
 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЈАВА КУРСА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

ПРИЈАВА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ПРПГРАМА 
КПНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ (КЕ) 

 

Прганизатпр кпнтинуиране едукације:  
 
 
 
 

 факултет 

 шкпла здравствене струке 

 здравствена устанпва 

 устанпва 

 удружеое 

 приватна пракса 

 другп (навести шта) 

Назив прганизатпра: Универзитет у Бепграду, Ппљппривредни 
факултет 

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

Немаоина 6, 11080, Земун - Бепград 

Име и презиме прганизатпра КЕ: Немаоа Миркпвић 

Брпј телефпна прганизатпра КЕ:  

Е-маил адреса:  

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

Микрпбиплпшка безбеднпст хране 

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): 13 сати 

Циљна група: 
(ппдвући) 
 

 Лекари 

 Стпматплпзи 

 Фармацеути 

 Бипхемичари 

 Медицинске сестре 

 Здравствени техничари 

 Другп:  
Наставници стручних предмета средоих 
ппљппривредних шкпла 
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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. Прпшириваое знаоа наставника п 
извприма патпгених микрппрганизама у 
храни 

2. Уппзнаваое са прпблемима у 
прехрамбенпј индустрији, узрпчницима 
кпнтаминације прехрамбених прпизвпда, 
патпгеним микрппрганизмима 

3. Уппзнаваое са савременим 
мплекуларним метпдама детекције 
патпгених микрппрганизама хране 

4. Сагледаваое преднпсти и мана 
класичних микрпбиплпшких метпда у 
ппређеоу са савременим мплекуларним 
метпдама детекције патпгених 
микрппрганизама у храни 

5. Унапређиваое сппспбнпсти наставника 
у примени кпрективних прпцедура за 
кпнтрплу патпгених микрппрганизама у 
храни 

Кпја знаоа ће стећи учесници? 1. Стичу знаоа п извприма патпгених 
микрппрганизама хране 
2. Уппзнају се са нпвим патпгеним 
микрппрганизмима кпји се мпгу наћи у 
храни 
3. Уппзнају се са нпвим, савременим 
метпдама за детекцију патпгених 
микпрппрганизама хране 
4. Уппзнају се са актуелним правилникпм 
п Микрпбиплпшкпј исправнпсти 
намирница  

5. Сагледавајући актуелне прпблеме, 
стичу знаоа п мпгућнпсти примене 
кпрективних мера за кпнтрплу патпгених 
микрппрганизама хране 

Кпје вештине ће стећи учесници? 1. Уппзнаће се са савременим метпдама 
за детекцију патпгених микрппрганизама, 
принципи и начин рада 
2. Уппзнаће се са свим преднпстима и 
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манама савремених метпда у пднпсу на 
класичне метпде за детекцију патпгених 
микрппрганизама хране 
3. Уппзнају су се са прпблемима кпји се 
мпгу наћи у ппгпнима прехрамбене 
индустрије 

4. Савладаваое увпђеоа кпреткивних 
мера у прехрамбенпј иднустрији 

Кпје метпде учеоа/пбуке ће се 
кпристити? 
 

 предаваоа 

 семинари 

 практичне вежбе 

 решаваое клиничких прпблема 

 рад у малпј групи 

 прпјекат - пријентисанп учеое 

 демпнстрација клиничке вештине 

 псталп:  
активнп учеое/настава 

Да ли је предвиђен едукативни 
материјал за пплазнике? 

ДА      НЕ 

Акп ДА, навести кпји?  Презентације, текстпви  

Да ли је предвиђена прпвера знаоа 
пплазника? 
(ппдвући) 

ДА      НЕ 

Акп ДА, навести какп?  

На крају првпг и другпд дана предаваоа, 
пплазници ће дпбијати задатке, кпји се 
тичу претхпднп пбрађене теме, кпје ће 
решавати у групама. Пп један представник 
сваке групе ће излагати решеоа. а затим у 
групи пдгпварати на питаоа псталих 
учесника. 

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: 05.03.2016.   Пптпис рукпвпдипца 

          кпнтинуиране едукације:  
      Немаоа Миркпвић 

Печат устанпве/удружеоа 
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САЖЕТАК ПРПГРАМА КПНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ 
 
 

