
 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: Зпрка Дулић 

Брпј телефпна прганизатпра КЕ: 063 75 49 473 

Е-маил адреса: zorkad@agrif.bg.ac.rs 

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

Квалитет впде и бипиндикатпри 

Врста кпнтинуиране едукације: 
(ппдвући) 
 

 Кпнгрес 

 Симппзијум 

 Курс 

Кпнтинуирана едукација је „on line“ ДА      НЕ 

Лпцирана је на: 
http://cmoodle.agrif.bg.ac.rs/course/index
.php?categoryid=8 

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 
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 Другп:  
Наставници стручних предмета средоих 
ппљппривредних шкпла 

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. Стицаое и унапређиваое знаоа п 
квалитету впде, заједницама впдених 
прганизама и оихпвим 
бипиндикатпрским пспбинама, 
метпдама узпркпваоа различитих 
типпва впдених станишта кап и 
извприма загађеоа.  
2. Развијаое сппспбнпсти израде 
приручнука за дпбрпвпљнп 
(вплпнтерскп) испитиваое стаоа 
впдених екпсистема кап и интегрисанп 
кпришћеоа параметара квалитета впде 
и бипиндикатпрских прганизама  

3. Дппринпс развпју сппспбнпсти 
примене стеченпг знаоа на друге 
пбласти заштите живптне средине 
(терестричне, ваздушне) 

Кпја знаоа ће стећи учесници? 1. Ппзнаваое пснпвних параметара 
квалитета впде и оихпвих вреднпсти за 
различит степен деградиранпсти 
впдених екпсистема   
2. Метпде узпркпваоа впде  
3. Ппзнаваое впдених прганизама, 
оихпве грађе и екплпгије и улпгe кап 
бипиндикатпра квалитета впде  
4. Метпде узпркпваоа и 
идентификације прганизама 
бипиндикатпра 

5. Оснпве мпнитпринг прпграма впдених 
екпсистема 

Кпје вештине ће стећи учесници? 1. Креираое пснпвнпг приручника за 
вплпнтерски мпнитпринг впдених 
екпсистема  
2. Узрпкпваое впде и впдених 
прганизама  
3. Анализа прикупљених ппдатака и 
узпрака са терена 
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4. Естимација квалитета впде впденпг 
екпсистема (станишта) на пснпву 
прикупљених ппдатака и анализираних 
узпрака 

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, упутства за рад на терену, 
кључеви за идентификацију прганизама, 
кприсни интернет линкпви за рад 

Да ли је предвиђена прпвера знаоа 
пплазника? 
(ппдвући) 

ДА      НЕ 

Акп ДА, навести какп?  
Moodle тест за утвђиваое знаоа 
стеченпг тпкпм претхпднпг шкплпваоа 

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:  
 
       Зпрка Дулић 

 
 
 

Печат устанпве/удружеоа 
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САЖЕТАК ПРПГРАМА КПНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ 
 

 

Нарушаваое впдених екпсистема је један најзначајнијих пблика загађиваоа 
живптне средине у данашое време. Сматра се да је ппљппривреда један пд 
највећих узрпчника деградације ппвршинских и ппдземних извпра впде. 
Прпблематици загађиваоа впде, узпрцима и ппследицама оихпвпг 
занемариваоа у Србији, кап и мпгућнпстима за оихпвп рехабилитпваое није 
ппсвећена дпвпљна пажоа тпкпм шкплпваоа. Ппдизаое свести п значају али и 
угрпженпсти впдених екпсистема, кап и извприма загађиваоа треба да се пбавља 
на свим нивпима друштва, какп крпз шкплпваое такп и крпз едукацију грађана и 
шире публике. Уппзнаваое станпвника градпва и руралних средина Србије са 
актуелнпм ситуацијпм и мпгућнпстима за оихпвп ангажпваое на активнпстима 
праћеоа стаоа и пчуваоа впдних ресурса би мпглп бити један пд начина за 
решаваое пвпг гпрућег прпблема данашоице. Искуства еврппских земаља кап и 
САД-а су пптврдила успешнпст пваквпг приступа заштити живптне средине, и 
ппказала да је прикључиваое свакпг ппјединца мпнитпринг прпграмима пд 
великпг значаја за успешнпст прпграма и пчуваое впдних ресурса. Без пбзира на 
претхпднп стечена знаоа п квалитету впде и угрпженпсти впдних ресурса, пвај 
курс ће пмпгућити наставницима уппзнаваое са мпгућим приступима 
надгледаоа и заштити впдних ресурса Србије. Такпђе, пренпшеое пвих знаоа са 
наставника на ученике је најважнија карика у прпцесу ппдизаоа свести п пвпм 
прпблему, какп на лпкалнпм такп и на глпбалнпм нивпу. На пвај начин, 
наставници и ученици дпбијајау мпгућнпст да ппстану интегрални деп кампаое 
за решаваое пвпг прпблема. 
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НАВЕСТИ ПЕТ АКТУЕЛНИХ РЕФЕРЕНЦИ НА КПЈИМА ЈЕ БАЗИРАНА 
НЕППХПДНПСТ ИЗВПЂЕОА ПВЕ КПНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ 

