


 

5. Пријављени кандидати: 

1) Спец. др мед. Маријана Срећковић, специјалиста хигијене 

 

II. ЛИЧНИ ПОДАЦИ ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА  

1. Име, име једног родитеља и презиме: Маријана (Драган) Срећковић 

2. Звање: доктор медицине, специјалиста хигијене; 

3. Датум и место рођења, адреса: 27.10.1982. године, Шабац, Валдимира Васића 9; 

4. Установа или предузеће где је кандидат тренутно запослен и професионални статус: 
Завод за јавно здравље Шабац, Центар за хигијену и хуману екологију, доктор 
медицине, специјалиста хигијене; 

5. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског 
програма (студијска група), просечна оцена током студија и стечени стручни, односно 
академски назив: 2001-2007. године Медицински факултет, Универзитет у Београду; 
просечна оцена током студија је 8,83; доктор медицине; 

6. Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, 
универзитет, факултет, назив студијског програма, просечна оцена током студија, 
научна област и стечени академски назив: 2017-2020. године Медицински факултет, 
Универзитет у Београду, специјалиста хигијене, положен специјалистички испит са 
највишом оценом-одличан 

7. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: ФАКТОРИ РИЗИКА КОД 
ОБОЛЕЛИХ ОД МАЛИГНИХ ТУМОРА МОКРАЋНЕ БЕШИКЕ 

8. Универзитет, факултет, назив студијског програма докторских студија, година уписа, 
научна област и просечна оцена: Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду,  
назив студијског програма докторских студија Јавно здравље, година уписа: 2017. 
година, након одслушане прве године, узела статус мировања због обављања 
специјалистичког стажа, другу годину уписала 2020. године, а трећу 2021. године. 
Тренутна просечна оцена на докторским студијама је 9,8 

9. Наслов докторске дисертације, година одбране и стечено научно звање: / 

10. Знање светских језика - наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врло добро, 
добро, задовољавајуће: руски језик, немачки језик и енглески језик 

11. Област, ужа област: медицина 

12. Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству: Београд, три 
године 

13. Кретање у професионалном раду (установа, факултет, универзитет или фирма, трајање 
запослења и звање - навести сва звања): 

09.2008-09.2016. Запослена у медицинској школи „Др Андра Јовановићˮ  Шабац, 

 

 



 наставник; 

05.2012-11.2012. Запослена на клиници Marienhaus Klinikum, Kreis Ahrweiler, као 
лекар опште медицине у трајању 6 месеци; 

01.09.2016-30.10.2020. Запослена на Одсеку за медицинске и пословно-
технолошке студије, Академија струковних студија Шабац, наставник вештина и 
предавач; 

01.10.2017-1.06.2019. Висока школа струковних студија за васпитаче у Шапцу 
(хонорарни рад), наставник вештина; 

од 30.10.2020. Завод за јавно здравље Шабац, Центар за хигијену и хуману 
екологију, доктор медицине, специјалиста хигијене; 

од 04.06.2021. Комисија за спровођење обуке и проверу основних знања о 
личној хигијени и мерама заштите од заразних болести за Мачвански округ- 
Министарство здравља Републике Србије; 

14. Чланство у стручним и научним асоцијацијама:  

Српско лекарско друштво и Лекарска комора Србије 

15. Датум избора (поновног избора) у звање предавача 

16. Датум избора (поновног избора) у звање вишег предавача 

III  ОБАВЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА   

17. Радно искуство: 

09.2008-09.2016. Запослена у медицинској школи „Др Андра Јовановићˮ  Шабац, наставник; 

05.2012-11.2012. Запослена на клиници Marienhaus Klinikum, Kreis Ahrweiler, као лекар 
опште медицине у трајању 6 месеци; 

01.09.2016-30.10.2020. Запослена на Одсеку за медицинске и пословно-технолошке студије, 
Академија струковних студија Шабац, наставник вештина и предавач; 

01.10.2017-1.06.2019. Висока школа струковних студија за васпитаче у Шапцу (хонорарни 
рад), наставник вештина; 

од 30.10.2020. Завод за јавно здравље Шабац, Центар за хигијену и хуману екологију, 
доктор медицине, специјалиста хигијене; 

од 04.06.2021. Комисија за спровођење обуке и проверу основних знања о личној хигијени 
и мерама заштите од заразних болести за Мачвански округ- Министарство здравља 
Републике Србије; 

17. Оцена педагошког рада кандидата у студентским анкетама током целокупног 
изборног периода (уколико га је било): Кандидат има 12 година континуираног 
педагошког искуства (осам година у средњој школи и четири године на 
високошколској установи), а резултати вредновања педагошког рада на основу 
анализираних анкета студената о квалитету наставног процеса у протеклом периоду 
оцењени су високом оценом (4,89) и одличном просечном оценом (5,00) на Одсеку 
студија за васпитаче и медицинске сестре-васпитаче, што је доступно у извештајима 
Академије струковних студија Шабац. 

 

 



18. Објављени радови из научне области за коју се бира у часописима категорије М20 
(аутор-и, наслов рада у часопису, назив часописа, ДОИ број часописа или линк сајта 
институције која је објавила рад у часопису):   

а) у ранијем периоду 

б) у току последњег изборног периода 

- Srećković M, Dugandžija T, Dragičević I, Matić A, Čapo N, Panić S, Damnjanović B. TRENDS IN 
CONCENTRATIONS OF NITRATE IN PUBLIC WATER SYSTEMS AND PRIVATE WELLS LOCATED IN 
MUNICIPALITIES OF THE MAČVA DISTRICT (TEN-YEAR MONITORING). Water Research and 
Management Journal; Vol. 10, No. 1-2 (2020) 29-33. 

19. Објављени радови из научне области за коју се бира у часописима категорије 
М30(аутор-и, наслов рада у часопису, назив часописа, ДОИ број часописа или линк сајта 
институције која је објавила рад у часопису):   

а) у ранијем периоду 

б) у току последњег изборног периода 

Damnjanović B, Ilić S, Matić A, Vasić A, Srećković M, Dragičević I. Determining ecological potential 
of Tabanovic lake based on physico-chemical and microbiological parameters (ten-year 
monitoring: 2009-2018). VI International Congress „Engineering, Environment and Materials in 
Processing Industry”. Jahorina, Bosnia and Herzegovina, Mar 11:13th 2019. 

