
Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави 
Име и презиме  Aна К.Мршуља 

Звање Предавач 

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

ЈКП Београдски водовод и канализација-2015 
Медицинска школа у Београду, 2001-2015. 
Висока здравствено-санитарна школа струковних студија 
„Висан“, 2014 

Ужа научна односно уметничка област Превентивна медицина ,Хигијена и медицинска екологија 
Академска каријера  

 Година  Институција  Област  

Избор у звање 2014. Висока здравствено-санитарна 
школа струковних студија 
„Висан“ 

Превентивна медицина и Хигијена 
и медицинска екологија 

Докторат    

Специјализација 2010. Медицински факултет Хигијена 

Магистратура    

Диплома 2000. Медицински факултет у 
Београду 

Општа медицина 

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 

 назив предмета      врста студија и студијски програм* 

1. Инфективне болести са епидемиологијом  Основне струковне студије, СМС 

2. Санитарна хидротехника Основне струковне студије, СE 

3. Интрахоспиталне инфекције Специјалистичке струковне студије, ССМС 

4. Санитарни инжењеринг вода Специјалистичке струковне студије, CСЕИ 
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1. Мршуља А. Микробиологија са епидемиологијом,радна свеска,Клетт, Београд,2015 

2. Мршуља А.Радна свеска за медицински отпад,Завод за уџбенике,Београд,2015 

3. Мршуља А .- Председник рецензентске комисије  новог уџбеника за Хигијену и здравствено 
васпитање проф Д.Бацковић,2015 

4. Мршуља А.- Аутор акредитованог  семинара за здравствене раднике под називом Значај прања руку 
у превенцији болничких инфекција,2015 

5. Мршуља А .- Аутор акредитованог семинара за здравствене раднике. Правилно одлагање  оштрих 
предмета медицинског отпада у концепту безбедног радног места,2015. 

6. Мршуља А .- Учесник пројектаTehnical Assistance for the Treatment of Healthcare  Waste in Serbia.A 
project funded by the European Union,2012-2014 

7. Мршуља А.Радна свеска из хигијене са здравственим васпитањем,Завод за уџбенике,Београд,2009. 
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: Београд здрав град-
школа; Достигнућа младих у Србији, 
Junior Achievement- JA.  

Усавршавања  Национална радионица o транспозицији  Директве  Савета 2013/51/EURATOM 
2.2.2016. 

 Health and Environment Alliance, Ложишта на чврста горива као фактор ризика  - шта 
се у Србији може учинитиу вези загађења ваздуха , следствених поремећаја 
здрављаи насталих трошкова? 31/10.2014. 

Други подаци које сматрате релевантним:  Аутор акредитованог програма Интрахоспиталне инфекције и 
уклањање медицинског отпада при пружању медицинских услуга; Аутор корелација у креативној школи у „ Бази 
знања “ Министарства просвете; Координатор у реформи санитарно-еколошких техничара 

*Студијски програм: 
СМС – струковна медицинска сестра 
ССМС– специјалиста струковна медицинска сестра 

 


