије,Београд. 
Кривокапић Љ.,Илић Н.,Миљојковић Ј.,МилутиновићС.Процена делафармацеутског отпада у 



РепублициСрбији, Етикум, 2016. 
НиколићС.,Ивановић С., Милутиновић С.,Кривокапић Љ., ТрговчевићС.Компликације 
парентералне исхране код хируршких пацијената. Конгрес здравствених радника 
Србије.Златибор,2016.Зборник сажетака.Удружење медицинских сестара-техничара и бабица 
Републике Србије, Београд 
Кривокапић Љ.,Ивановић С.,Милутиновић С.,Николић С., Трговчевић С. Репродуктивно здравље 
у Србији.Конгрес здравствених радника Србије.Златибор,2016.Зборник сажетака.Удружење 
медицинских сестара-техничара и бабица Републике Србије, Београд 
Милутиновић С.,Кривокапић Љ.,Николић С.,Ивановић С.,ТрговчевићС.Фактори ризика у настанку 
карцинома дојке. Конгрес здравствених радника Србије.Златибор,2016.Зборник сажетака.Удружење 
медицинских сестара-техничара и бабица Републике Србије, Београд 
ИвановићС.,Трговчевић С.,Николић С.,Милутиновић С.,Кривокапић Љ. Сестринска процена и 
организација постоперативног бола. Конгрес здравствених радника Србије.Златибор,2016.Зборник 
сажетака.Удружење медицинских сестара-техничара и бабицаРепубликеСрбије, Београд 
ТрговчевићС.,Ивановић С., Николић С., Кривокапић Љ., Милутиновић С. Улога здравствене неге 
у процесу рехабилитације након уградње ендопротезе кука. Конгрес здравствених радника 
Србије.Златибор,2016.Зборник сажетака.Удружење медицинских сестара-техничара и 
бабицаРепубликеСрбије, Београд 
Милутиновић С. Кривокапић Љ. СтанојевићЧ.Станојевић В. Фактори ризика у настанку псоријазе 
Врњачка бања2016 Зборник сажетака.Шести међународни конгрес националне асоцијације 
удружења здравствених радника Србије. 
Кривокапић Љ. Ивановић С. Трговчевић С. Николић С. Ментално здравље као јавно здравствени        
приоритет. Симпозијум главних сестара и бабица, сестара и бабица из праксе и професора 
здравствене неге.Тара,2015. Зборник сажетака.Удружење медицинских сестара-техничара и бабица 
Републике Србије,Београд 
Трговчевић С. Ивановић С. Николић С. Кривокапић Љ. Неуростимулативни приступ пацијенту 
током спровођења здравствене неге након можданог удара. Симпозијум главних сестара и 
бабица,сестара и бабица из праксе и професора здравствене неге.Тара,2015. Зборник 
сажетака.Удружење медицинских сестара-техничара и бабица Републике Србије,Београд 
Николић С. Ивановић С. Трговчевић С. КривокапићЉ.Здравствена нега потхрањених хируршких 
пацијената. Симпозијум главних сестара и бабица, сестара и бабица из праксе и професора 
здравствене неге.Тара,2015. Зборник сажетака.Удружење медицинских сестара-техничара и бабица 
Републике Србије,Београд. 
Ивановић С. Трговчевић С. Николић С. Кривокапић Љ. У чему је значај преоперативне процене и 
планирања. Симпозијум главних сестара и бабица, сестара и бабица из праксе и професора 
здравствене неге.Тара,2015. Зборник сажетака.Удружење медицинских сестара-техничара и бабица 
Републике Србије,Београд 
Ове податке дати за сваког наставника, или користећи исту форму формулара формирати књигу свих наставника у 
установи, која се у том слушају даје као прилог. Ова табела не сме прећи једну А4 страну. 

 
 
 