Srećković M, Dugandžija T, Dragičević I, Ignjatović V, Mulić M, Damnjanović B. Trendovi 
koncentracije nitrata u javnim vodovodima i privatnim bunarima na teritoriji Mačvanskog okruga 
(desetogodišnji monitoring: 2008-2017). 49. Međunarodna konferencija o korišćenju i zaštiti 
voda. Trebinje, 19-21. novembar. 2020; 149-154. 

Vasić A, Jovanović G, Srećković M, Živković M, Milošević V, Damnjanović B. Kvalitet vode i 
ekološki status reke Drine na delu toka kroz Banju Koviljaču,  sa aspekta odabranih fizičko-
hemijskih i mikrobioloških parametara. 49. Međunarodna konferencija o korišćenju i zaštiti voda. 
Trebinje, 19-21. novembar. 2020; 505-512. 

Srećković M, Backović D, Dugandzija T, Damnjanović B, Pajić Nikolić Lj, Dragičević I. Exposure to 
arsenic in drinking water and bladder cancer. 53 Days of Preventive Medicine International 
Congress. Niš, Serbia, Sep 24:27th 2019. 

Dragičević I, Srećković M, Panić S, Bogdanović Vasić S. Monitoring level of nitrates in drinking 
water in Mačva district in the period from 2008th to 2017th. 52 Days of Preventive Medicine 
International Congress. Niš, Serbia, Sep 25:28;2018th. 

Dragičević I, Srećković M, Backović D, Ivetić J, Lazić V, Pajić Nikolić Lj, Bogdanović Vasić S, 
Damnjanović B. Concentration of nitrates in public water systems and gastrointestinal cancer 
incidence in the municipalities of Bogatić and Ljubovija. Second internacional congress of hygiene 
and preventive medicine „Challenges and public health interventions”. Novi Sad, Serbia, Apr 
10:13th 2019. 

Kuzmanović P, Todorović N, Ignjatović V, Nikolov J, Srećković M, Lučić S. Radiation exposure of 
staff in conventional nuclear medicine procedures. Eighth International Conference on Radiation 
in Various Fields of Research. 2020. 

Srećković M, Mulić M, Bogdanović Vasić S, Vešić M, Ivetić V, Pavić K. Uporedna procena  

 

 



seksualnog ponašanja, znanja i stavova studentkinja medicinski i nemedicinskih nauka u pogledu 
polno prenosivih bolesti u Mačvanskom okrugu, Srbija. VII kongres Udruženja za preventivnu 
pedijatriju, 25-27. septembar 2020. Niš, Srbija. 

Srećković M, Pavlović A, Pavić K, Vešić M, Ivetić V, Bogdanović Vasić S. Stavova i znanja o značaju 
dojenja među porodiljama i trudnicama na teritoriji opštine Šabac. VII kongres Udruženja za 
preventivnu pedijatriju, 25-27. septembar 2020. Niš, Srbija. 

Panić S, Srećković M, Dragičević I. Relationship between maternal gestational weight gain and 
socio-economic conditions, and the body mass index of schoolchildren. Međunarodni kongres o 
zdravlju mladih “Ulaganje u zdravlje mladih-budućnost svake zemlje”, 07-08. oktobar 2021. 
Beograd, Srbija. 

20. Објављени радови из научне области за коју се бира у часописима категорије М10, 
М20,М30, М40, М50,М60,М80 и М90 (аутор-и, наслов рада у часопису, назив часописа, ДОИ 
број часописа или линк сајта институције која је објавила рад у часопису):   

а) у ранијем периоду 

б) у току последњег изборног периода 

Srećković M, Dugandžija T, Dragičević I, Matić A, Čapo N, Panić S, Damnjanović B. Trends in 
concentrations of nitrate in public water systems and private wells located in municipalities of 
the Mačva district (ten-year monitoring). Water Research and Management Journal; Vol. 10, No. 
1-2 (2020) 29-33. 

Srećković M, Backović D, Kuzmanović P, Damnjanović B, Radojević S, Dragičević I. Komunalna 
buka u bolničkoj i školskoj akustičkoj zoni grada Šapca, Srbija. Medical Data. 2020;12(2): 091-095. 

Srećković M, Backović D, Kuzmanović P, Jovanović Z, Mijić M, Dugandžija T. Pametne pomoćne 
tehnologije kod obolelih od Alchajmerove bolesti. MD. 2019;11(3):147-152. 

Srećković M, Dugandzija T, Backović D, Hinić N, Jovanović Z, Pajić Nikolić Lj, Dragičević I. 
Učestalost i distribucija malignih tumora mozga i centralnog nervnog sistema odraslog 
stanovništva Mačvanskog okruga, 2006-2015. MD. 2019;11(2): 069-074. 

Bogdanović Vasić S, Aranđelović B, Stanojević Č, Antonić R, Srećković M, Pajić Nikolić Lj. Ishrana 
studentske populacije. Pons Med J. 2019;16(2): 55-59. 

Panić S, Srećković M, Panić K, Dragičević I. Povezanost prehrambenih navika i fizičke aktivnosti sa 
indeksom telesne mase z-skora dece školskog uzrasta. MD-Medical Data 2020;12(4) 181-187. 

Panić S, Srećković M, Dragičević I. Veza između porođajne telesne mase i dužine novorođenčeta, 
trajanja dojenja i početak uvođenja dopunske ishrane, i indeksa telesne mase u detinjstvu i 
adolescenciji. MD-Medical Data. 2020;12(4): 207-214. 

Srećković M, Bogdanović Vasić S, Karić S, Aleksić U, Banovac M. Procena znanja i stavova 
studentkinja strukovnih studija za vaspitače o hitnoj kontracepciji, Srbija. Sestrin. reč; 2019; 
22(79): 7-12. 

Pajić Nikolić Lj, Marjanović M, Srećković M, Bogdanović Vasić S, Košarčić N. Znanja i stavovi 
studenata strukovnih studija o oralnoj urgentnoj kontracepciji. Sestrin. reč. 2019; 22(78): 24-28. 

