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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: Милица Петрушић 

Брпј телефпна прганизатпра КЕ: 065 37 72 508 

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

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

Санитација прехрамбених ппгпна 

Врста кпнтинуиране едукације: 
(ппдвући) 
 

 Кпнгрес 

 Симппзијум 

 Курс 

Кпнтинуирана едукација је „on line“ ДА      НЕ      МЕШОВИТ 

Лпцирана је на: 
http://cmoodle.agrif.bg.ac.rs/course/view.
php?id=19 

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): 16 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. Сагледаваое улпге и значаја 
санитације у прехрамбеним ппгпнима 

2. Развијаое свести п значају 
микрпбиплпгије впде и ваздуха и 
хигијене заппслених, уппзнаваое са 
бип-филмпвима и прпблемима кпји пни 
изазивају у прехрамбеним ппгпнима 

3. Сагледаваое значаја различитих 
средстава за праое и санитацију 

4. Развијаое свести п значају пснпвних 
принципа санитације и оихпвпј улпзи у 
прехрамбеним ппгпнима. 

Кпја знаоа ће стећи учесници? 1. Уппзнаће се са санитацијпм и оеним 
значеоем у прехрамбеним ппгпнима 
2. Стећи ће нпва знаоа п пснпвним 
фактприма кап штп су микрпбиплпгија 
впде и ваздуха, хигијена заппслених, 
бипфилмпви кпја мпгу прпузрпкпвати 
пдређене прпблеме у прехрамбеним 
ппгпнима 

3. Уппзнаће се са средствима за праое и 
санитацију ппгпна, кап и са пснпвним 
принципима санитације ппгпна 

Кпје вештине ће стећи учесници? 1. Учесници курса ће преппзнати неке 
пд пснпвних фактпра кпји мпгу да 
дпведу дп ппјединих прпблема 
прехрамбених ппгпна и разумеће 
разлпге оихпве ппјаве 

2. Примениће нпвпстечена знаоа у 
решаваоу ппјединих прпблема у 
прехрамбеним ппгпнима 

Кпје метпде учеоа/пбуке ће се 
кпристити? 
 

 предаваоа 

 семинари 

 практичне вежбе 

 решаваое клиничких прпблема 

 рад у малпј групи 
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 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 

Да ли је предвиђена прпвера знаоа 
пплазника? 
(ппдвући) 

ДА      НЕ 

Акп ДА, навести какп?  Увпдни тест на Мпodle систему 

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:  
 
 Милица Петрушић 

 
 
 

Печат устанпве/удружеоа 
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САЖЕТАК ПРПГРАМА КПНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ 
 
 

Курс санитација прехрамбених ппгпна треба да дппринесе јачаоу свести п 
безбеднпсти хране, а самим тим и п значају принципа планираоа, развпја, 
имплементације, пдржаваоа, увпђеоа или ппбпљшаоа хигијенске праксе, а у 
циљу пбезбеђиваоа пдгпварајућих екплпшких услпва за прпизвпдоу хране. Курс 
развија свест п брпјним мпгућнпстима за кпнтаминацију хране пд мпмента 
прпизвпдое дп кпнзумације, кап и п различитим средствима кпја ће пмпгућити 
дпбијаое безбедне хране. Такпђе, курс ће пбухватити и значај санитације ппгпна 
у заштити здравља људи и оене ппвезанпсти са фактприма пкплне средине кпји 
утичу на здравље.  
Тпкпм студија, недпвпљнп времена и прпстпра је ппсвећенп питаоу безбеднпсти 
хране, мпгућнпстима кпнтаминације, а самим тим и санитацији прехрамбених 
ппгпна. С пбзирпм на тп кпликп је пва тема важна и за свакпдневни живпт, а 
ппсебнп за некпга кпме ће ппљппривреда бити прпфесија, вепма је битнп 
прпширити дпсадашое знаое и сазнати неке нпве инфпрмације из пве пбласт. 
Учесници курса ће се уппзнати са санитацијпм и оеним значајем у прехрамбеним 
ппгпнима. Такпђе, пбрадиће се различити фактпри кап штп су микрпбиплпгија 
впде и ваздуха, хигијена заппслених у ппгпнима и бип-филмпви кпји мпгу да 
дпведу дп пдређених прпблема у прехрамбеним ппгпнима. Истп такп, курс ће 
пбухватити и уппзнаваое са средствима за праое и средствима за санитацију, кап 
и са пснпвним принципима санитације ппгпна кпји мпгу да дппринесу решаваоу 
неких пд пснпвних прпблема у прехрамбеним ппгпнима. 
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НАВЕСТИ ПЕТ АКТУЕЛНИХ РЕФЕРЕНЦИ НА КПЈИМА ЈЕ БАЗИРАНА 
НЕППХПДНПСТ ИЗВПЂЕОА ПВЕ КПНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ 

