
 

БИОГРАФИЈА – др Славко Милојковић 

 

 

 

 

У току свог професионалног рада, др Славко Милојковић бавио се 

различитим областима психологије у различитим установама. Тако на пример, у 

Националној служби за запошљавањље, радио је на пословима  професионалне 

оријентације деце и омладине, саветовању одраслих при избору и промени 

занимања и селекцији преко 10 000 кандидата за различита радна места. 

Предавао је, између осталих и  на Факултету Лазар Вркатић, предемете: 

Психологија рада и Менаџмент људских ресурса. 

Конструисао је инструмент за мерење будности(концентрације) ТК-СБМ, који 

постоји и у електронској форми и помоћу њега се може тестирати ова психичка 

функција и on line, ако се оде на сајт: www.testkoncentracije.rs  

 

Учествовао је у изради и сам израдио норме за већи број тестова као и  више 

психолошких инструмената за интерну употребу од којих се неки и данас користе 

(Тест пажње – ТК-СБМ; Тест психичког умора- ТПУ; Тест задовољства занимањем 

– ЗИЗ и др.).  

         

        У оквиру магистaрског  рада испитивао је у лабораторијским условима  утицај 

буке на визуелну пажњу, у интервалу од 45dB до 85 dB. У овом раду, како је 

наведено у рецензији “ долази до значајних резултата који  потврђују  теоријске 

претпоставке о постојању одбрамбеног механизма против буке у оквиру неуро-

вегетативног система.“ У овом експерименталном истраживању је откривен 

Фактор отпорности пажње на буку који је одговоран за  готово несметано   

функционисање пажње у овом интервалу буке, што има велики практичан значај. 

 

       Докторска дисертација Славка Милојковића је, наводи се у рецензији,“ ориги-

налан научно-истраживачки рад са научним доприносом у испитивању ефеката 

умора на континуирану пажњу у реалним условима. Сама чињеницa да  ово 

истраживање  у оквиру дисертације представља, у последњих неколико деценија,  

једно од ретких овакве врсте  у нашој земљи, које је засновано на теорији детекције 

сигнала (ТДС) и спроведено  као теренско истраживање, говори у прилог његове 

значaјности“. Добијени резултати у овом раду као и инструмент за мерење 

будности(концентрације), који је конструисан за ову прилику, имају не само 

теоријски већ и велики практични значај (селекција кандидата, утврђивање 

критичних периода рада и давање правовремених пауза-одмора; прецизнија 

процена настанка ризичног догађаја; итд.) 
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