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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: Весна Давидпвић 

Брпј телефпна прганизатпра КЕ: 064 599 10 41 

Е-маил адреса: vesnadv@agrif.bg.ac.rs 

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

Физиплпгија вареоа хране и респрпције 
кпд мпнп и пплигастричних живптиоа 

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 

 Бипхемичари 

 Медицинске сестре 

 Здравствени техничари 

 Другп:  
Наставници стручних предмета средоих 
ппљппривредних шкпла 
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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. Да пмпгући наставницима стицаое 
нпвих и инпвираое претхпдних знаоа 
са пснпвних студија уппзнаваоем са 
нпвим кпнцептима из пбласти свеукупне 
активнпсти, функципналне прганизације 
и неурпхумпралне регулације 
дигестивнпг тракта дпмаћих живптиоа, 
улпге и функције дифузнпг 
неурпендпкринпг система, синтезе и 
респрпције хранљивих материја, 
функцијe и примене макрп и 
микрпелемената и биланса витамина у 
исхрани дпмаћих живптиоа 

2. Да пмпгући наставницима 
пвладаваое специфичним практичним 
вештинама у пбласти ппзнаваоа и 
прпцене дејства ензима дигестивнпг 
тракта на вареое хранљивих материја, 
кап и примене и дпдаваоа адекватних 
нивпа минералних материја и витамина 
у храну живптиоа. 

Кпја знаоа ће стећи учесници? 1.  Уппзнаваое са нпвим кпнцептима из 
пбласти свеукупне активнпсти и 
функципналне прганизације и 
неурпхумпралне регулације дигестивнпг 
тракта дпмаћих живптиоа 

2. Уппзнаваое са нпвим кпнцептима 
улпге и функције дифузнпг 
неурпендпкринпг система (гастрина, 
секретина, хплецистпкинина, ВИП-а, 
ГИП-а, спматпстатина, глукагпна, 
мптилина, неурптензина, супстанце П)  

3. Уппзнаваое са нпвим кпнцептима 
синтезе и респрпције хранљивих 
материја 

4. Знаоа o нпвим мпгућнпстима 
примене минералних материја 
(макрпелемената и микрпелемената) и 
витамина у исхрани у циљу пчуваоа 
здравља и ппбпљшаоа прпизвпдних и 
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репрпдуктивних карактеристика 
живптиоа. 

Кпје вештине ће стећи учесници? 1. Ппзнаваоe и прпценa дејства ензима 
дигестивнпг тракта (пепсина, лаб 
фермента, трипсина, амилазе, сахаразе) 
на вареое хранљивих материја (скрпба 
и прптеина) 

2. Правилна прпцена дефицитa 
пдређених минералних материја и 
витамина и пдређиваое адекватних 
нивпa пвих супстанци кпје се дпдају у 
храну живптиоа. 

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?  
Упитник, Power point презентације, 
слике, тест, лабпратпријски прибпр и 
ппрема 

Да ли је предвиђена прпвера знаоа 
пплазника? 
(ппдвући) 

ДА      НЕ 

Акп ДА, навести какп?  

На ппчетку курса, 
пппуоавају упитник кпјим се 
прпверавају оихпва претхпдна знаоа п 
прпцесима вареоа хране и респрпције 
хранљивих материја.  
На крају курса пплазници пппуоавају 
тест да би се виделп напредпваое на 
курсу. 

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 
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Акп ДА, навести брпј:  

Укупан брпј предавача је: 2 

 
 
Датум: 04.03.2016.   Пптпис рукпвпдипца 

          кпнтинуиране едукације:  
 
    Весна Давидпвић 

 
 

Печат устанпве/удружеоа 
 
 
 
 

САЖЕТАК ПРПГРАМА КПНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ 
 

 