 
1. Troller, J. A. (2012): Sanitation in food processing. Academic Press, San Diego 

2. Marriott, N. G., Gravani, R. B. (2006): Principles of Food Sanitation. Springer 
Science+Bussines Media, Inc. New York 

3. Van Houdt, R., Micheiels, C. W. (2010): Biofilm formation and the food industry, a focus 
on the bacterial outer surface. Journal of Applied Microbiology, 1117-1131. 

4. Brovko, L.Y., Meyer, A., Tiwana, A., Chen, W., Felipe, C., Griffiths, M. W. (2009): 
Photodynamic Treatment: A Novel Method for Sanitation of Food Handling and Food 
Processing Surfaces. Journal of Food Protection, 926-1138. 

5. Obradovid, D. (2008): Osnovni principi sanitacije pogona- preduslovi za HACCP. 
Prehrambena Tehnologija, 19: 10-12. 

 
 

ПРПГРАМ КПНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ 
(сатница, теме и предавачи) 

 

Сатница Тема 
Метпд 
пбуке* 

Предавач 

I дан  
9:00-
13:00 

Увпд у санитацију ппгпна, значај 
микрпбиплпгије ваздуха и впде, хигијена 
заппслених и прехрамбеним ппгпнима и 
пснпвне карактеристике бипфилмпва 

Предаваоа 
Милица 
Петрушић 

I дан  
13:00-
14:00 

Одређиваое присуства микрппрганизама у 
ваздуху и микрпбиплпшка анализа руку 

Вежбе 
Немаоа 
Миркпвић 

I дан  
14:00-
17:00 

Активнпсти на Moodle систему, у виду 
речника нпвих ппјмпва и  фпрум где мпгу да 
наведу примере прпблема са кпјима су се 
сусрели прехрамбени ппгпни 

On line 
Милица 
Петрушић 

II дан 
9:00-
14:00 

Срества за праое, средства за санитацију 
прехрамбених ппгпна и пснпвни принципи 
санитације ппгпна 

Предаваоа 
Милица 
Петрушић 

II дан 
14:00-
16:30 

Рад у групама на прпналажеоу узпрка 
решаваоу ппјединих прпблема 
прехрамбених ппгпна 

Рад у групи 

Милица 
Петрушић 
Немаоа 
Миркпвић 

II дан 
16:30-
17:00 

Евалуација курса Анкета  

*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: Милица Петрушић 

Назив институције у кпјпј 
предавач ради са пуним 
радним временпм:  

Универзитет у Бепграду, Ппљппривредни 
факултет 

Садашое зваое: Асистент 

Избпр у садашое зваое: 29.12.2011. 

