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ПРИЈАВА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ПРПГРАМА 
КПНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ (КЕ) 

 

Прганизатпр кпнтинуиране едукације:  
 
 
 
 

 факултет 

 щкпла здравствене струке 

 здравствена устанпва 

 устанпва 

 удружеое 

 приватна пракса 

 другп (навести щта) 

Назив прганизатпра: Универзитет у Бепграду, 
Ппљппривредни факултет 

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

Немаоина 6, 11080, Земун - Бепград 

Име и презиме прганизатпра КЕ: Рената Релић 

Брпј телефпна прганизатпра КЕ: 011 44 13 198, 063 8661 860 

Е-маил адреса: rrelic@agrif.bg.ac.rs 

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

Ппремећаји ппнащаоа и здравље 
гпведа 

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=10 

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 

 Бипхемишари 

 Медицинске сестре 

 Здравствени технишари 
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 Другп:  
Наставници струшних предмета средоих 
ппљппривредних щкпла 
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. инпвираое знаоа п дпбрпбити и 
ппнащаоу гпведа  

2. ппвезиваое ппстпјећих и нпвих знаоа 
у кпнтексту разматраоа најшещћих 
етиппатија гпведа у разлишитим 
системима гајеоа, узрпку и 
ппследицама оихпвпг настанка, кап и 
ппвезанпсти са другим технппатијама и 
најшещћим здравственим прпблемима 
гпведа 

3. развијаое сппспбнпсти преппзнаваоа 
најшещћих етиппатија гпведа, узрпка 
оихпвпг настанка и ппвезанпсти са 
здрављем и прпизвпдопм грла 

4. дппринпс рещаваоу ппјединих 
прпблема дпбрпбити гпведа у пракси 

Кпја знаоа ће стећи учесници? 1. п кпнцепту дпбрпбити живптиоа и 
пснпвним ппјмпвима кпји су у вези са 
дпбрпбити гпведа 
2. п живптним пптребама и прирпднпм 
ппнащаоу гпведа 
3. п усклађенпсти разлишитих система 
гајеоа са живптним пптребама гпведа  
4. п најшещћим ппремећајима 
ппнащаоа (етппатијама) разлишитих 
категприја гпведа и оихпвпм утицају на 
здравље гпведа  

5. п пснпвама прпцене ппјединих 
пблика ппнащаоа гпведа 

Кпје вештине ће стећи учесници? 1. вещтину преппзнаваоа најшещћих 
етппатија гпведа, узрпка оихпвпг 
настанка и ппследишне ппвезанпсти са 
здрављем и прпизвпдопм грла 
2. вещтину упшаваоа прппуста у гајеоу 
кпји би мпгли да утишу на настанак 
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етппатија гпведа 

3. ефикасније рещаваое прпблема у 
пракси 

Кпје метпде учеоа/пбуке ће се 
кпристити? 
 

 предаваоа 

 семинари 

 практишне вежбе 

 рещаваое клинишких прпблема 

 рад у малпј групи 

 прпјекат - пријентисанп ушеое 

 демпнстрација клинишке вещтине 

 псталп:  
активнп ушеое/настава 

Да ли је предвиђен едукативни 
материјал за пплазнике? 

ДА      НЕ 

Акп ДА, навести кпји?  
Презентације, тестпви за вежбаое и 
заврщни тест, решник ппјмпва, списак 
литературе 

Да ли је предвиђена прпвера знаоа 
пплазника? 
(ппдвући) 

ДА      НЕ 

Акп ДА, навести какп?  

Прпвера знаоа путем тестпва: ппсле 
сваке лекције пплазник мпже да ради 
тест за вежбу, а заврщни тест ппстаје 
дпступан на крају курса, ппсле 
савладаваоа свих лекција 

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:  
 
      Рената Релић 

 
 
 

Пешат устанпве/удружеоа 
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САЖЕТАК ПРПГРАМА КПНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ 
 
 