Damnjanović B, Ilić S, Matić A, Vasić A, Srećković M, Dragičević I. Determining ecological potential 
of Tabanovic lake based on physico-chemical and microbiological parameters (ten-year 
monitoring: 2009-2018). VI International Congress „Engineering, Environment and Materials in  

 

 



Processing Industry”. Jahorina, Bosnia and Herzegovina, Mar 11:13th 2019. 

Srećković M, Dugandžija T, Dragičević I, Ignjatović V, Mulić M, Damnjanović B. Trendovi 
koncentracije nitrata u javnim vodovodima i privatnim bunarima na teritoriji Mačvanskog okruga 
(desetogodišnji monitoring: 2008-2017). 49. Međunarodna konferencija o korišćenju i zaštiti 
voda. Trebinje, 19-21. novembar. 2020; 149-154. 

Vasić A, Jovanović G, Srećković M, Živković M, Milošević V, Damnjanović B. Kvalitet vode i 
ekološki status reke Drine na delu toka kroz Banju Koviljaču,  sa aspekta odabranih fizičko-
hemijskih i mikrobioloških parametara. 49. Međunarodna konferencija o korišćenju i zaštiti voda. 
Trebinje, 19-21. novembar. 2020; 505-512. 

Srećković M, Backović D, Dugandzija T, Damnjanović B, Pajić Nikolić Lj, Dragičević I. Exposure to 
arsenic in drinking water and bladder cancer. 53 Days of Preventive Medicine International 
Congress. Niš, Serbia, Sep 24:27th 2019. 

Dragičević I, Srećković M, Panić S, Bogdanović Vasić S. Monitoring level of nitrates in drinking 
water in Mačva district in the period from 2008th to 2017th. 52 Days of Preventive Medicine 
International Congress. Niš, Serbia, Sep 25:28;2018th. 

Dragičević I, Srećković M, Backović D, Ivetić J, Lazić V, Pajić Nikolić Lj, Bogdanović Vasić S, 
Damnjanović B. Concentration of nitrates in public water systems and gastrointestinal cancer 
incidence in the municipalities of Bogatić and Ljubovija. Second internacional congress of hygiene 
and preventive medicine „Challenges and public health interventions”. Novi Sad, Serbia, Apr 
10:13th 2019. 

Kuzmanović P, Todorović N, Ignjatović V, Nikolov J, Srećković M, Lučić S. Radiation exposure of 
staff in conventional nuclear medicine procedures. Eighth International Conference on Radiation 
in Various Fields of Research. 2020. 

Srećković M, Mulić M, Bogdanović Vasić S, Vešić M, Ivetić V, Pavić K. Uporedna procena 
seksualnog ponašanja, znanja i stavova studentkinja medicinski i nemedicinskih nauka u pogledu 
polno prenosivih bolesti u Mačvanskom okrugu, Srbija. VII kongres Udruženja za preventivnu 
pedijatriju, 25-27. septembar 2020. Niš, Srbija. 

Srećković M, Pavlović A, Pavić K, Vešić M, Ivetić V, Bogdanović Vasić S. Stavova i znanja o značaju 
dojenja među porodiljama i trudnicama na teritoriji opštine Šabac. VII kongres Udruženja za 
preventivnu pedijatriju, 25-27. septembar 2020. Niš, Srbija. 

Panić S, Srećković M, Dragičević I. Relationship between maternal gestational weight gain and 
socio-economic conditions, and the body mass index of schoolchildren. Međunarodni kongres o 
zdravlju mladih “Ulaganje u zdravlje mladih-budućnost svake zemlje”, 07-08. oktobar 2021. 
Beograd, Srbija. 

Damnjanović B, Matić A, Vasić A, Tanasić Lj, Dragićević I, Srećković M. Kvalitet vode i ekološki 
potencijal zvorničkog jezera sa aspekta odabranih izičko-hemijskih i mikrobioloških parametara . 
Memorijalni naučni skup iz zaštite životne sredine „Docent dr Milena Dalmacija”. 01-02.04.2021. 
V-09. ISBN:978-86-7031-567-9. 

Srećković M, Karić S, Dugandžija T, Kuzmanović, P. Linearni trend nivoa buke u bolničkoj 
akustičkoj zoni, Srbija. Konferencija sa međunarodnim učešćem Rizik i bezbednosni inženjering, 
Vrnjačka Banja, 2-4. jun 2021. р. 131-136. ISBN 978-86-6211-126-5, COBISS.SR-ID 39511049. 

Kuzmanović P, Karić S, Srećković M, Karić M. Radioaktivnost vode u Mačvanskom okrugu, Srbija.  

 

 



16. Konferencija sa međunarodnim učešćem Rizik i bezbednosni inženjering, Vrnjačka Banja, 2-4. 
jun 2021. p. 423-427.  ISBN 978-86-6211-126-5, COBISS.SR-ID 39511049. 

Srećković M, Divljaković Ilić M, Pajić Nikolić Lj, Jovanović Z, Banovac M, Dugandžija T. Učestalost 
karcinoma kolona i obuhvat oportunim skrining programom na teritoriji opštine Šabac. Nacionalni 
simpozijum glavnih sestara i babica, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene nege, sa 
međunarodnim učešćem na Tari, od 27.11. do 01.12.2019. godine. 

21. Објављени радови из научне области за коју се бира у часописима категорије 
М33(аутор-и, наслов рада у часопису, назив часописа, ДОИ број часописа или линк сајта 
институције која је објавила рад у часопису):   

а) у ранијем периоду 

б) у току последњег изборног периода 

- Damnjanović B, Ilić S, Matić A, Vasić A, Srećković M, Dragičević I. Determining ecological 
potential of Tabanovic lake based on physico-chemical and microbiological parameters (ten-year 
monitoring: 2009-2018). VI International Congress „Engineering, Environment and Materials in 
Processing Industry”. Jahorina, Bosnia and Herzegovina, Mar 11:13th 2019. 

- Srećković M, Dugandžija T, Dragičević I, Ignjatović V, Mulić M, Damnjanović B. Trendovi 
koncentracije nitrata u javnim vodovodima i privatnim bunarima na teritoriji Mačvanskog okruga 
(desetogodišnji monitoring: 2008-2017). 49. Međunarodna konferencija o korišćenju i zaštiti 
voda. Trebinje, 19-21. novembar. 2020; 149-154. 

