
ГЕНЕРАЛНИ СПОНЗОР СИМПОЗИЈУМА 

„ФИМАС ДОО“  

Омладинских бригада 102,  

Нови Београд  тел. 011/2688-743;  

2688-334; 2688 -178 
 

Информације за учеснике: 

Симпозијум је акредитован одлуком 

Здравственог савета Републике Србије бр: 

-153-02-3645/2018-01, у априлском року 2019. 

редни бр: Ц-1-27/19 за нутриционисте - 

дијететичаре, санитарно - еколошке 

инжењере,  медицинске сестре и здравствене  

техничаре 
 

Предавачима на овом Симпозијуму додељено 

је 9 бодова а полазницима 4 бода. 
 

Присуство предавањима и Потврду о 

присуству у складу са прописом Здравственог 

савета РС омогућује: 

Котизација и износи: 

1000 рсд за чланове Удружења, који треба 

да донесу доказ о уплати чланарине, а 

2000рсд за учеснике који нису чланови 

Удружења.  
 

Жиро рачун Удружења:160-239219-

25,банка Интеса 

Заинтересовани учесници могу се учланити у 

Удружење. 

Годишња чланарина износи 600 рсд. 

Пријава учешћа на Симпозијуму је 

обавезна, због ажурирања спискова. 
 

Пријава и информације на сајту Удружења:  

www.undpus.rs - Пријава за курс 

Контакт особе: 

Милица Јоцић, info@undpus.rs 060/4777470 

Весна Зечевић, vesnazecevic@undpus.rs 

 

 

 

 

 

 

Смештај за учеснике је у хотелу 

Голф, Гаврила Принципа 74, Крушевац. 

Цена пансиона који укључује свечану 

вечеру 30.05, доручак и ручак 31.05. 

износи: 

 За1/1 собу 6.200 рсд; 

 За 1/2 собу 5350 рсд; 

 За 1/3 собу 5000 рсд, по особи. 

Предавања ће се одржати у сали хотела. 

  

Резервација смештаја: рецепција хотела, 

контакт тел:   

+381 112030885   

+381 66 400 602 

info@hotelgolf.co.rs 

 

Превоз из Београда до Крушевца, полазак 

30.05. у 7,30 часова, са паркинга код Сава 

центра и повратак 31.05. поподне, полазак 

до 17 сати, је организован, аутобусом 

"Аутокодекс"  

Пријава за резервацију превоза на маил: 

zivicsladjana@gmail.com 

 

Контакт особа за издавање фактура, за 

уплату котизације:  

Мирјана Вучковић 

mirjanavuckovic@gmail.com 

+381 66/ 413 359 

 

 

 

 

 

 

УДРУЖЕЊЕ НУТРИЦИОНИСТА - 

ДИЈЕТЕТИЧАРА ПРЕДШКОЛСКИХ 

УСТАНОВА СРБИЈЕ 

 

 

Организује  

 

У оквиру III сусрета  

нутрициониста ПУ 

 

 

НАЦИОНАЛНИ СИМПОЗИЈУМ  

I КАТЕГОРИЈЕ 

 

 

„ИСХРАНА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКИМ 

УСТАНОВАМА 

 – ПРОПИСИ И ПРАКСА” 

 

 

 

 

30.- 31. мај 2019. год. 

КРУШЕВАЦ 
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Организациони тим 
 

Весна Зечевић, председник 

удружења 

Рада Вејин, заменик председника 

Слађана Живић, секретар 

Јована Манчић 

Милица Јоцић 

Биљана Стефановић 

Радица Илић 

Душан Томашевић 

Маја Николић 

Тања Тодоровић 

Снежана Синђелић 

ПРОГРАМ: 30.05.2019. 

11.30 - 12.30 Пријава учесника и коктел 

12.30 - 12.40 Отварање скупа 

12.40 Препоруке за исхрану деце 

предшколског узраста-елементи 

битни за праксу 

Проф. др Љиљана Трајковић- 

Павловић, председник Друштва за 

исхрану Србије 

13.20 Правилник о ближим условима и 

начину остваривања исхране деце у 

предшколским установама 

Нутрициониста – дијететичар  

Весна Зечевић,  

ПУ „Дечји дани“, Београд 

14.00 Исхрана и дигестивни проблеми код 

деце 

Др Наталија Соловјова 

Висока здравствена школа струковних 

студија, Београд 

14.40 Учесталост и врсте алергија код деце 

у ПУ „Др Сима  Милошевић“, 

Београд  

Спец. стр. нутрициониста - 

дијететичар, Рада Вејин, 

ПУ „Др Сима Милошевић" Београд 

15.10 Алергије код деце у ПУ „Чукарица”, 

Београд  

 Нутрициониста - дијететичар  

Јелена Јовановић ПУ „Чукарица“, 

Београд  

15.40 Утицај употребе антибиотика на 

развој гојазности код деце 

Спец. стр. нутрициониста - 

дијететичар, Ђурђица Добрић-Тепавац,  

ПУ „Бошко Буха“, Инђија  

16.10 Пауза 

 

16.40 Значај калцијума у исхрани деце 

Струковни нутрициониста – 

дијететичар 

Данијела Цвејић 

ПУ „Наше дете“ Шабац 

17.00 Пробиотици у традиционалној 

исхрани 

Струковни нутрициониста – 

дијететичар, Дијана Виторовић,  

ПУ „Раковица“, Београд 

17.20 Промотивне активности ПУ 
„Љубица Вребалов“ Пожаревац,  

на подизању свести о правилној 

исхрани деце у вртићу и код куће 

Струковни нутрициониста-

дијететичар, Милена Трифуновић,  

ПУ „Љубица Вребалов“, Пожаревац 

17.50 „Азбука добрих навика“  

Пројекат- Фондације Новак 

Ђоковић  
Нутрициониста – дијететичар, 

сарадник у пројекту, Весна Зечевић,  

ПУ „Дечји дани“ Београд 

18.30 Проблеми у реализацији исхране 

деце у предшколским установама 

Нутрициониста – дијететичар,  

Мирјана Зорнић, 

ПУ „Ната Вељковић“, Крушевац 

Симпозијум има за циљ да кроз 

предавања  реномираних стручних 

ауторитета и размену информација и 

искустава нутрициониста из ПУ 

учесницима укаже: 

 Да је исхрана деце у ПУ важан 

програмски облик и вид дечје заштите 

коме се поклања посебна пажња. 

 Дефинисана прописима и стручним 

препорукама, који ближе одређују 

начин њеног остваривања у ПУ, у ери 

савременог начина живота, који на 

жалост карактерише пораст броја деце 

са алергијама на разне врсте хране и 

другим здравственим проблемима. 

 Да реализација квалитетних васпитно 

образовних програма из домена 

исхране у ПУ, пружа подршку раном 

развоју деце и утиче на формирање 

добрих навика, које су основа здравља 

и квалитетног  живота. 

 На реалне проблеме, који прате 

реализацију програма исхране деце у 

ПУ. 


