
Информације  за учеснике: 
 
Симпозијум je акредитован одлуком 
Здравственог савета РС бр:153-02-
4320/2016-01, у јануарском року 2017. 
редни бр: Ц-1-108/17 за: нутриционисте - 

дијететичаре, санитарно еколошке инже-
њере, медицинске сестре и здравствене  
техничаре. 
 
Предавачима на овом Симпозијуму 
додељено је 12 бодова а полазницима 6 
бодова. 
Присуство предавањима и Потврду о 
присуству у складу са захтевима 
Здравственог савета РС омогућује: 
Котизација и износи: 
1000 рсд за чланове Удружења, а 
2000 рсд за учеснике који нису чланови 
Удружења.  
 
Жиро рачун: 160-239219-25, банка 
Интеса 
Заинтересовани учесници могу се учла-
нити у Удружење. 
Годишња чланарина износи  600 рсд. 
Пријава учешћа на Симпозијум је преко 
сајта Удружења и обавезна је, због 
ажурирања спискова. 
 
Пријава и информације на сајту 
Удружења:  
www.undpus.rs - Пријава за курс 
 
Контакт тел: 011/ 2628-895; 
Контакт особе: 
Милица Јоцић, info@undpus.rs 
060/4777470 
Весна Зечевић, vesnazecevic@undpus.rs 
064/3162806; 064/2393071 

 

 
 
Смештај за учеснике је у хотелу: 
„РУЦ Ждрело“ - Бања Ждрело у 
двокреветним и трокреветним собама. Цена 
пансиона који укључује свечану вечеру 
12.05, доручак и ручак 13.05. износи 4500,00 
рсд. Боравишна такса је 73,00 рсд и 
учесници је плаћају индивидуално. Поред 
смештаја и хране могу се користити сви 
базени са термалном водом, aqva park и 
wellness centar (слана соба, сауна, парно 
купатило). 
Резервација смештаја: рецепција хотела, 
контакт тел:  063/107-94-32 
www.ruczdrelo.rs 
ул: Ждрело бр 66, Ждрело, Србија 

 
Превоз из Београда до Бање Ждрело, 
полазак 12.05. и повратак 13.05. је 
организован, аутобусом превозника 
„Аутокодекс“. 
Пријава за превоз из Београда до Бање је 
неопходна до 15 априла 2017, како би знали 
који аутобус (са колико седишта) да 
резервишемо, од чега зависи и цена 
повратне карте (која неће износити више од 
1000,00 рсд) 
Пријава и резервација превоза на маил:  
zivicsladjana@gmail.com 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
УДРУЖЕЊЕ НУТРИЦИОНИСТА – 

ДИЈЕТЕТИЧАРА ПРЕДШКОЛСКИХ 
УСТАНОВА СРБИЈЕ 

 
Организује 

 
НАЦИОНАЛНИ СИМПОЗИЈУМ I 

КАТЕГОРИЈЕ СА 
МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ 

 
 

„ИСХРАНА ДЕЦЕ У 
ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА -

АКТУЕЛНОСТИ“ 

             
 
 
 
 

12 и 13 мај  2017. год. 
БАЊА ЖДРЕЛО 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Организациони тим 

 
Весна Зечевић, председник 
Удружења 
Рада Вејин, заменик председника 
Слађана Живић, секретар 
Ивана Ђуровић 
Милица Јоцић 
Војка Арсић 
Лидија Петровић 
Зорица Плавец 
Весна Рашић 
Душан Томашевић 
Ђурђица Тепавац 
Дијана Виторовић 
Иван Војновић 
Јована Манчић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРОГРАМ   12.05.2017 

11.30 - 13.00 Пријава учесника и коктел 

13.00 - 13.10 Отварање скупа 

13.10 - 13.40 Алтернативни видови исхране деце 

предшколског узраста- здравствене 

консеквенце  

Проф.др Недељко Радловић  

Академија наука СЛД-а 

13.40 – 14.10 Исхрана и стање ухрањености деце у 

ЈПУ “Вукосава Ивановић-Машановић“ 

Бар, Црна Гора 

Директор  Гордана Мијовић 

ЈПУ “В. И.М.“ Бар, Црна Гора 

14.10 – 14.40 Програм исхране и анализа 

ухрањености  деце у ПУ „Наше дете“ 

Шабац 

 Стр. Нутр-дијет.  Данијела Цвејић  

 ПУ „Наше дете“ Шабац 

14.40 – 15.00 Присуство транс масних киселина у 

исхрани деце ПУ Београда 

 Спец. стр. Нутр. – диј. Рада Вејин 

 ПУ Др С. Милошевић, Земун, Београд 

15.00 - 15.30   Пауза 

15.30 - 16.00 Актуелни фактори утицаја на исхрану  

 деце 

 Нутр.- дијет. Весна Зечевић 

 ПУ „Дечји дани“ Београд 

16.00 - 16.30 Утицај медија на формирање навика  

 у  исхрани 

 Др мед. Сци Јелена Гудељ – Ракић 

 Институт за јавно здравље РС, 

 Др М.Ј. Батут, Београд  

16.30 - 17.00 Активности са децом , на формирању  

 правилних навика у исхрани – 

 Пројекат ПУ Раковица, Београд 

 Нутр.- дијет. Драгомир Макевић 

17.00 - 17.30 Деца у башти и кухињи вртића 

 Нутр.- дијет. Лидија Петровић 

 ПУ Раковица, Београд  

17.30 – 18.00 Деца у продавници и састављање 

 Јеловника 

 Нутр.- дијет. Зорица Плавец 

 ПУ Раковица, Београд 

ПРОГРАМ     13.05.2017 
10.00 – 10.30 Сарадња са породицом 
 Нутр. – дијет. Војка Арсић 
 ПУ „Чукарица“ Београд 
10.30 – 11.00 Како да растемо здраво 
 Нутр. – дијет. Сунчица Јакшић 
 ПУ „ Врачар“ Београд 
11.30 Излазни тест и подела сертификата 
 
 
 
 
 

Симпозијум има за циљ да кроз 

предавања реномираних стручних 

ауторитета и размену информација и 

искустава нутрициониста из ПУ-а 

полазницима укаже на: 

*Утицај савременог начина живота на 

начин исхране деце, од најранијег 

узраста; 

*Факторе који утичу на формирање 

навика у исхрани  деце, а које извесно 

резултирају здравственим ефектима; 

*Последице медијске популаризације 

индустријски прерађене и брзе хране 

на начин исхране деце. 

 *Неопходност едукације деце од 

раног узраста, о значају правилне 

исхране и природних компонената 

хране, кроз осмишљавање активности 

и активно учешће деце у њима, кад 

год и колико год је могуће у природи.  

Одговоран приступ свих нас који 

учествујемо у дечјем одрастању, 

континуитет и истрајност у едукацији 

и комуникацији, као и системска 

решења актуелних проблема, 

допринеће стварању здравијег 

амбијента за жвот и развој деце. 

 