- Vasić A, Jovanović G, Srećković M, Živković M, Milošević V, Damnjanović B. Kvalitet vode i 
ekološki status reke Drine na delu toka kroz Banju Koviljaču,  sa aspekta odabranih fizičko-
hemijskih i mikrobioloških parametara. 49. Međunarodna konferencija o korišćenju i zaštiti voda. 
Trebinje, 19-21. novembar. 2020; 505-512. 

22. Објављени радови из научне области за коју се бира у часописима категорије 
М51(аутор-и, наслов рада у часопису, назив часописа, ДОИ број часописа или линк сајта 
институције која је објавила рад у часопису):   

а) у ранијем периоду 

б) у току последњег изборног периода 

23. Објављени радови из научне области за коју се бира у часописима категорије 
М52(аутор-и, наслов рада у часопису, назив часописа, ДОИ број часописа или линк сајта 
институције која је објавила рад у часопису):   

а) у ранијем периоду 

б) у току последњег изборног периода 

- Srećković M, Backović D, Kuzmanović P, Damnjanović B, Radojević S, Dragičević I. Komunalna 
buka u bolničkoj i školskoj akustičkoj zoni grada Šapca, Srbija. Medical Data. 2020;12(2): 091-095. 

- Srećković M, Backović D, Kuzmanović P, Jovanović Z, Mijić M, Dugandžija T. Pametne pomoćne 
tehnologije kod obolelih od Alchajmerove bolesti. MD. 2019;11(3):147-152. 

- Srećković M, Dugandzija T, Backović D, Hinić N, Jovanović Z, Pajić Nikolić Lj, Dragičević I. 
Učestalost i distribucija malignih tumora mozga i centralnog nervnog sistema odraslog 
stanovništva Mačvanskog okruga, 2006-2015. MD. 2019;11(2): 069-074. 

 

 



- Bogdanović Vasić S, Aranđelović B, Stanojević Č, Antonić R, Srećković M, Pajić Nikolić Lj. Ishrana 
studentske populacije. Pons Med J. 2019;16(2): 55-59. 

- Panić S, Srećković M, Panić K, Dragičević I. Povezanost prehrambenih navika i fizičke aktivnosti 
sa indeksom telesne mase z-skora dece školskog uzrasta. MD-Medical Data 2020;12(4) 181-187. 

- Panić S, Srećković M, Dragičević I. Veza između porođajne telesne mase i dužine novorođenčeta, 
trajanja dojenja i početak uvođenja dopunske ishrane, i indeksa telesne mase u detinjstvu i 
adolescenciji. MD-Medical Data. 2020;12(4): 207-214. 

- Srećković M, Bogdanović Vasić S, Karić S, Aleksić U, Banovac M. Procena znanja i stavova 
studentkinja strukovnih studija za vaspitače o hitnoj kontracepciji, Srbija. Sestrin. reč; 2019; 
22(79): 7-12. 

- Pajić Nikolić Lj, Marjanović M, Srećković M, Bogdanović Vasić S, Košarčić N. Znanja i stavovi 
studenata strukovnih studija o oralnoj urgentnoj kontracepciji. Sestrin. reč. 2019; 22(78): 24-28. 

24. За поље ДХ наука, објављени радови у часописима са листе престижних светских 
часописа за поједине научне области, коју је утврдио Национални савет за високо 
образовање (аутор-и, наслов рада у часопису, назив часописа, ДОИ број часописа или линк 
сајта институције која је објавила рад у часопису):   

а) у ранијем периоду 

б) у току последњег изборног периода 

25. Пленарно предавање на међународном или домаћем научном скупу (аутор-и, наслов 
рада, назив скупа, датум и место одржавања, линк сајта институције која је организовала 
скуп): 

а) у ранијем периоду 

б) у току последњег изборног периода 

26. Саопштење на међународном или домаћем научном скупу М30 (аутор-и, наслов рада, 
назив скупа, датум и место одржавања, линк сајта институције која је организовала скуп): 

а) у ранијем периоду 

б) у току последњег изборног периода 

- Damnjanović B, Ilić S, Matić A, Vasić A, Srećković M, Dragičević I. Determining ecological 
potential of Tabanovic lake based on physico-chemical and microbiological parameters (ten-year 
monitoring: 2009-2018). VI International Congress „Engineering, Environment and Materials in 
Processing Industry”. Jahorina, Bosnia and Herzegovina, Mar 11:13th 2019. 

- Srećković M, Dugandžija T, Dragičević I, Ignjatović V, Mulić M, Damnjanović B. Trendovi 
koncentracije nitrata u javnim vodovodima i privatnim bunarima na teritoriji Mačvanskog okruga 
(desetogodišnji monitoring: 2008-2017). 49. Međunarodna konferencija o korišćenju i zaštiti 
voda. Trebinje, 19-21. novembar. 2020; 149-154. 

- Vasić A, Jovanović G, Srećković M, Živković M, Milošević V, Damnjanović B. Kvalitet vode i 
ekološki status reke Drine na delu toka kroz Banju Koviljaču,  sa aspekta odabranih fizičko-
hemijskih i mikrobioloških parametara. 49. Međunarodna konferencija o korišćenju i zaštiti voda. 
Trebinje, 19-21. novembar. 2020; 505-512. 

- Srećković M, Backović D, Dugandzija T, Damnjanović B, Pajić Nikolić Lj, Dragičević I. Exposure to  

 

 



arsenic in drinking water and bladder cancer. 53 Days of Preventive Medicine International 
Congress. Niš, Serbia, Sep 24:27th 2019. 

- Dragičević I, Srećković M, Panić S, Bogdanović Vasić S. Monitoring level of nitrates in drinking 
water in Mačva district in the period from 2008th to 2017th. 52 Days of Preventive Medicine 
International Congress. Niš, Serbia, Sep 25:28;2018th. 

- Dragičević I, Srećković M, Backović D, Ivetić J, Lazić V, Pajić Nikolić Lj, Bogdanović Vasić S, 
Damnjanović B. Concentration of nitrates in public water systems and gastrointestinal cancer 
incidence in the municipalities of Bogatić and Ljubovija. Second internacional congress of hygiene 
and preventive medicine „Challenges and public health interventions”. Novi Sad, Serbia, Apr 
10:13th 2019. 

