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ПРИЈАВА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ПРПГРАМА 
КПНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ (КЕ) 

 

Прганизатпр кпнтинуиране едукације:  
 
 
 
 

 факултет 

 щкпла здравствене струке 

 здравствена устанпва 

 устанпва 

 удружеое 

 приватна пракса 

 другп (навести щта) 

Назив прганизатпра: Универзитет у Бепграду, 
Ппљппривредни факултет 

Адреса прганизатпра (улица, брпј, 
ппштански брпј, град): 

Немаоина 6, 11080, Земун - Бепград 

Име и презиме прганизатпра КЕ: Ивана Вицп 

Брпј телефпна прганизатпра КЕ: 061 178 4687 

Е-маил адреса: vico@agrif.bg.ac.rs 

Назив прпграма КЕ (кратак, јасан и 
дпвпљнп инфпрмативан): 

Микптпксини у впћу  и ппврћу 

Врста кпнтинуиране едукације: 
(ппдвући) 
 

 Кпнгрес 

 Симппзијум 

 Курс 

Кпнтинуирана едукација је „on line“ ДА      НЕ 

Да ли се прпграм КЕ ппнпвп 
акредитује? 

ДА      НЕ 

Акп је пдгпвпр на претхпднп питаое 
ДА, наведите нпвине у прпграму КЕ, 
кпји се предлаже за ппнпвну 
акредитацију:  

1. 
2. 
3. 

Наведите акредитаципни брпј 
прпграма КЕ, кпји се предлаже за 
ппнпвну акредитацију:  

 

Предлпжени датум и местп првпг 
пдржаваоа прпграма КЕ: 

Тпкпм 2016 гпдине, Ппљппривредни 
факултет 

Предлпжени пстали датуми и места 
пдржаваоа прпграма КЕ: 

Тпкпм 2016 гпдине, Ппљппривредни 
факултет 

Сати учеоа тпкпм КЕ (без пауза): 8 сати 

Циљна група: 
(ппдвући) 
 

 Лекари 

 Стпматплпзи 

 Фармацеути 

 Бипхемишари 

 Медицинске сестре 

 Здравствени технишари 

 Другп:  
Наставници струшних предмета средоих 
ппљппривредних щкпла 
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Саветпдавци у ппљппривредним 
саветпдавним службама 

Кпји је максималан предвиђен брпј 
слушалаца КЕ? 

15 

Да ли је прпстпр у кпме се пдржава КЕ 
адекватан за предвиђени брпј 
слушалаца? 

Да  

Наведите цену КЕ  Не наплаћује се тпкпм 2016 и 2017 

Кпји су едукативни циљеви прпграма? 
(ппдвучи) 

1. Развијаое сппспбнпсти ппвезиваоа 
знаоа из разлишитих пбласти 
фитппатплпгије, впћарства  и 
ппвртарства. 
2. Разумеваое прирпдних закпнитпсти у 
циљу спрешаваоа ппјаве и кпнтрпле 
прппадаоа прпузрпкпванпг тпксигеним 
гљивама. 
3. Примена знаоа п бплестима плпдпва 
у тпку шуваоа и прпузрпкпвашима 
прппадаоа плпдпва, пре свега 
тпксигеним гљивама.  

4. Сппспбнпст примене стешенпг знаоа у 
нпвим ситуацијама какп би се смаоилп 
присуствп микптпксина у храни. 

Кпја знаоа ће стећи учесници? 1. Знаоа п пснпвним пдликама и 
нашинима преппзнаваоа тпксигених 
гљива и мерама кпнтрпле пвих гљива.  
2. Знаоа п најзнашајнијим 
микптпксинима у впћу и ппврћу.  
3. Знаоа п нашинима пткриваоа 
присуства микптпксина у храни.  

4. Знаоа п мпгућнпстима за 
декпнтаминацију и кпнтрплу присуства 
микптпксина у впћу, ппврћу и 
прерађевинама пд впћа и ппврћа. 

Кпје вештине ће стећи учесници? 1. Разумеваое прирпдних закпнитпсти у 
циљу спрешаваоа ппјаве и кпнтрпле 
прппадаоа прпузрпкпванпг тпксигеним 
гљивама. 
2. Преппзнаваое тпксигених гљива и 
примену мера оихпве кпнтрпле и 
спрешаваоа синтезе микптпксина у 
храни 

3.  Сппспбнпст примене стешенпг знаоа 
у нпвим ситуацијама какп би се 
смаоилп присуствп микптпксина у 
храни. 
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Кпје метпде учеоа/пбуке ће се 
кпристити? 
 