 

1. Dirid, M., Subakov-Simid G., Dulid Z., Bjelanovid, K., Čičcovački, S., Markovid, Z. (2015): 
Effect of supplemental feed type on water quality, plankton and benthos availability and 
carp (Cyprinus carpio L.) growth in semi-intensive monoculture ponds. Aquaculture 
Research, 46(4):777-788.  

2. Dulid, Z., Markovid, Z. , Živid, M., Dirid, M., Stankovid, M., Subakov-Simid, G., Živid (2014): 
The response of phytoplankton, zooplankton and macrozoobenthos communities to 
change in the water supply from surface to groundwater in aquaculture ponds. Annales 
de Limnology – International Journal of Limnology, 50(2): 131-141 

3. Raškovid, B., Jarid, I., Koko, V., Spasid, M., Dulid, Z., Markovid, Z., Poleksid, V. (2013): 
Histopathological indicators: a useful fish health monitoring tool in common carp 
(Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) culture. Central European Journal of Biology, October 
2013, Volume 8, Issue 10, pp 975-985 

4. Dulid, Z., Subakov-Simid, G., Dirid, M., Relid, R., Lakid, N., Stankovid, M., Markovid Z. (2010): 
Water quality in semi-intensive carp production system using three different feeds. 
Bulgarian Journal of Agricultural Science, 16 (3) 266-274. 

5. Dulid, Z., Poleksid, V., Raškovid, B., Lakid, N., Markovid, Z., Živid, Stankovid, M. (2009): 
Assessment of the water quality of aquatic resources using biological methods. Water 
Treatment and Desalination 11, 264-274. 
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ПРПГРАМ КПНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ 
(сатница, теме и предавачи) 

 
 

Сатница Тема Метпд пбуке* Предавач 

2 časa 
Уппзнаваое са темпм курса и активнпстима 
тпкпм курса  

Неппсредна 
настава 

Зпрка 
Дулић 
(Маркп 
Станкпвић) 

10 min 
Кратак мппдл тест утврђиваоа степена 
ппзнаваоа тематике курса стечен у 
претхпднпм шкплпваоу  

Тест на moodle 
Зпрка 
Дулић 
 

5 časa  

Извпри и ефекти загађиваоа впдених 
екпсистема, квалитет впде и мпнитпринг, 
заједнице впдених прганизама пд значаја за 
пдређиваое квалитета впде   

Уппзнаваое са 
литературпм 
(презентације 
на moodle)  

Зпрка 
Дулић 
 

1 časa 

Лекције на мппдлу п впденим екпсистемима 
и извприма загађиваоа, квалитету впде и 
заједницама впдених прганизама, 
бипиндикатприма  

Вежбе 
(решаваое 
moodle 
лекција) 

Зпрка 
Дулић 
 

2 časa 

Ппдела пплазника на радне групе и рад на 
креираоу приручника за вплпнтерски 
мпнитпринг впдених екпсистема (станишта) 
на пснпву дпбијених инструкција  

Рад у групи 
Зпрка 
Дулић 
 

4 časova  
Одлазак на пдабрану лпкацију (впденп 
станиште) и рад на терену (прпјекат) 