- Kuzmanović P, Todorović N, Ignjatović V, Nikolov J, Srećković M, Lučić S. Radiation exposure of 
staff in conventional nuclear medicine procedures. Eighth International Conference on Radiation 
in Various Fields of Research. 2020. 

- Srećković M, Mulić M, Bogdanović Vasić S, Vešić M, Ivetić V, Pavić K. Uporedna procena 
seksualnog ponašanja, znanja i stavova studentkinja medicinski i nemedicinskih nauka u pogledu 
polno prenosivih bolesti u Mačvanskom okrugu, Srbija. VII kongres Udruženja za preventivnu 
pedijatriju, 25-27. septembar 2020. Niš, Srbija. 

- Srećković M, Pavlović A, Pavić K, Vešić M, Ivetić V, Bogdanović Vasić S. Stavova i znanja o značaju 
dojenja među porodiljama i trudnicama na teritoriji opštine Šabac. VII kongres Udruženja za 
preventivnu pedijatriju, 25-27. septembar 2020. Niš, Srbija. 

- Panić S, Srećković M, Dragičević I. Relationship between maternal gestational weight gain and 
socio-economic conditions, and the body mass index of schoolchildren. Međunarodni kongres o 
zdravlju mladih “Ulaganje u zdravlje mladih-budućnost svake zemlje”, 07-08. oktobar 2021. 
Beograd, Srbija. 

27. Саопштење на научном скупу М30 (аутор-и, наслов рада, назив скупа, датум и место 
одржавања, линк сајта институције која је организовала скуп): 

а) у ранијем периоду 

б) у току последњег изборног периода 

28. Саопштење на научном скупу М60 (аутор-и, наслов рада, назив скупа, датум и место 
одржавања, линк сајта институције која је организовала скуп): 

а) у ранијем периоду 

б) у току последњег изборног периода 

Damnjanović B, Matić A, Vasić A, Tanasić Lj, Dragićević I, Srećković M. Kvalitet vode i ekološki 
potencijal zvorničkog jezera sa aspekta odabranih izičko-hemijskih i mikrobioloških parametara . 
Memorijalni naučni skup iz zaštite životne sredine „Docent dr Milena Dalmacija”. 01-02.04.2021. 
V-09. ISBN:978-86-7031-567-9. 

Srećković M, Karić S, Dugandžija T, Kuzmanović, P. Linearni trend nivoa buke u bolničkoj 
akustičkoj zoni, Srbija. Konferencija sa međunarodnim učešćem Rizik i bezbednosni inženjering, 
Vrnjačka Banja, 2-4. jun 2021. р. 131-136. ISBN 978-86-6211-126-5, COBISS.SR-ID 39511049. 

Kuzmanović P, Karić S, Srećković M, Karić M. Radioaktivnost vode u Mačvanskom okrugu, Srbija. 
16. Konferencija sa međunarodnim učešćem Rizik i bezbednosni inženjering, Vrnjačka Banja, 2-4.  

 

 



jun 2021. p. 423-427.  ISBN 978-86-6211-126-5, COBISS.SR-ID 39511049. 

Srećković M, Divljaković Ilić M, Pajić Nikolić Lj, Jovanović Z, Banovac M, Dugandžija T. Učestalost 
karcinoma kolona i obuhvat oportunim skrining programom na teritoriji opštine Šabac. Nacionalni 
simpozijum glavnih sestara i babica, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene nege, sa 
međunarodnim učešćem na Tari, od 27.11. do 01.12.2019. godine. 

29. Саопштење на међународним или домаћим научним скуповима из област за коју се 
бира  (аутор-и, наслов рада, назив скупа, датум и место одржавања, линк сајта институције 
која је организовала скуп): 

а) у ранијем периоду 

б) у току последњег изборног периода 

Damnjanović B, Ilić S, Matić A, Vasić A, Srećković M, Dragičević I. Determining ecological potential 
of Tabanovic lake based on physico-chemical and microbiological parameters (ten-year 
monitoring: 2009-2018). VI International Congress „Engineering, Environment and Materials in 
Processing Industry”. Jahorina, Bosnia and Herzegovina, Mar 11:13th 2019. 

Srećković M, Dugandžija T, Dragičević I, Ignjatović V, Mulić M, Damnjanović B. Trendovi 
koncentracije nitrata u javnim vodovodima i privatnim bunarima na teritoriji Mačvanskog okruga 
(desetogodišnji monitoring: 2008-2017). 49. Međunarodna konferencija o korišćenju i zaštiti 
voda. Trebinje, 19-21. novembar. 2020; 149-154. 

Vasić A, Jovanović G, Srećković M, Živković M, Milošević V, Damnjanović B. Kvalitet vode i 
ekološki status reke Drine na delu toka kroz Banju Koviljaču,  sa aspekta odabranih fizičko-
hemijskih i mikrobioloških parametara. 49. Međunarodna konferencija o korišćenju i zaštiti voda. 
Trebinje, 19-21. novembar. 2020; 505-512. 

Srećković M, Backović D, Dugandzija T, Damnjanović B, Pajić Nikolić Lj, Dragičević I. Exposure to 
arsenic in drinking water and bladder cancer. 53 Days of Preventive Medicine International 
Congress. Niš, Serbia, Sep 24:27th 2019. 

Dragičević I, Srećković M, Panić S, Bogdanović Vasić S. Monitoring level of nitrates in drinking 
water in Mačva district in the period from 2008th to 2017th. 52 Days of Preventive Medicine 
International Congress. Niš, Serbia, Sep 25:28;2018th. 

Dragičević I, Srećković M, Backović D, Ivetić J, Lazić V, Pajić Nikolić Lj, Bogdanović Vasić S, 
Damnjanović B. Concentration of nitrates in public water systems and gastrointestinal cancer 
incidence in the municipalities of Bogatić and Ljubovija. Second internacional congress of hygiene 
and preventive medicine „Challenges and public health interventions”. Novi Sad, Serbia, Apr 
10:13th 2019. 

Kuzmanović P, Todorović N, Ignjatović V, Nikolov J, Srećković M, Lučić S. Radiation exposure of 
staff in conventional nuclear medicine procedures. Eighth International Conference on Radiation 
in Various Fields of Research. 2020. 