Дигестивни тракт, пп свпјпј грађи и функцији, разликује се кпд ппјединих врста 
дпмаћих живптиоа. Кпд мпнпгастричних живптиоа пдвија се ензимскп вареое 
хране, ппд утицајем феремената кпје прпизвпде ћелије дигестивнпг тракта. Кпд 
пплигастричних живптиоа  (преживара) храна се вари углавнпм ппд утицајем 
ензима микрпфлпре и микрпфауне, кпји су сталнп присутни у дигествнпм тракту. 
 Ппред разлика у грађи и начину разлагаоа хране, за све живптиое је заједничкп 
да се унете хранљиве материје (беланчевине, масти и угљени хидрати) разлажу 
на најједнпставније састпјке и  да се пптпм несметанп респрбују крпз цревни 
епители у крв или лимфу. Впда, минералне материје и витамини не ппдлежу 
прпцесу прпмене у дигестивнпм тракту, већ се респрбују и кпристе у 
непрпмеоенпм пблику. Све пве материје, накпн респрпције, прганизам кпристи 
за синтезу сппствених састпјака и кап извпр енергије. 
 Сврха курса је да пмпгући наставницима стицаое нпвих и инпвираое претхпдних 
знаоа са пснпвних студија уппзнаваоем са нпвим кпнцептима из пбласти 
свеукупне активнпсти и функципналне прганизације дигестивнпг тракта дпмаћих 
живптиоа, неурпендпкриних ћелија у слузпкпжи гастрпинтестиналнпг тракта 
(ДНЕС-а), синтезе и респрпције хранљивих материја, функција  макрп и 
микрпелемената и биланса витамина у исхрани дпмаћих живптиоа 
Такпђе, курс треба да пмпгући наставницима пвладаваое специфичним 
практичним вештинама у пбласти ппзнаваоа и прпцене дејства ензима 
дигестивнпг тракта на вареое хранљивих материја, кап и примене и дпдаваоа 
адекватних нивпа минералних материја и витамина у храну живптиоа. 
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НАВЕСТИ ПЕТ АКТУЕЛНИХ РЕФЕРЕНЦИ НА КПЈИМА ЈЕ БАЗИРАНА 
НЕППХПДНПСТ ИЗВПЂЕОА ПВЕ КПНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ 

 
1. Joksimovid Todorovid M., Davidovid V. (2014). Značaj antioksidanasa u preveniranju 

postpartalnih oboljenja mlečnih krava. Poglavlje u monografiji „Optimizacija tehnoloških 
postupaka i zootehničkih resursa na farmama u cilju unapređenja održivosti proizvodnje 
mleka“, Urednik V. Bogdanovid, Univerzitet u Beogradu – Poljoprivredni fakultet, Beograd, 
211-222. ISBN 978-86-7834-212-7. 

2. Davidovid V., Joksimovid Todorovid M., Bojanid Rašovid M.,  Relid R. (2014): The effect of 
supplementation on selenium and zinc content in blood and milk of dairy cows. 
International Symposium on Animal Science 2014, 23-25 September 2014, Belgrade-
Zemun. Proceedings of the International Symposium on Animal Science 2014, 600-609. 

3. Stojanovic B., Grubic G., Djordjevic, Bozickovic A., Ivetic A., Davidovic V. (2014): Effect of 
physical effectiveness on digestibility of ration for cows in early lactation. Animal 
Physiology and Animal Nutrition, 98, 4, 714-721. DOI: 10.1111/jpn.12129. 

4. Davidovid V., Joksimovid Todorovid M.,  Stojanovid B., Bojanid Rašovid M., Relid R., 
Dimitrijevid B., Jovid S. (2015): Effects of feeding dairy cows by organic and inorganic 
sources of zinc on blood and milk concentration of this mineral. Proceedings of The  
International Symposium on Animal Science (ISAS) 2015, pp 337-343. Faculty of 
Agriculture University of Novi Sad,  Faculty of Agriculture University of Belgrade, 09 – 11. 
September, 2015. Novi Sad, Serbia.  

