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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: Зприца Ранкпвић-Васић 

Брпј телефпна прганизатпра КЕ:  

Е-маил адреса:  

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

Кпнцепт terroir-а и утицај на квалитет 
грпжђа и вина 

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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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) 

Општи циљ курса је дпдатнп 
усавршаваое саветпдаваца из ПССС из 
пбласти савремене прпизвпдое грпжђа 
намеоенпг дпбијаоу вина пптималнпг 
квалитета. 

Кпја знаоа ће стећи учесници? 1. Знаоа п пснпвним елементима 
terroir-a и оихпвпм утицају на квалитет 
грпжђа и вина. 
2. Знаоа п ппстпјаоу квалитативних 
разлика између различитих terroir-a и п 
ппстпјаоу механичке везе између једнпг 
terroir-a и прпзведенпг грпжђа и вина. 
3. Нпва знаоа п савременим 
принципима прпизвпдое винскпг 
грпжђа. 

4. Знаоа п ппдручјима гајеоа винпве 
лпзе, у свету и у Србији, где ппстпје 
климатски и гепмпрфплпшки запажене 
пбласти или лпкалитети у кпјима се 
издвајају разлике у квалитету грпжђа и 
прпизведенпг вина. 

Кпје вештине ће стећи учесници? 1. Вештине припреме лпзнпг саднпг 
материјала за садоу. 
2. Вештине рукпваоа инструментима 
(дигитални и ручни рефрактпметар). 
3. Учесници ће научити да практичнп 
кпристе спектрпфптпметар (уређај за 
утврђиваое фенплнпг састава грпжђа). 

4. Вештине решаваоа задатака из 
пбласти припреме земљишта и 
ппдизаоа винпграда. 

Кпје метпде учеоа/пбуке ће се 
кпристити? 
 

 предаваоа 

 семинари 

 практичне вежбе 

 решаваое клиничких прпблема 

 рад у малпј групи 

 прпјекат - пријентисанп учеое 

 демпнстрација клиничке вештине 
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 псталп:  
активнп учеое/настава 

Да ли је предвиђен едукативни 
материјал за пплазнике? 

ДА      НЕ 

Акп ДА, навести кпји?  
Презентације, текстпви, радни листпви 
са задацима и сл. 

Да ли је предвиђена прпвера знаоа 
пплазника? 
(ппдвући) 

ДА      НЕ 

Акп ДА, навести какп?  Тест 

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:  
 

           Зприца Ранкпвић-Васић 
 
 

Печат устанпве/удружеоа 
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САЖЕТАК ПРПГРАМА КПНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ 
 

 

Сврха пвпг курса је уппзнаваое и сагледаваое кпнцепта terroir-a кпји је ппште 
прихваћен у свим винпградарским земљама света.  
Биплпшкп свпјствп спрте да даје квалитетнп винп је ппчетни пптенцијал кпји са 
екплпшким карактеристикама и кпмплекспм агрптехничких мера представља 
најбитније чинипце успеха у винпградарскпј прпизвпдои. Ппзнатп је да не самп 
различите спрте винпве лпзе дају вина кпја се разликују пп фенплнпм саставу и 
арпми већ и исте спрте мпгу дати различита вина у зависнпсти пд места где се 
гаје. Разлике између лпкалитета гајеоа сагледиве крпз пспбине земљишта и 
микрпклиматске услпве резултирају прпизвпдопм грпжђа различитих свпјстава. 
Сазнаое да се на различитим типпвима земљишта и различитим климатским 
услпвима пд исте спрте прпизвпде различити стилпви вина је пснпва на кпјпј се 
заснива кпнцепт terroir-a. У винпградарским земљама Еврппе, terroir је ппште 
прихваћен ппјам, кпји дпвпди у везу сензпрне пспбине вина са услпвима ппдручја 
где је прпизведенп грпжђе. Практичнп, terroir је веза између квалитативних 
пспбина вина и гепграфскпг ппрекла. Вина пппримају карактер ппдручја у кпме је 
спрта гајена и грпжђе прпизведенп. Ппстпјаое квалитативних разлика између 
различитих terroir-a, али такпђе и ппстпјаое и механичке везе између једнпг 
terroir-а и прпзведенпг грпжђа и вина представља пснпву пвпг курса.  
Саветпдавци ПССС, кап кприсници курса уппзнаће се са пснпвним елементима 
terroir-a и утицајем на квалитет грпжђа и вина. Једна пд пснпвних сврха пвпг 
курса је стицаое знаоа п ппстпјаоу квалитативних разлика између различитих 
terroir-a и п ппстпјаоу механичке везе између једнпг terroir-a и прпзведенпг 
грпжђа и вина. Такпђе, сврха је и свепбухватније сагледаваое елемената terroir-a 
(климе, земљишта, спрте, система гајеоа, зпнираоа, винпградарске и енплпшке 
праксе...). Стечена знаоа ће саветпдавци пренети винпградарима на терену да им 
буду пд ппмпћи у дпбијаоу квалитетнпг грпжђа намеоенпг прпизвпдои вина 
пптималнпг квалитета. 
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НАВЕСТИ ПЕТ АКТУЕЛНИХ РЕФЕРЕНЦИ НА КПЈИМА ЈЕ БАЗИРАНА 
НЕППХПДНПСТ ИЗВПЂЕОА ПВЕ КПНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ 

 
1. Ruml, M., Vukovid, A., Vujadinovid, M., Đurđevid, V., Rankovid-Vasid, Z., Atanackovid, Z., 

Sivčev, B., Markovid, N., Matijaševid, S., Petrovid, N. (2012): On the use of regional climate 
models: Implications of climate change for viticulture in Serbia. Agricltural and Forest 
Meteorolgy 158-159: 53-62. 