Srećković M, Mulić M, Bogdanović Vasić S, Vešić M, Ivetić V, Pavić K. Uporedna procena 
seksualnog ponašanja, znanja i stavova studentkinja medicinski i nemedicinskih nauka u pogledu 
polno prenosivih bolesti u Mačvanskom okrugu, Srbija. VII kongres Udruženja za preventivnu 
pedijatriju, 25-27. septembar 2020. Niš, Srbija. 

Srećković M, Pavlović A, Pavić K, Vešić M, Ivetić V, Bogdanović Vasić S. Stavova i znanja o značaju 
dojenja među porodiljama i trudnicama na teritoriji opštine Šabac. VII kongres Udruženja za 

 

 



 preventivnu pedijatriju, 25-27. septembar 2020. Niš, Srbija. 

Panić S, Srećković M, Dragičević I. Relationship between maternal gestational weight gain and 
socio-economic conditions, and the body mass index of schoolchildren. Međunarodni kongres o 
zdravlju mladih “Ulaganje u zdravlje mladih-budućnost svake zemlje”, 07-08. oktobar 2021. 
Beograd, Srbija. 

Damnjanović B, Matić A, Vasić A, Tanasić Lj, Dragićević I, Srećković M. Kvalitet vode i ekološki 
potencijal zvorničkog jezera sa aspekta odabranih izičko-hemijskih i mikrobioloških parametara . 
Memorijalni naučni skup iz zaštite životne sredine „Docent dr Milena Dalmacija”. 01-02.04.2021. 
V-09. ISBN:978-86-7031-567-9. 

Srećković M, Karić S, Dugandžija T, Kuzmanović, P. Linearni trend nivoa buke u bolničkoj 
akustičkoj zoni, Srbija. Konferencija sa međunarodnim učešćem Rizik i bezbednosni inženjering, 
Vrnjačka Banja, 2-4. jun 2021. р. 131-136. ISBN 978-86-6211-126-5, COBISS.SR-ID 39511049. 

Kuzmanović P, Karić S, Srećković M, Karić M. Radioaktivnost vode u Mačvanskom okrugu, Srbija. 
16. Konferencija sa međunarodnim učešćem Rizik i bezbednosni inženjering, Vrnjačka Banja, 2-4. 
jun 2021. p. 423-427.  ISBN 978-86-6211-126-5, COBISS.SR-ID 39511049. 

Srećković M, Divljaković Ilić M, Pajić Nikolić Lj, Jovanović Z, Banovac M, Dugandžija T. Učestalost 
karcinoma kolona i obuhvat oportunim skrining programom na teritoriji opštine Šabac. Nacionalni 
simpozijum glavnih sestara i babica, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene nege, sa 
međunarodnim učešćem na Tari, od 27.11. do 01.12.2019. godine. 

30. Репрезентативне референце у уметничкој области 

а) у ранијем периоду 

б) у току последњег изборног периода 

31. Књига из релевантне области. Одобрен уџбеник одстране Наставно-стручног већа за ужу 
област за коју се бира, или поглавље у одобреном уџбенику за ужу област за коју се бира, 
или превод иностраног уџбеника одобреног за ужу област за коју се бира, објављени у 
периоду од избора у наставничко звање (аутор-и, наслов, година издања, ИСБН број и број 
одлуке стручног органа: 

 

32. Учешће у комисијама за одбрану завршних радова на основним, специјалистичким и 
мастер студијама: 

Менторство у изради завршних радова: 

- Александра Павловић, Здравствена нега, Упоредна процена ставова и знања о значају 
дојења међу трудницама и породиљама; 

- Милан Дивац, Здравствена нега, Упоредна процена ставова и знања студенткиња 
медицинских и немедицинских наука о полно преносивим болестима; 

- Милош Морачанин, Здравствена нега, Етиолошки фактори код карцинома мокраћне 
бешике; 

- Учешће у 8 комисија за одбрану завршних радова на основним студијама. 

33. У последњем изборном периоду учешће у изради најмање два развојно-истраживачка 
или стручна пројекта са финансијском подршком корисника у привреди или установама, 

 

 



 осим за наставнике који предају академско-општеобразовне предмете: 

- Координатор испред Завода за јавно здравље Шабац у Националној студији „Сигурно 
управљање фекалним отпадним водама из септичких и сабирних јама у Србијиˮ (у периоду од 
априла до септембра 2021. године), која се спроводи у реализацији Министарства здравља, 
Министарства за заштиту животне средине, Института за јавно здравље Србије „Др Милан 
Јовановић Батутˮ са мрежом института и завода за јавно здравље, уз подршку Светстке 
здравствене организације-канцеларија у Београду и Женеви; 

-  Одговорно лице испред Завода за јавно здравље у пројекту „Наш херој”- Програм 
подршке „За наше херојеˮ реализује Министарство здравља у сарадњи са Генералним 
секретаријатом владе, Народном банком Србије, Привредном комором Србије и јавним 
установама, уз подршку Програма Уједињених нација за развој; 

- Пројекат града Ваљево под називом „Акциони план за побољшање површинских вода 
у граду Ваљевуˮ, учешће у изради пројекта. 

 
Учешће у изради најмање два стручна пројекта у привреди или установама или радно искуство 
у привреди или установама релевантним за област за коју се бира, осим за наставнике који 
предају академско-општеобразовне предмете. 

(За сваки стручни пројекат је потребно доставити потврду одговарајуће установе о учешћу 
на пројекту и/или дати линк на коме  је могуће проверити наведене податке, односно 
доставити потврду о радном искуству у привреди или установама релевантним за област за 
коју се бира) 

IV ИЗБОРНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА 

34. Изборни елементи - Стручно-професионални допринос: 

- Пројекат града Ваљево под називом „Акциони план за побољшање површинских вода у 
граду Ваљевуˮ, учешће у изради пројекта. 

 

35. Изборни елементи - Допринос академској и широј заједници:  

- Координатор испред Завода за јавно здравље Шабац у Националној студији „Сигурно 
управљање фекалним отпадним водама из септичких и сабирних јама у Србијиˮ (у периоду од 
априла до септембра 2021. године), која се спроводи у реализацији Министарства здравља, 
Министарства за заштиту животне средине, Института за јавно здравље Србије „Др Милан 
Јовановић Батутˮ са мрежом института и завода за јавно здравље, уз подршку Светстке 
здравствене организације-канцеларија у Београду и Женеви; 

 

36. Изборни елементи - Сарадња са другим високошколским, научно-истраживачким, 
односно институцијама културе или уметности у земљи и иностранству:  

- за време радног односа у Високој медицинској и пословно-технолошкој школи, била је 
уговорно ангазована у допунском раду у Високој струковној школи за васпитаче и 
медицинске сестре васпитаче. 

