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Деца су најосетљивија и 
највреднија карика сваког друштва 



Увод

• Исхрана је мултидисцлипинарна 
наука.

• Све оно што су еминентни стручњаци 
из области исхране публиковали у 
разноразним  издањима,
нутриционисти који раде у објектима 
колективне исхране су у обавези да 
путем јеловника спроведу у праксу



Нутрициониста –дијететичар

Сви знамо које су обавезе и послови нутрициониста у објектима 
колективне исхране;кренувши од израде  нутритивног састава 
јеловника,до дугорочне набавке намирница и анализе учинка 
исхране на здравствено стање деце
Нутриционисти у објектима колективне исхране обављају следеће:
-Израда рецептура јела

- Израда норматива готовог јела

- Израда нутритивног састава  јеловника

- Утврђивање оброка за целу установу на основу претходно утврђених 

норматива

- Рад у складу са Правилником о нормативу друштвене исхране деце у 

установама за децу Сл.гласник РС  50/94

- Давање налога кухињи за припремање одређене врсте и броја оброка

- Одређивање норматива утрошка животних намирница у току припреме 

јела



- Издавање дневних требовања магацину

- Одређивање норматива утрошка готовог јела куварима ради 

правилне расподеле оброка  за све кориснике друштвене 

исхране

- Планирање недељне набавке намирница

- Планирање дугорочне набавке намирница

- Учешће у састављању документације  за јавну набавку 

животних намирница (подела намирница на партије са описом 

и количинама датим на годишњем нивоу )

- Вођење документације уз статистичку обраду података

- Анализирање учинка исхране на повећање здравственог 

стања деце

-Стална брига за рационално коришћење намирница,енергије и 

уопште средстава за рад

-Континуирана сарадња са заводом за заштиту здравља 
који путем броматолошких анализа оцењује квалитет 
јеловника



Пример јеловника за који је извршена квалитативна 
анализа  јеловника у ЗЗЈЗ Шабац





Извештај о испитивању 

хранљивих састојака у 

једном од јеловника за 

децу узраста од 4-7 година             

(енергетска  вредност, 

количина натријума,      % 

удео   беланчевина,           

масти и угљених хидрата) 







• Исхрана деце у предшколским установама 
је регулисана ”Правилником о нормативу 
друштвене исхране деце у установама за 
децу “Сл.гласник РС  50/94

• Деца која редовно похађају вртић хране се 
по стандарду датим правилником ,а 
родитељи имају и предлог јеловника до 
краја дана ,те на тај начин њихова деца 
могу задовољити комплетне нутритивне 
потребе





Циљ рада:

• Друштвена исхрана предшколске 
деце има веома важно место у  
правилном расту  и развоју 
детета,а посебно је битно истаћи 
да друштвена исхрана има веома 
велики значај у превенцији 
масовних незаразних болести.



• Основни показатељ исхране 
и здравља деце у 
предшколским установама 
је ухрањеност 

• Управо због тога циљ овог 
рада био је испитати степен 
ухрањености деце уз 
примену програма 
“Исхрана-Нормативи” на 
персоналном рачунару



Метод:

• За испитивање  стања ухрањености 
коришћен је метод мерења тежине и висине 
по стандардима раста деце од 1-5 година и 
од 5-19 година датим од стране Светске 
Здравствене Организације(WHO Child Grovth 
Standards).

• У нашој Установи свакодневно се храни 
1850 деце у целодневном боравку,150 деце 
у полудневном боравку,200 деце у 
припремном предшколском програму,70 
деце у продуженом боравку школског 
узраста,                   као и 20 аутистичне деце 
школског узраста .



Резултати степена ухрањености у ПУ 
”Наше дете”(на  узорку од  326 деце)

• Резултати степена ухрањености деце у
ПУ ”Наше дете” 2017
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Дискусија
• На основу добијених  резултата при 

истраживањњњу степена ухрањености дошли 
смо до закључка да  мали број деце (0,61%) има 
изразиту потхрањеност ,док је забрињавајући 
број деце предгојазно (16,26%) и гојазно (8,28) 
што је готово четвртина деце (24,54%) која се 
хране у предшколској установи,а код којих су 
извршена мерења.  

• Физиолошки ухрањене деце имамо 66,26 %.

• У вртићима у којима је по истраживању утврђен 
већи проценат гојазне и предгојазне 
деце,организујемо радионице са родитељима и 
децом.                                                       

• Утолико је  значајнија предност примене 
програма исхране на персоналном рачунару који 
садржи податке о нутритивном саставу 
намирница. 