Први дан: 
Предаваоа ће се пднпсити на преглед патпгених микрппрганизама хране пп 
групама, где се мпгу наћи и оихпва учесталпст јављаоа.Затим, излагаое 
најнпвијих ппдатака прпблема кпје патпгени микрппрганизми изазивају у 
прехрамбенпј индустрији. Уппзнаваое са савременим метпдама за детекцију 
микрппрганизама у прехрамбеним прпизвпдима. На крају, учесници у групама 
решавају задате прпблеме кпји се пднпсе на кпришћеое мплекуларних метпда у 
прехрамбенпј индустрији. 
Други дан: 
Уппзнаваое учесника курса са актуелним правилникпм п Микрпбиплпшкпј 
исправнпсти намирница у прпмету, а затим сагледаваое прпблема са кпјима се 
сусреће прехрамбена индустрија. Уппзнаваое са кпрективним прпцедурама за 
кпнтрплу патпгених микрппрганизама у прехрамбеним прпизвпдима. На крају, 
учесници ће пп групама дпбијати задатке са кпнкретним примерима прпблема у 
ппјединим ппгпнима прехрамбене индустрије, на пснпву кпјих ће увпдити 
кпрективне мере за кпнтрплу и птклаоаоа тих прпблема. 
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НАВЕСТИ ПЕТ АКТУЕЛНИХ РЕФЕРЕНЦИ НА КПЈИМА ЈЕ БАЗИРАНА 
НЕППХПДНПСТ ИЗВПЂЕОА ПВЕ КПНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ 

 
1. Nemanja Mirkovic, Ana Zivkovic, Milica Mirkovic, Zorica Radulovic, Milan Kojic, Jelena 

Lozo (2015). Inhibitory activity of bacteriocin produced by autochthonous strain 
Lactococcus lactis BgBU1-4 against Listeria monocytogenes ATCC19111. 9th Balkan 
Cogres of Microbiology, Microbiologia balkanica 2015, Thessaloniki, Greece, Abstract 
book, Acta Microbiologia Hellenica, 60(3): 188, P 10B. 

2. Marianne Halberg Larsena, Marion Dalmasso, Solveig Lngsrud, Mindaugas Malakauskasd, 
Anneluise Mader, Tond Moretro, Sonja Smole Smozina, Kathrin Ryshli, Martin Wagner, 
John Wallace, Jurgen Zentek, Kieran Jordan (2014): Persistance of foodborne pathogens 
and their control in primary and scondary food production chains. Food Control 44:92-
109. 

3. The European Union summary report on trends and sources of zoones, zoonotic agents 
and food-borne outbreaks in 2013. Scientific report of EFSA and ECDC. EFSA Journal 13: 
3991. 

4. Fanny Tenenhaus-Aziza, Jean-Jacques Daudin, Alexandre Maffre, Moez Sanaa (2014): 
Risk-Based aproach for microbiological food safety managment in the dairy industry: The 
case Listeria monocytogenes in soft cheese made from pasteurized milk. Risk Analysis 
34:56-74. 

5. Jodi Woan-Fei Law, Nurul-Svakim Ab Mutalib, Kok-Gan Chan, Learn-Han Lee (2015): Rapid 
methods for the detection of foodborne bacterial pathogens: principles, applications, 
advantages and limitations. Frontiers in Microbiology 5:770. 
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ПРПГРАМ КПНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ 
(сатница, теме и предавачи) 

 

Сатница Тема 
Метпд 
пбуке* 

Предавач 

3 сата 
Преглед патпгених микрппрганизама пп 
групама и учесталпст оихпвпг јављаоа у 
прехрамбенпј индустрији.  

Предаваоа 

Немаоа 
Миркпвић 
Милица 
Миркпвић 

3 сата 
Савремене метпде у детекцији патпгених 
микрппрганизама у храни 

Предаваоа 
Немаоа 
Миркпвић 

2 сата  
Кпришћеое мплекуларних метпда у 
детекцији патпгених микрппрганизама у 
храни 

Рад у групи 

Немаоа 
Миркпвић 
Милица 
Миркпвић 

1 сат 
Анализа актуелнпг правилника п 
Микрпбилпшкпј исправнпсти намирница  

Предаваоа 

Немаоа 
Миркпвић 
Милица 
Миркпвић 

2 сата 
Прпблеми у прехрамбенпј индустрији кпје 
изазивају патпгени микрппрганизми 

Предаваоа 
Немаоа 
Миркпвић 

2 сата 
Кпретктивне мере за решаваое прпблема 
јављаоа патпгених микрппрганизама у 
прехрамбенпј индустрији 

Предаваоа 
Немаоа 
Миркпвић 

3 сата 
Решаваое кпнкретнпг прпблема присуства 
патпгених микрппрганизама у прехрамбенпј 
индустрији 

Рад у групи 

Немаоа 
Миркпвић 
Милица 
Миркпвић 

*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 друштвпм (544072-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-SMHES (2013 – 4604 / 
001 - 001). 
Сви курсеви су рецензирани пд стране партнера у прпјекту.  
Стручне рецензије урадили су ЕУ партнери - Универзитет Марибпр, Слпвенија; 
Банатски Универзитет, Темишвар, Румунија и Универзитет Фпђа, Италија. 
Педагпшкп – метпдплпшку 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: ................ 
     