V ПРИЗНАЊА, НАГРАДЕ  И ОДЛИКОВАЊА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАД 

 

 

 



VI ОСТАЛО 

- Заменик председника Школског одбора ОШ „Свети Саваˮ; 

- Предавач и члан комисије за спровођење обуке и проверу основних знања о личној 
хигијени и мерама заштите од заразних болести за Мачвански округ - „Програма основне 
обуке о личној хигијени и мерама заштите од заразних болестиˮ под покровитељством 
Министарства здравља Републике Србије; 

- Богдановиц Васиц С, Шакић Б, Пајић Љ, Јовановић З, Срећковић М. Дневник стручне 
праксе - Здравствена нега. Рецензенти: Манојловић С и Глишић Р. Издавач: Висока 
медицинска и пословно-технолошка школа струковних студија Шабац. 2018. 

- Филм „Депресија, хајде да разговарамо” (2016/2017); 

- Брошура о превенцији полно преносивих болести „Воли сигурно! Буди победник!ˮ 
(2017/2018); 

- Веики број постера и слогана на тему превенције карцинома дојке (2018/2019); 

- Постери на тему превенција шећерне болести (2019/2020); 

- Постери на тему очувања менталног здравља у току епидемије COVID-19; 

- Ментор и члан комисије за одбрану завршних радова на Академији струковних 
студија Шабац; 

- Члан комисије за упис кандидата на Академију струковних студија Шабац; 

- Члан комисије за избор у звање запослених на Академији струковних студија Шабац 

VII АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА (на једној страници куцаног текста): 

1. Назив студијског програма, Наставно-стручног предмета (модула, курса), година 
студијског програма и фонд часова:  

          На Високој медицинској и пословно-технолошкој школи струковних студија у 
Шапцу (сада Академија струковних студија Шабац) запослена je од 01.09.2016. у звању 
Наставник вештина, а од 1.09.2020. у звању Предавача за уже научне области Медицина 
и Здравствена нега, на пет студијских програма: Здравствена нега, Фармација, 
Гастрономија, Заштита животне средине и Инжењерски менаџмент. У току рада била je 
ангажована на више предмета као наставник кабинетских вежби: Здравствена нега у 
хирургији са хирургијом, Здравствена нега у примарној здравсвеној заштити, 
Здравствена нега у рехабилитацији, Здравствена нега у педијатрији са педијатријом, 
Исхрана и дијететика, Хигијена и санитација, Здравствена нега старих, Здравствена нега 
у интерној медицини са интерним медицином 1 и 2, Менаџмент у здравству, 
Медицинска психологија и у наставним базама као Ментор стручне праксе. Радом у 
Високој школи била je ангажована и уложила значајне напоре у промоцију Школе и 
унапређењу квалитета рада. Своје наставничке компетенције користи у вршењу 
сложених активности у образовно-васпитном раду са студентима ради усвајања 
медицинских вештина. Способност за кампање, трибине и акције здравственог 
карактера, у које се као Школа укључујемо чине je неизоставном кариком колектива. 
Осим преданости послу мотивише студенте да се укључе у ваннаставне активности, као 
што су промоција здравих стилова живота и вршњачка едукација. Такође, са великим 
ентузијазмом уз подршку колега и студената, представља активности Академије у 
друштвеној заједници и у медијима, што доприноси да сарадња Академије са 
партнерима попут Завода за јавно здравље, Дома здравља, Опште болнице, Удружења 
ЕКОС, CARITAS, Црвеног крста и др. буде на високом нивоу. Две године је хонорарно 



радила у Високој школи струковних студија за образовање васпитача Шабац и била 
ангажована на предметима Телесни развој са здравственим васпитањем и Хигијена.  

2. Педагошко искуство: Кандидат има 12 година педагошког искуства. Поред горе 
наведеног кандидат је радила у медицинској школи „Др  Андра Јовановић” као 
професор опште-стручних и стручних предмета. У току радног односа у Школи, 
предавала је следеће предмете: Хигијена са здравственим васпитањем, Физикална 
медицина, Физикална терапија, Основе клиничке медицине, Микробиологија са 
паразитологијом, Здравствена заштита са првом помоћи, Анатомија и физиологија, 
Фармакологија и Интерна медицина. Такође, поред редовне наставе, била је 
координатор Тима за здравствено васпитање и остваривала истакнуте резултате у 
сарадњи са другим Тимовима школе, здравственим установама и локалном заједницом, 
обележавала датуме из календара здравља и промовисала здраве стилове живота кроз 
трибине, јавне манифестације, акције и кампање како у Школи тако и у локалној 
заједници. Целокупни рад је од стране Екстерних евалуатора Министарства просвете 
оцењено највишом оценом. Неизоставни у свим наведеним манифестацијама били су 
вршњачки едукатори, чланови секције Хигијене са здравственим васпитањем, коју је 
водила од 2008. године. 

3. Одржавање наставе под менторством (обим ангажовања у часовима / по семестру, на 
предмету, са фондом часова):  

4. Друга дидактичка средства (приручници, скрипте и сл. - наслов, аутор, година издавања, 
издавач): 

- Богдановиц Васиц С, Шакић Б, Пајић Љ, Јовановић З, Срећковић М. Дневник стручне 
праксе - Здравствена нега. Рецензенти: Манојловић С и Глишић Р. Издавач: Висока 
медицинска и пословно-технолошка школа струковних студија Шабац. 2018. 