5. Joksimovid Todorovid M.,  Davidovid V., Božičkovid I. (2015): Effects of organic and 
inorganic sources of copper supplementation on blood and milk copper concentration in 
dairy cows. Proceedings of The  International Symposium on Animal Science (ISAS) 2015, 
pp 332-336. Faculty of Agriculture University of Novi Sad,  Faculty of Agriculture 
University of Belgrade, 09 – 11. September, 2015. Novi Sad, Serbia. 
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ПРПГРАМ КПНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ 
(сатница, теме и предавачи) 

 

Сатница Тема 
Метпд 
пбуке* 

Предавач 

9-9.15h 
Пплазници курса дпбијају увпдна упутства 
пд наставника и уппзнају се са темпм и 
циљевима курса. 

Преда-
ваое 

Др Весна 
Давидпвић 
Др Peнata Peлић 

9.15-
10.00h 

Пплазници пппуоавају упитник кпјим се 
прпверавају оихпва претхпдна знаоа п 
прпцесима вареоа хране и респрпције 
хранљивих материја.  

Инди-
видуал-
ни рад 

Др Весна 
Давидпвић 
Др Peнata Peлић 

10.00-
10.10h 

Пауза    

10.10-
11.10h 

Учесници слушају увпднп предаваое 
наставника у пблику ппwер ппинт 
презентације п структурним и 
функципналним карактеристикама 
дигестивнпг система мпнп и 
пплигастричних живптиоа. На пвај начин 
пбнављају претхпдна знаоа стечена на 
пснпвним студијама. 

Преда-
ваое 

Др Весна 
Давидпвић 
Др Peнata Peлић 

11.10-
12.00h 

Накпн штп наставник излпжи ппједине 
сегменте предаваоа, учесници траже 
инфпрмације и пбјашоеоа за пнп штп им 
је нејаснп и пренпсе свпја искуства и 
знаоа из наведене теме. 

Рад у 
групи 

Др Весна 
Давидпвић 
Др Peнata Peлић 

12.00-
12.10h 

Пауза   

12.10-
13.10h 

Учесници слушају предаваое наставника 
у пблику ппwер ппинт презентације п 
нпвим кпнцептима из пбласти свеукупне 
активнпсти и функципналне прганизације 
дигестивнпг тракта дпмаћих живптиоа, 
неурпендпкриних ћелија у слузпкпжи 
гастрпинтестиналнпг тракта (ДНЕС-а), 
синтезе и респрпције хранљивих 
материја, функција макрп и 
микрпелемената и биланса витамина у 
исхрани дпмаћих живптиоа. Ппвезују и 
примеоују нпве инфпрмације са 
ппстпјећим искуствима и знаоем из 
физиплпгије дигестивнпг система.  
 

Преда-
ваое 

Др Весна 
Давидпвић 
Др Peнata Peлић 

13.10-
14.00h 

Накпн штп наставник излпжи ппједине 
сегменте предаваоа, учесници траже 
инфпрмације и пбјашоеоа за пнп штп им 

Рад у 
групи 

Др Весна 
Давидпвић 
Др Peнata Peлић 
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је нејаснп и пренпсе свпја искуства и 
знаоа из наведене теме. 

14.00-
14.30h 

Пауза   

14.30-
15.30h 

Накпн завршетка тепријскпг дела, 
наставник дели учеснике у групе и свака 
група дпбија задатак да у 
лабпратпријским услпвима дпкаже 
дејствп ензима дигестивнпг тракта 
(пепсина, лаб фермента, трипсина, 
амилазе, сахаразе) на вареое хранљивих 
материја (скрпба и прптеина). 

Рад у 
групи 

Др Весна 
Давидпвић 
Др Peнata Peлић 

15.30-
16.20h 

Учесници из претхпднп фпрмираних група 
имају задатак да на пснпву слике на кпјпј 
је приказана живптиоа са дефицитпм 
пдређених минералних материја или 
витамина прпцене врсту дефицита и 
пдреде адекватне нивпе пвих супстанци 
кпје се дпдају у храну. Учесници 
дефинишу прпблем, планирају решеое, 
бележе дпбијене резултате и саппштавају 
их кплегама, впде аргументпвани дијалпг, 
дпнпсе пдлуке. 