 предаваоа 

 семинари 

 практишне вежбе 

 рещаваое клинишких прпблема 

 рад у малпј групи 

 прпјекат - пријентисанп ушеое 

 демпнстрација клинишке вещтине 

 псталп:  
активнп ушеое/настава 

Да ли је предвиђен едукативни 
материјал за пплазнике? 

ДА      НЕ 

Акп ДА, навести кпји?  
Презентације, текстпви из учбеника, 
прирушник, наушни радпви 

Да ли је предвиђена прпвера знаоа 
пплазника? 
(ппдвући) 

ДА      НЕ 

Акп ДА, навести какп?  Tест за утвђиваое знаоа  

Да ли ће се извршити евалуација 
прпграма? 
(ппдвући) 

ДА      НЕ 

Акп ДА, навести какп? Анкета за пплазнике 

Да ли у извпђеоз наставе учествују 
наставници факултета? 

ДА      НЕ 

Акп ДА, навести брпј: 2 

Да ли у извпђеоз наставе учествују 
страни предавачи? 

ДА      НЕ 

Акп ДА, навести брпј:  

Укупан брпј предавача је: 2 

 
 
Датум: 04.03.2016.   Пптпис рукпвпдипца 

          кпнтинуиране едукације:  
 
       Ивана Вицп 

 
 
 

Пешат устанпве/удружеоа 
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САЖЕТАК ПРПГРАМА КПНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ 
 

 

Микптпксини су један пд најважнијих извпра кпнтаминације хране. Тпксигене 
гљиве, патпгени плпдпва, луше микптпксине у впће, ппврће и прерађевине пд 
впћа и ппврћа и такп дппринпсе загађеоу хране щтп представља пгрпман ризик 
за здравље људи и живптиоа. Курс „Микптпксини у впћу и ппврћу“ је намеоен 
ппљппривредним саветпдавцима да би се знаоем п тпксигеним гљивама и 
оихпвим микптпксинима пбезбедила безбедна храна за шпвека и живптиое. 
Крпз курс ће се саветпдавци, кпји у тпку студија нису ушили п тпксигеним 
гљивама,  уппзнати са пснпвним пдликама и нашинима преппзнаваоа тпксигених 
гљива, мерама спрешаваоа ппјаве и кпнтрпле тпксигених гљива, најзнашајнијим 
микптпксинима у впћу и ппврћу, нашинима пткриваоа оихпвпг присуства и 
мпгућнпстима за декпнтаминацију и спрешаваое дпспеваоа и кпнтрплу 
присуства микптпксина у впћу, ппврћу и прерађевинама пд впћа и ппврћа. 
Курс „Микптпксини у впћу и ппврћу“  се састпји из два дела кпја ппдразумевају 
првп, уппзнаваое са микптпксинима и гљивама кпје их синтетищу и другп 
уппзнаваое са нашинима детекције и кпнтрпле тпксигених гљива у циљу 
превазилажеоа кпнтаминације микптпксинима у плпдпвима впћа и ппврћа кап и 
мпгућнпстима детпксификације. Први деп курса кпји се пднпси на најзнашајније 
врсте микптпксина (МТ) у впћу, ппврћу и оихпвим прерађевинама пбухвата  
уппзнаваое са следећим темама: Дефиниција, екпнпмски знашај, тпксишнпст; 
Најважније врсте тпксигених гљива патпгена плпдпва, време и нашин инфекције 
плпдпва; Утицај екплпщких фактпра на развпј гљива и синтезу МТ; Присуствп МТ у 
впћу, ппврћу и оихпвим прпизвпдима; Закпнска регулатива - закпнски 
дпзвпљене кплишине микптпксина у впћу, ппврћу и прерађевинама.  Други деп 
курса кпји се пднпси на детекцију, кпнтрплу присуства микптпксина и мпгућнпст 
детпксификације пбухватиће теме: Идентификација гљива; Идентификација МТ, 
утврђиваое нивпа МТ; Превенција кпнтаминације и детпксификација 
кпнтаминираних прпизвпда. 
Реализација курса пбухвата увпднп предаваое ради уппзнаваоа са темпм и 
циљевима курса ппсле кпг пплазници пппуоавају тест п прпвери дпсадащоег 
знаоа п бплестима плпдпва у тпку шуваоа и гљивама кпје прпизвпде тпксине. 
Накпн тпга наставник уппзнаје пплазнике са садржајем првпг ппглавља крпз 
презентације и дискусију ппсле шега дели пплазнике у групе и свакпј групи даје 
материјал у виду заражених плпдпва. Свака група на пснпву прегледа зараженпг 
материјала даје претппставке п прпузрпкпвашу и узрпцима ппјаве бплести, и на 
пснпву тпга п мпгућем присуству тпксина у плпдпвима. Ппсле заврщенпг првпг 
дела, наставник уппзнаје студенте са садржајем другпг дела курса крпз 
презентације и дискусију и претхпднп пдабране групе пплазника дпбијају 
материјал (шисте културе тпксигених гљива) и пписују макрпскппске и 
микрпскппске пдлике у циљу идентификације гљива. На крају наставник впди 
дискусију уз приказиваое неппзнатих фптпграфија заражених биљака или 
култура тпксигених и других гљива у циљу прпвере и пбнављаоа пређених 
тематских јединица. Пплазници редпм  прпверавају стешенп знаое на нпвпм 
примеру и затим, ппнпвп пппуоавају паралелну фпрму теста какп би устанпвили 
напредпваое на курсу. 
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НАВЕСТИ ПЕТ АКТУЕЛНИХ РЕФЕРЕНЦИ НА КПЈИМА ЈЕ БАЗИРАНА 
НЕППХПДНПСТ ИЗВПЂЕОА ПВЕ КПНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ 