2. Sivčev, B., Petrovid, N., Rankovid-Vasid, Z., Radovanovid, D., Vukovid, A., Vujadinovid, M. 
(2011): Effect of genotype-environmental interaction on phenotype variation of the 
bunch weight in white wine varieties. Archives of Biological Sciences 63(2): 365-370.  

3. Vujadinovid, M., Vukovid, A., Djurdjevid, V., Rankovid-Vasid, Z., Atanackovid, Z., Sivčev, B., 
Markovid, N. and Petrovid, N. (2012): Impact Of Climate Change On Growing Season And 
Dormant Period Characteristics For The Balkan Region. Acta Horticulture (ISHS) 931: 87-
94.  

4. Zivotic, Lj., Pajic, M., Rankovic-Vasic, Z., Pajic, V., Djordevic, A., Sivcev, B. and Atanackovic, 
Z. (2013): Correlation of grape yield and soil properties in two Serbian locations: A GIS 
based support technology. Acta Horticulturae (ISHS) 978: 127-134.  

5. Rankovic-Vasic, Z., Sivcev, B., Vukovic, A., Vujadinovic, M., Pajic, V., Ruml, M., 
Radovanovic, B. (2015): Influence of meteorological factors on the quality of 'Pinot Noir' 
grapevine grown in two wine-growing regions in Serbia. Acta Horticulturae (ISHS) 1082: 
389-396. 
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ПРПГРАМ КПНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ 
(сатница, теме и предавачи) 

 
Сатница Тема Метпд пбуке* Предавач 

9,00-9,15 
1. Уппзнаваое са планпм рада 
на курсу 

 
Зприца 
Ранкпвић-Васић 

9,15-10,00 

2. Увпд у terroir кпнцепт у 
винпградарству 
2.1. Тумачеоа ппјма terroir 
2.2. Примери различитих 
terroir пкружеоа у свету и 
Србији 

Предаваоа 
Зприца 
Ранкпвић-Васић 

10,00-10,45 

3. Утицај екплпшкпг 
пптенцијала лпкалитета на 
гајеое винпве лпзе и квалитет 
винскпг грпжђа 
3.1. Утицај климатских и 
метепрплпшких чинилаца  
3.2. Утицај земљишних 
чинилаца  

Предаваоа 
Дискусија 

Зприца 
Ранкпвић-Васић 

10,45-11,00 Пауза  
Зприца 
Ранкпвић-Васић 

11,00-11,45 

4. Terroir „зпнираое” у 
винпградарству 
4.1. Упптреба GPS и GIS 
технплпгије 

Предаваоа 
Зприца 
Ранкпвић-Васић 

11,45-12,30 

5. Ефекти terroir-a и утицај на 
фенплпгију спрте 
5.1. BBCH идентификаципна 
скала 

Предаваоа 
Дискусија 

Зприца 
Ранкпвић-Васић 

12,30-13,15 

6. Избпр лпкалитета за 
ппдизаое винпграда 
6.1. Макрпрељеф кап чинилац 
гајеоа винпве лпзе 
6.2. Ппбпљшаое плпднпсти, 
физичких и хемијских пспбина 
земљишта 

Рад у групи 
Дискусија 

Зприца 
Ранкпвић-Васић 

13,15-14,15 Ручак   
Зприца 
Ранкпвић-Васић 

14,15-15,00 
7. Спрта кап чинилац terroir-a  
7.1. Избпр квалитатнпг саднпг 
материјала 

Вежбе 
Дискусија 

Зприца 
Ранкпвић-Васић 

15,00-15,45 

8. Савремени системи гајеоа и 
агрптехника 
8.1. Усппстављаое пптималнпг 
пднпса између висине 

Предаваоа 
Дискусија 

Зприца 
Ранкпвић-Васић 



 8 

принпса и квалитета грпжђа 
8.2. Ппбпљшаое 
микрпклиматских услпва 
шпалира 

15,45-16,00 Пауза   
Зприца 
Ранкпвић-Васић 

16,00-16,45 

9. „Фенплна зрелпст” грпжђа 
9.1. Механички и хемијски 
састав грпзда за дпбијаое 
квалитетнпг вина 
9.2. Динамика фенплнпг 
састава грпжђа у перипду 
сазреваоа 

Предаваоа  
Вежбе 
Рад у групи 

Зприца 
Ранкпвић-Васић 

16,45-17,15 

10. Управљаое terroir-пм 
10.1. Квалитативне разлике 
између различитих terroir-a 
10.2. Различити стилпви вина 
из различитих terroir 
пкружеоа 

Предаваоа 
Дискусија 

Зприца 
Ранкпвић-Васић 

17,15-18,15 

Дегустација вина из 
различитих terroir-a. 
Заједничка дискусија и 
закључци. 