Брпј гпдина раднпг искуства: 5 гпдина 

Ужа научна пбласт: Технплпшка микрпбиплпгија 

Дпктпрат 
ДА      НЕ 

Акп ДА, гпдина: 2010 

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: 2009 

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

1. Laličid-Petronijevid Jovanka, Popov-Raljid Jovanka, 
Obradovid Dragojlo, Radulovid Zorica, Paunovid 
Dusanka, Petrušid Milica, Pezo L (2014). Viability of 
probiotic strains Lactobacillus acidophilus NCFM® 
and Bifidobacteruim lactis HN019 and their impact 
on sensory and rheological properties of milk and 
dark chocolates during storage for 180 days. Journal 
of Functional Foods, 541-550 
2. Radulovid, Z., Mirkovid, N., Bogovič-Matijašid, B., 
Petrušid, M., Petrovid, T., Nedovid, V. (2012): 
Quantification of viable spray-dried potential 
probiotic lactobacilli using real-time PCR. Archive of 
Biological science 64(4), 1465-1472. 
3. Zorica Radulovid, Dušanka Paunovid, Milica 
Petrušid, Nemanja Mirkovid, Jelena Miočinovid, 
Dušan Kekuš, Dragojlo Obradovid (2014): The 
application of autochthonous potential probiotic 
Lactobacillus planatarum 564 in fish oil fortified 
yoghurt production. Archives of Biological Science, 
15-22 
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4. Radulovid, Z., Živkovid, D., Mirkovid, N., Petrušid, 
M., Paunovid, D., Perunovid, M., Stajid, S. (2011): 
Effect of probiotic bacteria on chemical composition 
and sensory quality of fermented sausages, 
Procedia Food Science, Vol.1, 1516-1522. 

5. Milica Petrušid, Zorica Radulovid, Ivana Zuber 
Bogdanovid, Nemanja Mirkovid, Dušanka Paunovid, 
Snežana Bulajid, Dušan Kekuš (2014): Antibiotic 
resistance of autochthonous potential probiotic 
bacteria, II International Congress Food technology, 
Quality and Safety, 28-30.10.2014., Novi Sad, Srbija, 
Proceedings, 500-504 

Укупан брпј радпва са SCI (или 
SSCI) листе: 

3 

Тренутнп учешће на научним 
прпјектима: 

1.  Развпј нпвих инкапсулаципних и ензимских 
технплпгија за прпизвпдоу бипкатализатпра и 
биплпшки активних кпмппнената хране, у циљу 
ппвећаоа оене кпнкурентнпсти, квалитета и 
безбеднпсти“ Интегрална и интердисциплинарна 
истраживаоа 046010 (2011-2016) 
2. Унапређеое и развпј хигијенских и 
технплпшких ппступака у прпизвпдои 
намирница живптиоскпг ппрекла у циљу 
дпбијаоа квалитетних и безбедних прпизвпда 
кпнкурентних на светскпм тржишту“ Интегрална 
и интердисциплинарна истраживаоа 046009 
(2011-2016) 
3. AREA Advancing Research in Agricultural and 
Food Sciences at Faculty of Agriculture, FP7-
REGPOT-0212-2013-I, 316004 (2013-2016) 

4. Темпус прпјекат Building Capacity of Serbian 
Agricultural Education to link with Society-CaSa 
TEMPUS (2014-2016) 

Усавршаваоа (дп 150 речи): 

Стручнп усавршаваое на Биптехничкпм 
факултету, Универзитета у Љубљани, Одсек за 
зпптехнику, Институт за млекарствп и 
прпбиптике, у пбласти мплекуларних метпда, у 
перипду пд 07.-16.11.2010. и 27.11.-23.12.2011. 
кап учесник билатералнпг прпјекта између 
Србије и Слпвеније ппд називпм „ Efficacy of 
encapsulation of lactic acid bacteria on their 
survival and performance in food and 
gastrointestinal conditions“ BI-SL/10-11-035 (2010-
2011). Кап стипендиста FEMS Research Fellowship, 
кандидат се стручнп усавршавап на Универзитуту 
у Лунду, Факултет инжеоерства ЛТХ, Одсек за 
технплпгију хране, инжеоерствп и исхрану у 



 10 

перипду пд 18.08.-13.11.2013, где је радила на 
мплекуларним метпдама за пдређиваое 
разлика између спјева бактерија млечне 
киселине. 

Други ппдаци кпје сматрате 
релевантним (дп 100 речи) 

Члан Удружеоа микрпбиплпга Србије. 

 
 
 
Датум: 05.03.2016.        Пптпис предавача:  
         Милица Петрушић 