Резултати степена ухрањености у ПУ 
”Наше дете”(на  узорку од  326 деце) 
по узрасту

Степен 
ухрањености

Узраст              
2-3 године

Узраст              
3-4 
године

Узраст              
4-5 
године 

Узраст              
5-6 године

Узраст              
6-7 године

Изразита 
потхрањеност

1,56% 0,9% 0% 0% 1,11%

Умерена 
потхрањеност

0% 5,41% 16,13% 21,11% 4,44%

Физиолошка 
ухрањеност

76,56% 71,17% 60,22% 52,22% 68,89%

Предгојазност 17,19% 11,71% 16,13% 18,89% 17,78%

Гојазност 4,69% 10,81% 7,53% 7,78% 7,78%



• Први део програма “Исхрана-
нормативи “односи се на састављање 
нутритивног састава јеловника и 
дистрибуцију готових оброка до свих 
корисника колективне исхране.

• Други део програма “Исхрана-
нормативи “односи се на 
истраживање о степену ухрањености 
деце



• Све креће од НАМИРНИЦА тј.од нутритивниг 
састава намирница (нутритивни састав 
намирница преузет је из “Таблица о саставу 
намирница” аутора Антонић-Каић-Рак)

Намирнице делимо уз помоћ шифарника по:                                     

• групама намирница-
• Млеко и млечни производи,поврће,воће,житарице и 

производи,масти и производи,шећери и шећерни 
концентрати,месо,риба,јаја

• групама намирница за требовање 
• Нпр.кухиња и пекара посебно

• партијама намирница
• За Јавну набавку животних намирница

Уз  сваку намирницу уноси се појединачна цена и 
јединица мере за требовање

Уколико  уводимо нову намирницу, постоји опција 
новог уноса неограниченог броја намирница





• Кад имамо унет нутритивни састав 
НАМИРНИЦЕ следећи корак је 
САСТАВЉАЊЕ  НОРМАТИВА ЈЕЛА

• Норматив  јела уноси се за сваку групу 
корисника појединачно 

• Да би дошли до норматива јела потребно је

да унесемо различите намирнице које улазе у 
састав датог јела,као и одговарајуће 
количине тих намирница које ће задовољити 
потребе детета   

• Када смо све то унели лако можемо доћи до 
нутритивног састава јела,као и до цене јела.





Када смо унели НОРМАТИВ  ЈЕЛА
следећи корак је                          
САСТАВЉАЊЕ  ЈЕЛОВНИКА

• Да би се јеловник саставио потребно је                     
унети јела по оброцима                                                  
и на основу добијених параметара усагласити 
нутритивни састав са Правилником о нормативу 
исхране деце у установама за децу

• На овај начин можемо лако проверити
– процентуално учешће градивно енергетских 

нутријената

– процентуални удео по групама намирница

– Као и комплетан приказ нутритивног састава 
јеловника 









Кад је САСТАВЉЕН ЈЕЛОВНИК следећи 
корак је 
УНОС БРОЈНИХ СТАЊА ПО ОБЈЕКТИМА 

У КОЈЕ СЕ ХРАНА ДИСТРИБУИРА.
Кад смо унели бројна стања по објектима  
следећи корак је 
ИЗБОР ЈЕЛОВНИКА НА ДАН .
Уноси се датум 
Уноси се група корисника
Уноси се број корисника 
Бира се јеловник







Кад је изабран ЈЕЛОВНИК НА 
ДАН  следећи корак је  
ТРЕБОВАЊЕ НАМИРНИЦА





Следећи корак је  
АНАЛИЗА  НУТРИТИВОГ САСТАВА 
ЈЕЛОВНИКА ЗА ОДРЕЂЕНИ 
ПЕРИОД;прицентуални удео градивно 
енергетских нутријената,процентуални 
удео по групама намирница ,као и 
комплетна анализа нутритивног 
састава(на недељном,месечном нивоу..),





ДРУГИ ДЕО ПРОГРАМА ОДНОСИ СЕ НА  
ИСТРАЖИВАЊЕ О СТЕПЕНУ УХРАЊЕНОСТИ ДЕЦЕ



Индекси  су унети по препорукама из 2006 
године датим од стране Светске 
Здравствене Организације (WHO Child 
Growth Standards)
”Стандарди раста деце од 1-5 година”
”Стандарди раста деце од 5-19 година”

Ранг ухрањености за децу предшколског узраста 
рачуна се на основу следећих 
параметара(persentiles BMI  in kg/m2) :
1st-3rd –изразита потхрањеност
5th-15th-умерена потхрањеност
25th-75 th-физиолошка ухрањеност
85th-95th-прекомерна телесна маса
97th-99th- гојазност







Закључак

• Исхрана предшколске деце  и рад на 
персоналном рачунару је комплексан и 
одговоран посао нутриционисте-
дијететичара.За успешно спровођење 
задатих циљева неопходно је 
познавање:

• Планирања исхране и припремања 
хране,организације и економике 
исхране,исхрана здравих,

дијететика,прехрамбена технологија уз 
обавезно познавање рада на рачунару



Хвала на пажњи!