 
1. Jurick, W.M. II,  Vico I., Gaskins, V.L.,  Garrett, W.L.,  Whitaker, B.D., Janisiewicz, W.J., 

Conway, W. S. (2010): Purification and biochemical characterization of polygalacturonase 
produced by Penicillium expansum during postharvest decay of ‘Anjou’ Pear. 
Phytopathology 100: 42-48.  

2. Vico I., Jurick, W.M. II, Camp, M.J., Janisiewicz, W.J., Conway, W.S. (2010): Temperature 
suppresses decay on apple fruit by affecting Penicillium solitum conidial germination, 
mycelial growth and polygalacturonase activity. Plant Pathology Journal 9:129-133.  

3. Вицп, И., Jurick, W. M. II (2012): Ппстжетвена патплпгија биљака и биљних прпизвпда.  
Универзитет у Бепграду - Ппљппривредни факултет, Бепград-Земун. ИСБН 978-86-
7834-145-8. 

4. Vico, I., Duduk, N., Vasid, M., Nikolid, M. (2014): Identification of Penicillium expansum 
causing postharvest blue mold decay of apple fruit. Pesticidi i fitomedicina 29: 257-266  

5. Вицп И. (2015): Микптпксини у впћу и ппврћу. VII семинар Ппљппривредне 
саветпдавне и струшне службе Републике Србије. Златибпр, 1. - 3. Децембар 2015. - 
Предаваое пп ппзиву. 
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ПРПГРАМ КПНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ 
(сатница, теме и предаваши) 

 
 

Сатница Тема 
Метпд 
пбуке* 

Предавач 

10 мин. Увпд у курс предаваое Ивана Вицп 

20 мин. Прпвера предзнаоа тест Ивана Вицп 

 

Најзнашајније врсте микптпксина (МТ) у 
впћу, ппврћу и оихпвим прерађевинама: 
дефиниција, екпнпмски знашај и 
тпксишнпст  

предаваое   Ивана Вицп 

40 мин. 
Најважније врсте тпксигених гљива 
патпгена плпдпва, време и нашин 
инфекције плпдпва  

предаваое Ивана Вицп 

20 мин. 
Утицај екплпщких фактпра на развпј 
гљива и синтезу МТ 

предаваое Ивана Вицп 

30 мин. 
Присуствп МТ у впћу, ппврћу и оихпвим 
прпизвпдима;  

предаваое Ивана Вицп 

10 мин. 
Закпнска регулатива - закпнски 
дпзвпљене кплишине микптпксина у впћу, 
ппврћу и прерађевинама 

предаваое   Ивана Вицп 

20 мин. Најзнашајније п микптпксинима дискусија Ивана Вицп 

120 мин. 
Преглед зараженпг материјала и 
ппстављаое претппставки п 
прпузрпкпвашу и присуству тпксина 

вежбе - рад 
у групама-  

Александра 
Жебељан 

30 мин. 

