Војни службеник
Редовни професор, доктор медицинских наука
Соња Марјановић
Специјалиста хигијене – дијетотерапеут

Општи подаци
Рођена 25.08.1965. год.
Образовање
Доктор медицинских наука – област хигијена са медицинском екологијом (2005.)
Магистар медицинских наука – области патофизиологија (2001.)
Субспецијалиста дијетотерапије (2007.)
Специјалиста хигијене (1998.)
Кретање у служби
Начелник Сектора за превентивну медицину (2012-)
Начелник Института за хигијену (2008-2012.)
Начелник Лабораторије за специјалне намене (1998-2008.)
Стипендије и награде
1. Похвала Министра одбране за резултате постигнуте у раду у Министарству одбране
2013.
2. The Best Oral Presentation Award of the Serbian delegation at the 17th BMMC Congress
2012.
3. The Best Congress Paper Award at the 17th BMMC Congress 2012.
4. 2011 Annual Immunology Specialty Award for outstanding research contributions to the
Society of Critical Care Medicine 2011.
5. The Best Poster Presentation Award of the Serbian delegation at the 15th BMMC
Congress 2010.
6. Premiu Poster Diploma (The best poster presentation) at the 9th National Congress of
Physiological Sciences, Romania 2004.
Усавршавања
Preventive Medicine Senior Leader Course 6A-F6322-F32, Joint Base Ft Sam Houston, San
Antonio, USA (2013.)
Предмети едукације
Интегрисане студије медицине Медицински факултет ВМА Универзитета одбране:
руководилац предмета Хигијена са медицинском екологијом, Адаптација на екстремне
услове; наставник на предмету Медицина ванредних догађаја и Медицина рада (2009-)

Основне студије на Војној академији Универзитета одбране – смер општа логистика:
руководилац предмета Основи нутриционизма, Организација и технологија
водоснабдевања (2012-).
Докторске академске студије на Медицинском факултету ВМА Универзитета одбране:
руководилац предмета Штетни фактори животне и радне околине; Ергономија и
физиологија напора; Медицинска екологија и квалитет живота (2018-)
Специјалистичке студије из Хигијене са медицинском екологијом, Медицински
факултет ВМА Универзитета одбране, председник комисије (2009-)
Субспецијалистичке студије из Дијетотерапије, члан комисије (2012-)
Школа резервних официра санитетске службе, наставник (2001-)
Пројекти
1. МНТР 2009-2010 пројекат ТР 13310. Примена знања у кардиологији – сарадник
2. МНТР 2011-2015 пројекат ИИИ 42008, подпројекат 5. Оцена ризика од
изложености аерозагађивачима и последице на здравље и радну способност
(енергетска ефикасност) – сарадник
3. МНТР 2011-2015 пројекат ТР 34034. Примена наноматеријала у унапређењу
средстава респирацијске и перкутане заштите у условима еколошког дисбаланса
изазваног радиоактивном, хемијском и биолошком контаминацијом
(технолошки развој) – сарадник
4. Управа за планирање и развој МО. Допринос унапређењу борбене готовости
припадника Војске Србије побољшањем физиолошке подобности у условима
високотоксичне контаминације и високих амбијанталних температура –
сарадник
5. МФВМА/5/15-17. Исхрана летача, падобранаца и припадника специјалних
јединица Војске Србије – прилагођавање потребама и унапређење организације
– руководилац
6. МПНТР 391-00-16/2017-16/3.Иновациони пројекат „Развој технологије за
производњу расхладних уложака и инкорпорацију у одевне предмете и
заштитну опрему”, Иновациони центар Хемијског факултета Универзитета у
Београду – сарадник
7. МФВМА/1/20-22. Евалуација превентивномедицинских проблема у мировним
операцијама – руководилац
Чланства
− Члан Секције за хигијену СЛД
− Члан Друштва физиолога Србије
− Члан Удружења за медицину спорта Србије
− Комисија за идејне пројекте МФ ВМА (председник)
− Наставно-научно веће МФ ВМА (члан)
− Одбор за научноистраживачку делатност МФ ВМА (члан)
Стручни радови и књиге
Аутор и коаутор преко 300 радова из области хигијене, патофизиологије, физиологије
напора и спортске медицине.
Аутор једног уџбеника коаутор уџбеника и практикума коаутор 4 монографије.
Коаутор техничког и развојног решења «Одело филтрирајуће заштитно на бази
полиуретанске пене и активног угља, ОФЗ М2 ПУП“, Војнотехнички институт, 2012.