Рад у групи  
Дискусија 

Зприца 
Ранкпвић-Васић 

18,15-18,30 

Евалуација и тест - Пплазници 
курса пдгпварају на питаоа из 
анкете и краткпг теста. Изнпсе 
свпја мишљеоа и утиске п 
целпкупнпм курсу. 

 
Зприца 
Ранкпвић-Васић 

*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: Зприца Ранкпвић-Васић 

Назив институције у кпјпј 
предавач ради са пуним 
радним временпм:  

Универзитет у Бепграду, Ппљппривредни 
факултет 

Садашое зваое: Дпцент 

Избпр у садашое зваое: 2014. 

Брпј гпдина раднпг искуства: 9 гпдина 

Ужа научна пбласт: Опште винпградарствп 

Дпктпрат 
ДА      НЕ 

Акп ДА, гпдина: 2013 

Магистеријум 
ДА      НЕ 

Акп ДА, гпдина: 2009 

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. Rankovic-Vasic, Z., Nikolic, D., Atanackovid, Z., 
Sivčev, B., Ruml, M. (2015): Characterization and 
adaptation of some 'Pinot Noir' clones to the 
environmental conditions of Serbian grape growing 
regions. Vitis (Special issue), 54: 147-149. 
2. Nikolid, D., Rankovid-Vasid, Z., Atanackovid, Z. 
(2015): New Serbian grapevine genotypes for red 
wine production. Vitis (Special issue), 54: 165-168. 
3. Ruml, M., Vukovid, A., Vujadinovid, M., Đurđevid, 
V., Rankovid-Vasid, Z., Atanackovid, Z., Sivčev, B., 
Markovid, N., Matijaševid, S., Petrovid, N. (2012): On 
the use of regional climate models: Implications of 
climate change for viticulture in Serbia. Agricltural 
and Forest Meteorolgy 158-159: 53-62. 
4. Sivčev, B., Rankovid-Vasid, Z., Radovanovid, D. 
(2011): Clone selection autochthone and introduced 
grapevine varieties in the old grapevine planted 
areas of South Eastern and Eastern Serbia and 
preliminary check of their health status. Genetika 
43(3): 465-475.  
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5. Rankovid-Vasid, Z., Pajid, V., Sivčev, B., 
Radovanovid, B., Atanackovid, Z., Lekid, N., Džopalid, 
M. (2013): Quality and antioxidant properties of 
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Cadastre Series XLIII/1: 335-341. 

Укупан брпј радпва са SCI (или 
SSCI) листе: 

7 

Тренутнп учешће на научним 
прпјектима: 

1. Истраживаоа климатских прпмена и оихпвпг 
утицаја на живптну срединуе - праћеое утицаја, 
адаптација и ублажаваое (III 43007). 
Министарствп прпсвете, науке и технплпшкпг 
развпја Републике Србије. 
2. Примена нпвих генптиппва и технплпшких 
инпвација у циљу унапређеоа впћарске и 
винпградарске прпизвпдое (ТР 31063). 
Министарствп прпсвете, науке и технплпшкпг 
развпја Републике Србије. 

3. „Advancing Reaearch in Agricultural and Food 
Sciences at Faculty of Agriculture, University of 
Belgrade - FP7-REGPOT-2012-2013-1, No. 316004-
AREA“. 

Усавршаваоа (дп 150 речи): 

У тпку априла и маја 2015. гпдине, била на 
усавршаваоу из пбласти DNK технплпгија у 
„School of Agriculture, Policy and Development, 
University of Reading, Reading, UK“. 

Други ппдаци кпје сматрате 
релевантним (дп 100 речи) 

Др Зприца Ранкпвић-Васић држи вежбе и делпве 
наставе из предмета: Винпградарствп, Органска 
прпизвпдоа впћа и грпжђа, Заштита живптне 
средине у впћарству и винпградарству и извпди 
стручну праксу на пснпвним и диплпмским 
академским студијама. Сампсталнп или у 
сарадои са другим аутприма пбјавила је више 
пд 90 научних радпва. Кпаутпр мпнпграфије: 
„Органска прпизвпдоа грпжђа“ и Практикума из 
винпградарствa. Учествпвала је дп сада на 9 
научнп-истраживачких прпјеката. Члан је 
Кпмисије за пбезбеђеое квалитета и 
сампвреднпваое на Ппљппривреднпм факултету 
Универзитета у Бепграду. Савладала је у тпку 
2015. гпдине прпграм сталнпг усавршаваоа 
универзитетских наставника: „Оснпве 
наставничких кпмпетенција и академских 
вештина универзитетских наставника“. 
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