- Филм „Депресија, хајде да разговарамо” (2016/2017); 

- Брошура о превенцији полно преносивих болести „Воли сигурно! Буди победник!ˮ 
(2017/2018); 

- Веики број постера и слогана на тему превенције карцинома дојке (2018/2019); 

- Постери на тему превенција шећерне болести (2019/2020); 

- Постери на тему очувања менталног здравља у току епидемије COVID-19; 

- Ментор и члан комисије за одбрану завршних радова на Академији струковних студија 
Шабац; 

- Члан комисије за упис кандидата на Академију струковних студија Шабац; 

- Члан комисије за избор у звање запослених на Академији струковних студија Шабац 

5. Мишљење студената о педагошком раду наставника ако је формирано у складу са 

општим актом високошколске установе: 

 Кандидат има 12 година континуираног педагошког искуства (осам година у средњој 

школи и четири године на високошколској установи), а резултати вредновања  

 

 

 



 

педагошког рада на основу анализираних анкета студената о квалитету наставног 

процеса у протеклом периоду оцењени су високом оценом (4,89) и одличном 

просечном оценом (5,00) на Одсеку студија за васпитаче и медицинске сестре-

васпитаче, што је доступно у извештајима Академије струковних студија Шабац. 

 

VIII МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ СВАКОГ КАНДИДАТА 
ПОЈЕДИНАЧНО 

Комисија за избор наставника у звање предавач струковних студија за уже научне области 
Медицина је прегледала целокупну документацију, остварила увид у захтеве Конкурса и 
релативне одредбе Закона о високом образовању и Статута Академије струковних студија 
Шабац. 

 На основу анализе, базиране на достављеној документацији и личном познавању 
кандидата, Комисија издваја научне, стручне и наставне активности које указују на 
испуњеност услова за избор у звање спец. др мед. Маријане Срећковић: 

• Кандидат има просечну оцену на основним студијама медицине 8,83; 

• Кандидат има уписане докторске академске студије, студијски програм Јавно 
здравље на Медицинском факултету у Новом Саду; 

• Кандидат има просечну оцену на докторским студијама медицине 9,8; 

• Кандидат Маријана Срећковић има завршену здравствену специјализацију из области 
Хигијена (оцена: одличан); 

• У четворогодишњем периоду, у звању Наставник вештина, изводила је наставу на 
бројним предметима, на седам студијских програма у Академији струковних студија (пет 
студијских програма на Одсеку за медицинске и пословно-технолошке студије и два 
студијска програма на Одсеку студија за васпитаче и медицинске сестре-васпитаче); 

• Кандидат је за време четворогодишњег радног односа у Високој медицинској и 
пословно-технолошкој школи, била је уговорно ангазована у допунском раду у Високој 
струковној школи за васпитаче и медицинске сестре васпитаче; 

• Вредновање педагошког рада кандидата од стране студената оцењено је високом 
оценом на Одсеку за медицинске и пословно-технолошке студије (4,89) и одличном 
просечном оценом (5,00) на Одсеку студија за васпитаче и медицинске сестре-васпитаче; 

• У трогодишњем периоду публиковала је 23 публикација као аутор или коаутор (М24 
категорија један рад; М 52 категорија 8 радова; М 33 категорија 3 рада; М 34 категорија 7 
радова; М 63 категорија 3 рада; М 64 категорија 1 рад)  и одбранила специјалистички рад 
на тему „Фактори ризика за настанак малигних тумора мокраћне бешике” и учествовала на 
два пројекта као координатор испред Завода за јавно здравље Шабац у Националној 
студији „Сигурно управљање фекалним отпадним водама из септичких и сабирних јама у 
Србијиˮ (у периоду од априла до септембра 2021. године), која се спроводи у реализацији 
Министарства здравља, Министарства за заштиту животне средине, Института за јавно 
здравље Србије „Др Милан Јовановић Батутˮ са мрежом института и завода за јавно 
здравље, уз подршку Светстке здравствене организације-канцеларија у Београду и Женеви 
и Пројекат града Ваљево под називом „Акциони план за побољшање површинских вода у 
граду Ваљевуˮ, учешће у изради пројекта. Поред наведеног кандидат је одговорно лице 

 



 испред Завода за јавно здравље у пројекту „Наш херој”- Програм подршке „За наше херојеˮ 
реализује Министарство здравља у сарадњи са Генералним секретаријатом владе, 
Народном банком Србије, Привредном комором Србије и јавним установама, уз подршку 
Програма Уједињених нација за развој.  

Категоризација рада Број радова Број М бодова по раду Број бодова 

М 24 1 2 2 

М 52 8 1,5 12 

М 33 3 1 3 

М 34 7 0.5 3,5 

М 63 3 1 3 

М 64 1 0.2 0,2 

Укупно 23,7 

• Кандидат је предавач и члан комисије за спровођење обуке и проверу основних 
знања о личној хигијени и мерама заштите од заразних болести за Мачвански округ - 
„Програма основне обуке о личној хигијени и мерама заштите од заразних болестиˮ под 
покровитељством Министарства здравља Републике Србије; 

• Кандидат је заменик председника Школског одбора ОШ „Свети Саваˮ; 

• Кандидат је ментор и члан комисије за одбрану дипломских радова; 

• Кандидат је део Тима промоцију и унапређење квалитета рада Академије и члан 
Уписне комисије; 

• Током осмогодишњег рада у средњој медицинској школи, стекла је лиценцу за рад у 
просвети и оцењена највишом оценом од стране Екстерних евалуатора Министарства 
просвете; 

• Кандидат је у претходном периоду радила 2 месеца у дому здравља, 4 месеца у 
болници, годину дана усавршавања из области психотерапије, шест месеци стручног 
усавршавања у области интерне медицине у иностранству (Немачка), три године 
специјалистичког стажа и више од годину дана у Заводу за јавно здравље у Центру за 
хигијену и хуману екологију као специјалиста хигијене; 

• Маријана Срећковић је члан Лекарске коморе и Секције за хигијену СЛД (Српско 
лекарско друштво); 

 Кандидат Маријана Срећковић је током укупно 14 година професионалног рада у 
просвети и здравству, веома успешно обављала све поверене послове. Кандидат има 
вишегодишње искуство предавача на стручним и научним скуповима, као и активностима и 
здравственим кампањама везаним за здравствено-васпитни рад са ученицима, студентима 
и здравственим радницима. 

 Кандидат је радом на високом образовању показао висок ниво одговорности, 
посвећености послу предавача и унапређењу квалитета наставе, мотивисаност за 
континуирано усавршавање, оријентисаност ка научно-истраживачком и стручном раду. 

 Маријана Срећковић је кроз научно-истраживачки рад публиковала довољан број 

 

 