Кпнцепт дпбрпбити живптиоа ппследоих гпдина све вище дпбија на знашају у 
струшним кругпвима у Србији, дпк је у свету актуелан вище пд две деценије. 
Услпви смещтаја, нашин гајеоа, кап и ппступци пдгајиваша и ветеринара кљушни 
су фактпри пд кпјих зависи стаое дпбрпбити фармских живптиоа. Ппступци кпји 
нису у складу са принципима защтите дпбрпбити дппринпсе настанку низа 
ппвезаних стаоа кпд фармских живптиоа, једним именпм названим 
„технппатије“, у кпје су укљушене физикппатије (бплести, ппвреде), репрппатије 
(ппремећаји у репрпдукцији) и етппатије (ппремећаји у ппнащаоу живптиоа). 
Ппнащаое живптиое шестп се меоа и пре негп щтп се ппјаве пшигледни 
здравствени прпблеми.  
Сврха пвпг курса је да кприсницима пружи нпве инфпрмације и пмпгући 
ппвезиваое ппстпјећих знаоа у кпнтексту разматраоа најшещћих етппатија 
гпведа у разлишитим системима гајеоа, узрпку и ппследицама оихпвпг настанка, 
кап и ппвезанпсти са другим технппатијама и најшещћим здравственим 
прпблемима. Стешенп знаое мпже да унапреди рад струшоака на терену и 
пмпгући им да пдгајивашима аргументпванп приближе кпнцепт дпбрпбити 
живптиоа.   
Прпграм садржи увпднп и заврщнп предаваое и on-line лекције кпје садрже 
презентације  (Оснпвни ппјмпви, Прирпднп ппнащаое гпведа,  Системи гајеоа и 
живптне пптребе гпведа, Прпцена ппнащаоа гпведа, Ппремећаји ппнащаоа 
гпведа), решник ппјмпва кпји су пд знашаја за тему, списак кприщћене и 
преппрушене литературе, линкпве ка сајтпвима где се мпгу дпбити дпдатне 
инфпрмације (нпр. Wikipedia, Youtube), тестпве за вежбу и заврщни тест, кап и 
фпрум путем кпјег се пплазници мпгу кпнсултпвати са аутпрпм курса. 

 
 

НАВЕСТИ ПЕТ АКТУЕЛНИХ РЕФЕРЕНЦИ НА КПЈИМА ЈЕ БАЗИРАНА 
НЕППХПДНПСТ ИЗВПЂЕОА ПВЕ КПНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ 

 
1. Anon. (2009). Zakon o dobrobiti životinja. “Sl. glasnik RS”, br. 41/2009. 

2. Ekesbo I. (2011). Farm animal behaviour. Characteristics for assessment of health and 
welfare. CABI. 

3. Grandin T. (Ed.) (2014). Livestock Handling and Transport, 4th Edition: Theories and 
Applications. CABI. 

4. Landsberg G.M., Denenberg S. (2014). Behavioral Problems of Cattle. The Merck 
Veterinary Manual. MERCK. 

5. von Keyserlingk M.A.G., Proudfoot K.L., Vickers L., Weary D.M. (2011). Using Cow 
Behaviour to Predict Disease. WCDS Advances in Dairy Technology, Vol. 23: 61-69. 
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ПРПГРАМ КПНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ 
(сатница, теме и предаваши) 

 
Сатница Тема Метпд пбуке* Предавач 

45 мин Увпд Предаваое 
дпц. др Рената Релић 
дпц. др Весна Давидпвић 

60 мин Оснпвни ппјмпви 
on-line 
лекција 

дпц. др Рената Релић 
дпц. др Весна Давидпвић 

90 мин Прирпднп ппнащаое 
on-line 
лекција 

дпц. др Рената Релић 
дпц. др Весна Давидпвић 

90 мин 
Мпгућнпст задпвпљеоа 
живптних пптреба гпведа 

on-line 
лекција 

дпц. др Рената Релић 
дпц. др Весна Давидпвић 

 Прпцена ппнащаоа гпведа 
on-line 
лекција 

дпц. др Рената Релић 
дпц. др Весна Давидпвић 

90 мин 
Ппремећаји ппнащаоа 
гпведа 

on-line 
лекција 

дпц. др Рената Релић 
дпц. др Весна Давидпвић 

60 мин Заврщни тест 
on-line 
лекција 

дпц. др Рената Релић 
дпц. др Весна Давидпвић 

45 мин Заврщнп предаваое 
on-line 
лекција 

дпц. др Рената Релић 
дпц. др Весна Давидпвић 

*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 друщтвпм (544072-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-SMHES (2013 – 4604 / 
001 - 001). 
Сви курсеви су рецензирани пд стране партнера у прпјекту.  
Струшне рецензије урадили су ЕУ партнери - Универзитет Марибпр, Слпвенија; 
Банатски Универзитет, Темищвар, Румунија и Универзитет Фпђа, Италија. 
Педагпщкп – метпдплпщку 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: ................ 
     
 
Пешат устанпве/удружеоа 
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БИПГРАФИЈА ПРЕДАВАЧА 
 

Име и презиме предавача: Рената Релић 

Назив институције у кпјпј 
предавач ради са пуним 
радним временпм:  

Универзитет у Бепграду, Ппљппривредни 
факултет 

Садашое зваое: Дпцент 

Избпр у садашое зваое: 2012. 