Детекција и кпнтрпла присуства 
микптпксина: идентификација гљива, 
идентификација МТ, утврђиваое нивпа 
МТ;  

предаваое Ивана Вицп 

20 мин. 
Превенција кпнтаминације и 
детпксификација кпнтаминираних 
прпизвпда 

предаваое Ивана Вицп 

20 мин. Превенција  присуства микптпксина дискусија Ивана Вицп 

120 мин. 
Опис макрпскппских и микрпскппских 
пспбина тпксигених гљива 

вежбе - рад 
у групама- 

Александра 
Жебељан 

20 мин Прпвера знаоа стешенпг на курсу тест Ивана Вицп 

*предаваое, вежбе, семенар, рад у групи итд. 
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ПДЛУКА ПРГАНА НАДЛЕЖНПГ ЗА РЕЦЕНЗИРАОЕ (КПНТРПЛУ КВАЛИТЕТА) 
ПРПГРАМА КЕ У ПКВИРУ УСТАНПВЕ/УДРУЖЕОА ПРЕДЛАГАЧА 

 
Курсеви пријављени пд стране Ппљппривреднпг факултета марта 2016. гпдине настали 
су тпкпм ТЕМПУС прпјекта Building Capacity of Serbian Agricultural Education to Link with 
Society, CaSA, Изградоа капацитета српскпг пбразпваоа у пбласти ппљппривреде ради 
ппвезиваоа са друщтвпм (544072-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-SMHES (2013 – 4604 / 
001 - 001). 
Сви курсеви су рецензирани пд стране партнера у прпјекту.  
Струшне рецензије урадили су ЕУ партнери - Универзитет Марибпр, Слпвенија; 
Банатски Универзитет, Темищвар, Румунија и Универзитет Фпђа, Италија. 
Педагпщкп – метпдплпщку рецензију урадип је Образпвни фпрум, Бепград.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наппмена: Овпм пдлукпм се пптврђује да је пријављени прпграм КЕ пдпбрен и 
рецензиран пд стране пргана надлежнпг за рецензираое прпграма КЕ у пквиру 
устанпве/удруженја предлагача. Предавач/прганизатпр КЕ не мпже да буде 
рецезент свпг сппственпг прпграма КЕ. 
 
 
 
 
Датум: .... .... .... 
 
 
Пптпис рукпвпдипца пргана надлежнпг за рецензираое (кпнтрплу квалитета) прпграма 
КЕ у пквиру устанпве/удружеоа: ................ 
     
 
Пешат устанпве/удружеоа 
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БИПГРАФИЈА ПРЕДАВАЧА 
 

Име и презиме предавача: Ивана Вицп 

Назив институције у кпјпј 
предавач ради са пуним 
радним временпм:  

Универзитет у Бепграду, Ппљппривредни 
факултет 

Садашое зваое: Ванредни прпфеспр 

Избпр у садашое зваое: 2013. 

Брпј гпдина раднпг искуства: 27 гпдина 

Ужа научна пбласт: Фитппатплпгија 

Дпктпрат 
ДА      НЕ 

Акп ДА, гпдина: 1997 

Магистеријум 
ДА      НЕ 

Акп ДА, гпдина: 1992 

Примаријат 
ДА      НЕ 

Акп ДА, гпдина: 

Академске специјалистичке 
студије 

ДА      НЕ 

Акп ДА, гпдина: 

Академске струкпвне студије 
ДА      НЕ 

Акп ДА, гпдина: 

Ужа специјализација 
ДА      НЕ 

Акп ДА, гпдина: 

Специјализација 
ДА      НЕ 

Акп ДА, гпдина: 

Факултет 
ДА      НЕ 

Акп ДА, гпдина: 1987 

Репрезентативне референце у 
ппследоих десет гпдина 
(навести дп 5 референци) 

1. Jurick, W.M.II, Janisiewicz, W.J., Saftner, R.A., 
Vico, I., Gaskins V.L., Park, E., Forsaline, P.L., Fazio, 
G., Conway, W. S. (2011):  Identification of wild 
apple germplasm (Malus spp.) accessions with 
resistance to the postharvest decay pathogens 
Penicillium expansum and Colletotrichum acutatum. 
Plant Breeding 130: 481-486. (М21, ISSN 0179-
9541, KoBSON, Agronomy, 23/80, 2011; IF=1,596) 
2. Jurick, W.M II, Vico, I., Gaskins, V. L., Whitaker, 
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