Рад у групи 
Зпрка 
Дулић 
 

2 časa 
Унпшеое ппдатака у приручник и 
резимираое резултата са терена  

Рад у групи 
Зпрка 
Дулић 
 

2 časa 
Онлајн диксуција п дпбијеним резултатима 
и искуствима са терена   

Онлајн 
мпдерирана 
дискусија  

Зпрка 
Дулић 
 

2 časa 
Резимираое резултата прпјеката радних 
група и анкета за пплазнике 

Неппсредна 
настава 

Зпрка 
Дулић 
 

*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: Зпрка Дулић 

Назив институције у кпјпј 
предавач ради са пуним 
радним временпм:  

Универзитет у Бепграду, Ппљппривредни 
факултет 

Садашое зваое: Ванредни прпфеспр 

Избпр у садашое зваое: 2014. 

Брпј гпдина раднпг искуства: 20 гпдина 

Ужа научна пбласт: Примеоена зпплпгија и рибарствп 

Дпктпрат 
ДА      НЕ 

Акп ДА, гпдина: 2007 

Магистеријум 
ДА      НЕ 

Акп ДА, гпдина: 2000 

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: 2005 

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

1.  Dirid, M., Subakov-Simid G., Dulid Z., Bjelanovid, 
K., Čičcovački, S., Markovid, Z. (2015): Effect of 
supplemental feed type on water quality, plankton 
and benthos availability and carp (Cyprinus carpio 
L.) growth in semi-intensive monoculture ponds. 
Aquaculture Research, 46(4):777-788.  
2. Dulid, Z., Markovid, Z. , Živid, M., Dirid, M., 
Stankovid, M., Subakov-Simid, G., Živid (2014): The 
response of phytoplankton, zooplankton and 
macrozoobenthos communities to change in the 
water supply from surface to groundwater in 
aquaculture ponds. Annales de Limnology – 
International Journal of Limnology, 50(2): 131-141 
3. Poleksid, V., Stankovid, M., Markovid, Z., Relid, R., 
Lakid, N., Dulid, Z., Raškovid, B. (2014): 
Morphological and physiological evaluation of 
common carp (Cyprinus carpio L., 1758) fed 
extruded compound feeds containing different fat 
levels. Aquaculture International, 22 (1) 289-298 
4. Raškovid, B., Jarid, I., Koko, V., Spasid, M., Dulid, 
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Z., Markovid, Z., Poleksid, V. (2013): 
Histopathological indicators: a useful fish health 
monitoring tool in common carp (Cyprinus carpio 
Linnaeus, 1758) culture. Central European Journal 
of Biology, 8 (10) 975-985 

5. Markovid, Z., Poleksid, V., Lakid, N., Živid, I., Dulid, 
Z., Stankovid, M., Spasid, M., Raškovid, B., Sørensen, 
M. (2012): Evaluation of growth and histology of 
liver and intestine in juvenile carp (Cyprinus carpio, 
L.) fed extruded diets with or without fish meal. 
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 12, 
301-308 

Укупан брпј радпва са SCI (или 
SSCI) листе: 

9 

Тренутнп учешће на научним 
прпјектима: 

1. 2013 – 2016 AREA “Advancing research in 
agricultural and food sciences at Faculty of 
Agriculture, University of Belgrade” EU FP7 project 
2. 2013 – 2016 CaSA Tempus project “Building 
capacity of Serbian Agricultural Education to link 
with Society” 

3. 2011 – 2016, Унапређиваое прпизвпдних 
капацитета шарана (Cyprinus carpio L.) 
прпграмима исхране и селекције бр. TP-31075. 

Усавршаваоа (дп 150 речи): 

2003.Усавршаваое академских вештина 
(Obrazovnи Фпрум) 
2004. Стручнп усавршаваое у Нпрвешкпј  
2009. Стручнп усавршаваое у Аустрији 
2014. Истраживаое у Чешкпј 
2015. Стручнп усавршаваое у Нпрвешкпј 

Други ппдаци кпје сматрате 
релевантним (дп 100 речи) 

Учесник четири акредитпвана прпграма стручнпг 
усавршаваоа наставника-прпфеспра биплпгије 
заппслених у пбразпваоу у пбласти 
хидрпбилпгије и рибарства. 

 
 
 
Датум: 04.03.2016.        Пптпис предавача:  
                Зпрка Дулић 


