
Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави 
Име и презиме  Сања М. Трговчевић 
Звање Професор струковних студија 

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

Академија васпитачко-медицинских струковних студија Одсек 
Ћуприја 100%   
01.04.2014. 

Ужа научна односно уметничка област Здравствена нега 
Академска каријера 

 Година  Институција  Научна или 
уметничка област  

Ужа научна, уметничка 
или стручна област 

Избор у звање 
2011. 
 
2014. 

Факултет политичких 
наука, Београд 
Висока медицинска 
школа струковних 
студија  Ћуприја 

Политичке науке 
 
Здравствена нега 

Социо – медицинска ужа 
научна област 
 
Здравствена нега 

Докторат 2013. 

Факултет за специјалну 
едукацију и 
рехабилитацију, 
Универзитет у Београду 

Специјална едукација 
и рехабилитација Соматопедија 

Специјализација     

Магистратура 2010. 

Факултет за специјалну 
едукацију и 
рехабилитацију, 
Универзитет у Београду 

Специјална едукација 
и рехабилитација Соматопедија 

Мастер     

Диплома 1997. Дефектолошки факултет, 
Универзитет у Београду 

Медицинско поље 
Специјална едукација 
и рехабилитација 

Тифлологија 

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. МР1105 Комуникационе вештине П Струковни медицински радиолог ОСС 

2. СМ3532 Увод у методологију 
истраживања П+А Струковна медицинска сестра ОСС 

3. СМ3535 Интегративна здравствена и 
социјална заштита П Струковна медицинска сестра ОСС 

4. ММ0004 Методологија истраживања у 
сестриству П+А Струковни мастер медиицнска сестра МСС 

5.      
6.      
7.      
8.      
9.      

10.      
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1.  

IVANOVIĆ S, TRGOVČEVIĆ S, KOCIĆ B,TOMAŠEVIĆ-TODOROVIĆ S, JEREMIĆ-KNEŽEVIĆ M, 
KNEŽEVIĆ A. „Relationship between tht frequency of falls, fera of falling and functional abilities in 
women over 65 years old“. Vojnosanitetski pregled. 2019. DOI: 
https://doi.org/10.2298/VSP181125131I 

2.  

IVANOVIĆ S. TRGOVČEVIĆ Sanja M., KOCIĆ B. TODOROVIĆ-TOMAŠEVIĆ S. JEREMIĆ-KNEŽEVIĆ M. 
KNEŽEVIĆ A. „Identifikacija starih osoba sa rizikom za pad i faktora rizika za pad u opštoj 
populaciji“. Srpski Arhiv za Celokupno Lekarstvo. 2018; 146(7-8):396-402: 
https://doi.org/10.2298/SARH170529171I 

3.  
IVANOVIĆ S. TRGOVČEVIĆ Sanja M. Faktori rizika za nastanak straha od pada kod starih osoba u 
Srbiji. Vojnosanitetski pregled. 2016. 2018; 75(8):764-772. 
http://www.doiserbia.nb.rs/issue.aspx?issueid=2576 



4.  
TRGOVČEVIĆ Sanja M., NEDOVIĆ G., IVANOVIĆ S. Perception of social support of persons with 
spinal cord injury on the territory of the Republic of Serbia, Zdravstvena zaštita. 2017;46 (1):84-
90 

5.  
REPIĆ G., IVANOVIĆ S., STANOJEVIĆ Č, TRGOVČEVIĆ Sanja M. Psychological and spiritual well-
being of the quality of life in colostomy patients. Vojnosanitetski Pregled. 2016. DOI: 
10.2298/VSP151118357R 

6.  
UROŠEVIĆ, Jadranka, ODOVIĆ, Gordana, RAPAIĆ, Dragan, DAVIDOVIĆ, Dejan, TRGOVČEVIĆ, Sanja 
M., MILOVANOVIĆ, Verica.Quality of life of the elderly in urban and rural areas in Serbia. 
Vojnosanitetski Pregled. 2015. Vol. 72, No. 11, str . 968 – 975. 

7.  
CVETKOVIC-JOVANOVIC M., IVANOVIC S., TRGOVCEVIC S., SIMOVIC T., STANKOVIC M., 
MILUTINOVIC S."Primena informacione tehnologiie u procesu zdravstvene nege“Acta Medica 
Medianae. 2019. DOI 10 5633/amm. 2020.0125. 