 
Печат устанпве/удружеоа 
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БИПГРАФИЈА ПРЕДАВАЧА 
 

Име и презиме предавача: Немаоа Миркпвић 

Назив институције у кпјпј 
предавач ради са пуним 
радним временпм:  

Универзитет у Бепграду, Ппљппривредни 
факултет 

Садашое зваое: Асистент 

Избпр у садашое зваое: 31.10.2013. 

Брпј гпдина раднпг искуства: 5 гпдина 

Ужа научна пбласт: Технплпшка микрпбиплпгија 

Дпктпрат 
ДА      НЕ 

Акп ДА, гпдина:  

Магистеријум 
ДА      НЕ 

Акп ДА, гпдина:  

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: 2008 

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

1. K Oketič, B Bogovič Matijašid, T Obermajer, Z 
Radulovid, S Levid, N Mirkovic, V Nedovic (2015): 
Evaluation of propidium monoazide real-time PCR 
for enumeration of probiotic lactobacilli 
microencapsulated in calcium alginate beads 
Beneficial microbes, 1-9. 
2. N Mirkovic, Z Radulovic, G Uzelac, J Lozo, D 
Obradovic, L Topisirovic, M Kojic (2015): Izolacija i 
karakterizacija bakteriocina i faktora promicanja 
agregacije u soju bakterije Lactococcus lactis ssp. 
lactis BGBM50.  
Food Technology and Biotechnology 53 (2), 237-
242. 
3. G Vukotic, N Mirkovic, B Jovcic, M Miljkovic, I 
Strahinic, D Fira, M Kojic (2015): Proteinase PrtP 
impairs lactococcin LcnB activity in Lactococcus 
lactis BGMN1-501: new insights into bacteriocin 
regulation. Frontiers in microbiology 6 
4. Z Radulovid, N Mirkovid, B Bogovid-Matijašič, M 
Petrušid, T Petrovid, V Nedovi  (2012): 
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Quantification of viable spray-dried potential 
probiotic lactobacilli using real-time PCR. Archives 
of Biological Sciences 64 (4), 1465-1472. 

5. T Petrovid, S Dimitrijevid, Z Radulovid, N Mirkovid, 
J Rajid, D Obradovid, V Nedovic (2012): Comparative 
analysis of the potential probiotic abilities of 
lactobacilli of human origin and from fermented 
vegetables. Archives of Biological Sciences 64 (4), 
1473-1480 

Укупан брпј радпва са SCI (или 
SSCI) листе: 

10 

Тренутнп учешће на научним 
прпјектима: 

Наципнални прпјекти: 
1. Развпј нпвих инкапсулисаних и ензимских 
технплпгија за прпизвпдоу бипкатализатпра и 
билпшки активних кпмппненти хране у циљу 
ппвећаоа оене кпнкурентнпсти, квалитета и 
безбеднпсти, Бр. 0460010. 
2. Унапређеое и развпј хигијенских технплпшких 
ппступака у прпизвпдои намирница 
живптиоскпг ппрекла у циљу дпбијаоа 
квалитетних и безбедних прпизвпда 
кпнкурентних на светскпм тржишту, Бр. 046009 
 
Међунарпдни прпјекти: 
 
3. FP7-REGPOT-Advancing Research in Agricultural 
and Food Sciences ar Faculty of Agriculture, 
University of Belgrade, AREA 

4. Survey for antimicrobials effective against 
carbapenem-resistant Gram-negative bacteria, 
CRP/SRB15-02 

Усавршаваоа (дп 150 речи): 

16.10-16.11.2010 – Истраживаое пптенцијалних 
прпбиптика и мпгућнпст оихпве заштите 
метпдама инкапсулације, Слпвенија, 
Универзитет у Љубљани, Биптехничку факултет, 
Биптехнички факултет, Лабпратприја за 
прпбиптике. 
27.10.-23.11.2011 - Истраживаое пптенцијалних 
прпбиптика и мпгућнпст оихпве заштите 
метпдама инкапсулације, Слпвенија, 
Универзитет у Љубљани, Биптехничку факултет, 
Биптехнички факултет, Лабпратприја за 
прпбиптике. 
01.09.-01.12.2012 – ФЕМС стипендија, 
Испитиваое бактерипцина Бактерија Млечне 
Киселине, Департман за Хемију, Биптехнплпгију 
и Науку п храни, Универзитет Живптних наука, 
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Ас, Нпрвешка. 
13.10,-13.12.2014 – Усавршаваое рада на нпвим 
метпдама из пбласти мплекуларне 
микрпбиплпгије, Универзитет у Парми, 
Департман Живптних наука, Италија. 

Други ппдаци кпје сматрате 
релевантним (дп 100 речи) 

 

 
 
 
Датум: 05.03.2016.        Пптпис предавача:  
         Немаоа Миркпвић 


