
  

 

 

ГЕНЕРАЛНИ СПОНЗОР 

КОНФЕРЕНЦИЈЕ  

„ФИМАС ДОО“  

Омладинских бригада 102 , Нови Београд  

тел.011/2688-743; 2688-334; 2688-178 

 

Информације за учеснике: 

 

Симпозијум је акредитован одлуком Здрав. 

савета РС, бр:153-02-3645/2018-01, у јулском 

року 2019 год, eвиденциони.  

бр: Ц-154/19, за: 

• лекаре, фармацеуте, нутриционисте 

-дијететичаре, медицинске сестре, 

здравствене техничаре, санитарноеколошке 

инжењере 

 

Број бодова додељених предавачима је 9, а 

полазницима 4. 

 

Котизација за учеснике, чланове Удружења 

је 1500 рсд, а за учеснике који нису чланови 

Удружења 3000 рсд. и омогућује: 

• Присуство предавањима 

• Добијање Потврде о присуству, у 

складу са захтевима Здравственог савета РС 

Жиро рачун: 160-239219-25 

 

 

Контакт особа за издавање фактура, за уплату 

котизације:  

Мирјана Вучковић, 

mirjanavuckovic@gmail.com; +381 66/ 413 359 

 

Заинтересовани учесници могу се учланити у 

Удружење.  

Годишња чланарина износи 600 рсд. 

 

Пријава учешћа на Семинару  и додатне 

информације су на сајту Удружења:  

www.undpus.rs - Пријава за курс 

 

Контакт особе: 

Милица Јоцић, info@undpus.rs; 060/4777-470 

Весна Зечевић, vesnazecevic@undpus.rs;  

011/ 2628-895; 064/2393071; 064/3162806 

 

Организациони тим: 

Весна Зечевић, председник Удружења 

Рада Вејин, заменик председника 

Слађана Живић, секретар удружења 

Милица Јоцић, технички секретар 

Јована Манчић 

Дијана Виторовић 

Снежана Синђелић 

Тања Тодоровић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДРУЖЕЊЕ НУТРИЦИОНИСТА 

- ДИЈЕТЕТИЧАРА 

ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА 

СРБИЈЕ 

 

Организује у оквиру 

14 стручне конференције 

СИМПОЗИЈУМ: 

 

„Стандарди и квалитет 

исхране деце у 

предшколским установама“ 

 

Младеновац,15.11.2019.год 

Хотел „Селтерс“, 

Селтерс Бања 

Краља Петра I, бр. 335 
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Квалитет и дужина живота 

популације условљена је у значајној 

мери квалитетом исхране у раном 

детињству.  

Пораст броја деце предшколског 

узраста са утврђеним средњим и 

високим нутритивним ризиком 

указује на изузетну важност адекватне 

колективне исхране у предшколским 

установама.  

Нови дијететски обрасци који се 

доводе у везу са смањењем ризика за 

настанак хроничних незаразних 

болести разликују се од уобичајених 

дијететских препорука. 

Стога симпозијум има за циљ да 

полазницима од стране еминентних 

стручних ауторитета укаже на значај: 

 

 Правилне исхране од најранијег 

узраста 

 Примене прописа и препорука 

заснованих на најновијим 

научним сазнањима о храни и 

исхрани  

 И одговори на питање:  

Да ли је примена нових дијететских 

образаца оправдана у исхрани 

деце у предшколским установама. 

ПРОГРАМ   

9.30 Пријава учесника 

10.30 Отварање симпозијума 

10.35 Анализа квалитета исхране деце у 

ПУ Северно Бачког Округа 

Др спец. Хигијене Каролина Берењи,  

Завод за јавно здравље, Суботица 

11.20 Исхрана деце у ПУ Колубрског 

округа 

Др спец. Хигијене Слађана Мукић,  

Завод за јавно здравље Ваљево 

12.00 Квалитет исхране деце у ПУ 

Београда 

Др спец. Хигијене Дуња Копривица,  

Градски Завод за јавно здравље, 

Београд 

12.40 Стратегије за спровођење нових 

референтних дијета - win-win 

концепт  

Доцент др Ивана Ђуричић,  

Фармацеутски факултет, Београд 

13.20 Пауза 

14.00 Деца којој родитељи опредељују 

посебну исхрану - искуства у ПУ 

Дипломирани васпитач, Јелица 

Нешић,  

ПУ Дечји дани, Београд  

 

 

 

14.45 Округли сто: 

 Значај исхране деце у 

предшколском узрасту 

 Нормативи исхране деце у ПУ 

 Могућности унапређења 

исхране деце у ПУ 

 Проф. др Нађа Васиљевић, Институт 

за хигијену, Медицински факултет,  

Београд 

 Др спец. Хигијене Весна Пантић-

Палибрк, Градски Завод за јавно 

здравље, Београд 

 Др мед. Сци Јелена Гудељ – Ракић, 

Институт за јавно здравље РС, Др М. Ј. 

Батут, Београд 

 Проф. др, Љиљана Трајковић 

Павловић, пензионер од 2014.год. 

ванредни професор, Медицински 

факултет Нови Сад  

 Проф. др Недељко Радловић, 

Академија медицинских наука, СЛД 

 

16.30 Анкета и тест 

16.45 Подела сертификата 

 