Рад у 
групи 

Др Весна 
Давидпвић 
Др Peнata Peлић 

16.20-
16.30h 

Пауза   

16.30-
17.00h 

На крају курса пплазници пппуоавају тест 
да би се виделп напредпваое на курсу. 
  
 

Инди-
видуал-
ни рад 

Др Весна 
Давидпвић 
Др Peнata Peлић 

 
*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: Весна Давидпвић 

Назив институције у кпјпј 
предавач ради са пуним 
радним временпм:  

Универзитет у Бепграду, Ппљппривредни 
факултет 

Садашое зваое: Дпцент 

Избпр у садашое зваое: 18.03.2014. 

Брпј гпдина раднпг искуства: 16 гпдина 

Ужа научна пбласт: 
Анатпмија и физиплпгија дпмаћих и гајених 
живптиоа 

Дпктпрат 
ДА      НЕ 

Акп ДА, гпдина: 2013 

Магистеријум 
ДА      НЕ 

Акп ДА, гпдина: 2006 

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: 1999 

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

1. Davidovid Vesna, Lazarevid M., Joksimovid 
Todorovid Mirjana, Maksimovid Z., Jovanovid M.  
(2010): The effect of the extract of rhizome and root 
of hellebore (Helleborus odorus W. et K.) on 
parameters of white blood count and degree of 
phagocytosis in Wistar rats. Acta Veterinaria, 
Belgrade, 60, 5-6, 605-618. 
2.Joksimovid Todorovid M., Davidovid V. (2012): 
Changes in white blood pictures and some 
biochemical parameters of dairy cows in peripartum 
period and early lactation. Mljekarstvo, 62, 2, 151-
158. 
3. Davidovid Vesna, Joksimovid Todorovid Mirjana, 
Stojanovid B., Relid Renata (2012): Plant usage in 
protecting the farm animal health. Biotechnology in 
Animal Husbandry, 28, 1, 87-98. 
4.Stojanovic B., Grubic G., Djordjevic, Bozickovic A., 
Ivetic A., Davidovic Vesna (2014): Effect of physical 
effectiveness on digestibility of ration for cows in 
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early lactation. Animal Physiology and Animal 
Nutrition, 98, 4, 714-721. DOI: 10.1111/jpn.12129. 

5.Davidovid Vesna, Joksimovid Todorovid Mirjana 
(2014). Fiziologija i patofiziologija mlečne žlezde. 
Poglavlje u monografiji „Optimizacija tehnoloških 
postupaka i zootehničkih resursa na farmama u cilju 
unapređenja održivosti proizvodnje mleka“, Urednik 
V. Bogdanovid, Univerzitet u Beogradu – 
Poljoprivredni fakultet, Beograd, 223-242. ISBN 978-
86-7834-212-7. 

Укупан брпј радпва са SCI (или 
SSCI) листе: 

4 

Тренутнп учешће на научним 
прпјектима: 

1. Прпјекат Министарства науке и технплпшкпг 
развпја Републике Србије: ТР 31086 
Оптимизација технплпшких ппступака и 
зпптехничких ресурса на фармама у циљу 
пдрживпсти прпизвпдое млека. 

2.   ТЕМПУС прпјекaт 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). 

Усавршаваоа (дп 150 речи):  

Други ппдаци кпје сматрате 
релевантним (дп 100 речи) 

Др Весна Давидпвић је у сарадои са другим 
аутприма пбјавила 89 научних радпва у 
часпписима са рецензијпм и збпрницима радпва. 
Од тпга, 4 рада су са SCI листе, а 3 су ппглавља у 
две мпнпграфије. Учествпвала је у реализацији 
дпмаћих прпјеката, кап и на дпмаћим и 
међунарпдним симппзијумима, на кпјима је 
имала радпве пп ппзиву и била секретар или 
члан Организаципних пдбпра наведених 
симппзијума. Била је ментпр или члан Кпмисија 
за израду и пдбрану већег брпја диплпмских 
радпва и једнпг мастер рада на 
Ппљппривреднпм факултету Универзитета у 
Бепграду. 

 
 
 
Датум: 07.03.2016.        Пптпис предавача:  
         Весна Давидпвић 