Брпј гпдина раднпг искуства: 15 гпдина 

Ужа научна пбласт: 
Зппхигијена и здравствена защтита дпмаћих и 
гајених живптиоа 

Дпктпрат 
ДА      НЕ 

Акп ДА, гпдина: 2011 

Магистеријум 
ДА      НЕ 

Акп ДА, гпдина: 2005 

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: 1996 

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

1. Vukovic Dejan, Bozic Aleksandar, Relic Renata, 
Stancic Blagoje, Gvozdic Dragan, Kucevic Denis 
(2016). Progesterone Concentration in Milk and 
Blood Serum and Reproductive Efficiency of Cows 
after Ovsynch Treatment. Turk J Vet Anim Sci, 40, 
(2016), 75-80. doi:10.3906/vet-1505-17 (М23) 
2. Poleksid, V., Stankovid, M., Markovid, Z., Relid, R., 
Lakid, N., Dulid, Z., Raškovid, B. (2013). 
Morphological and physiological evaluation of 
common carp (Cyprinus carpio L., 1758) fed 
extruded compound feeds containing different fat 
levels. Aquaculture International, DOI: 
10.1007/s10499-013-9654-5  (М23) 
3. Dulic Zorka, Subakov-Simic Gordana, Ciric M., 
Relic Renata, Lakic Nada, Stankovic M., Spasic M., 
Markovic Z. (2010). Water quality in semi-intensive 
carp production system using three different feeds. 
Bulgarian Journal of Agricultural Science, Vol. 16, 3, 
266-274.   ISSN 1310-0351  (М23)                                    
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4. Davidovid V., Joksimovid Todorovid M., Stojanovid 
B., Relid R. (2012). Plant usage in protecting the 
farm animal health. Biotechnology in Animal 
Husbandry 28 (1), p 87-98. DOI: 
10.2298/BAH1201087D         (М24) 
5. Relid R., Hristov S., Joksimovid-Todorovid M., 
Davidovid V., Bojkovski J. (2012). Behavior of cattle 
as an Indicator of their Health and Welfare. 
Proceedings of „Prospects for the 3rd Millennium 
Agriculture“, 27 - 29 September 2012. Bulletin 
UASVM, Veterinary Medicine 69(1-2):14-20.    

ISSN 1843-5270, PRINT ISSN 1843-5378 (М33) 

Укупан брпј радпва са SCI (или 
SSCI) листе: 

3 

Тренутнп учешће на научним 
прпјектима: 

1. TR 31075 - Unapređenje proizvodnih kapaciteta 
šarana (Cyprinus carpio L.) u programima ishrane i 
selekcije 
2. TEMPUS CaSa – Building capacity of Serbian 
Agricultural Education to link with Society, 
reference number 544072-2013 

3. COST Food and Agriculture COST Action FA1308: 
DairyCare 

Усавршаваоа (дп 150 речи): 

Обуке у инпстранству: 
Тунис (2006) - технплпгија гајеоа млешних гпведа 
и прпизвпдоа млека 
САД (2007) - технплпгија гајеоа и бипсигурнпст 
на фармама гпведа, кпза и пваца, кпнтрпла 
квалитета млека 
Мађарска (2008, 2009 и 2010) - услпви гајеоа и 
дпбрпбит риба 
Обуке у Србији:  
„Ппбпљщаое предавашких и истраживашких 
академских вещтина у ппљппривредним 
наукама“, Образпвни фпрум (2004) 
HACCP прпјект-меначер и кпнсултант, ConsAct, 
Србија-Мађарска (2009) 
„Дпбрпбит лабпратпријских живптиоа“, 
Краљевскп удружеое за спрешаваое насиља над 
живптиоама (RSPC) (2012) 
кприщћеое Moodle платфпрме и креираое 
online-курсева, Ппљппривредни факултет 
Универзитета у Бепграду (2013) 

Други ппдаци кпје сматрате 
релевантним (дп 100 речи) 

Гпстпваое кап предаваш на Универзитету за 
ппљппривредне науке и ветеринарску медицину 
у Клужу, Румунија (2012); вище пд 150 наушних и 
струшних радпва, публикпваних у шаспписима са 
SCI листе (3), међунарпдним и дпмаћим 
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шаспписима, збпрницима радпва са 
међунарпдних и дпмаћих скуппва. Кпаутпр 1 
практикума, 4 ппглавља у мпнпграфијама и 1 
струшне коиге. Ушещће на 11 дпмаћих и 3 
међунарпдна прпјекта (из прпграма FP7, COST i 
TEMPUS). 

 
 
 
Датум: 05.03.2016.        Пптпис предаваша:  
             Рената Релић 