8.  

TAKOVAC J. TRGOVČEVIĆ S. IVANOVIĆ S. Empatija kao jedan od faktora uspeha rada medicinskih 
sestara. Nacionalni kongres zdravstvenih radnika Srbije sa međunarodnim učešćem „Kvalitet kao 
obaveza“. Zlatibor, 2019. Zbornik sažetaka. Savez udruženja zdravstvenih radnika Srbije, 
Beograd, 2019:81 

9.  

MOMČILOVIĆ Lj. IVANOVIĆ S. TRGOVČEVIĆ S. Faktori rizika za nastanak kardiovaskularnnih 
bolesti i informisanost ispitanika. Nacionalni kongres zdravstvenih radnika Srbije sa 
međunarodnim učešćem „Kvalitet kao obaveza“. Zlatibor, 2019. Zbornik sažetaka. Savez 
udruženja zdravstvenih radnika Srbije, Beograd, 2019:53 

10.  

TRGOVČEVIĆ, Sanja M., IVANOVIĆ S., NIKOLIĆ S., JOVANOVIĆ S. „Motivisanost i stavovi studenata 
u vezi sa implementacijom Procesa zdravstvene nege“. Kongres zdravstvenih radnika Srbije I 
kategorije „Promocija znanja“sa međunarodnim učešćem. Zlatibor. 2017. Zbornik sažetaka. 
Savez udruženja zdravstvenih radnika Srbije, Beograd, 2017; 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупан број цитата 35 
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе 8 
Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни 

Усавршавања  

•Током 2011. године завршен једногодишњи курс ''Развој капацитета организација цивилног 
друштва за пружање социјалних услуга'', у организацији Групе 484 и Уникредит фондације 
из Милана, креиран од стране истакнутих стручњака у овој области. 
•Током 2010/2011. године завршен специјалистички програм иновације знања из области 
рехабилитације, на Факултету политичких наука Универзитета у Београду и одбранила рад 
на тему ''Могућности и карактеристике рехабилитације и социјалне интеграције деце са 
оштећењем вида''. 
•Током 2006/2007. године савладан програм стручног усавршавања ''Школа за све - 
инклузивно образовање'', одобрен од Завода за унапређење образовања и васпитања. 
•Током 2006. године, завршен стручни двосеместрални семинар на Институту за ментално 
здравље у Београду из области Опште и специфичне реедукације психомоторике са 
релаксацијом и стекла звање Реедукатора психомоторике. 

Други подаци које сматрате релевантним 
•Континуирана едукација ТРГОВЧЕВИЋ, Сања М. Тренинг мокраћне бешике код пацијента са неурогеном бешиком. 
Акредитована од стране Министарства здравља за медицинске сестре, физиотерапеуте, лекаре и бабице. Акредитациони 
број Д-1-1317/16. 
•Уредник 
•НЕДОВИЋ, Горан (уредник), БАНКОВИЋ, Слободан (уредник), ТРГОВЧЕВИЋ, Сања М. (уредник). Зборник резимеа. 
Нови Сад: Друштво  дефектолога Војводине, 2012. 157 стр. ИСБН 978-86-913605-3-5. [ЦОБИСС.СР-ИД 275672071] 
ПОТИЋ Срећко и ЂОРЂЕВИЋ Србомир (уредник) Зборник резимеа ИВ стручно – научног скупа са међународним 
учешћем „Актуелности у едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју“. Београд 24 – 25. Октобар 2015, 
године. Београд: Ресурсни центар за специјалну едукацију. ИСБН -  Програмски одбор 
•IV International Scientific Conference Special Education and Rehabilitation – Early Intervention – October, 14-16, Subotica, 
Serbia - Организациони одбор 
•Учешће у пројекту Министарства науке који се бави социјалним аспектима особа са инвалидитетом 2009 - 2010 
''Development of social skills in persons with developmental disabilities''. 
•Истраживање под називом "Исходи коришћења услуга у заједници за децу са сметњама у развоју и њихове породице", 
у организацији Центра за истраживања у социјалној политици и социјалном раду, Факултет политичких наука 
Универзитета у Београду, у сарадњи са УНИЦЕФ-ом и Европском комисијом 2014.  



•Волонтер и консултатнт у Националном удружењу родитеља деце оболеле од рада (НУРДОР). 
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. 

 
 
 


