
  

 

 

   
 

 
 

УДРУЖЕЊЕ 

НУТРИЦИОНИСТА-ДИЈЕТЕТИЧАРА 

ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА 

СРБИЈЕ 

 

Организује 

 

У оквиру IV сусрета 

нутрициониста  ПУ 

 
КУРС – СЕМИНАР 

 

 

„ЗНАЧАЈ ПРАЋЕЊА И КОНТРОЛЕ 

АЛЕРГИЈА И ИНТОЛЕРАНЦИЈА 

НА ХРАНУ КОД ДЕЦЕ 

И ИСХРАНА У ПРЕДШКОЛСКИМ 

УСТАНОВАМА“ 

 

 

25. - 26. јун 2020. год. 

БАЊА ВРУЈЦИ 

ГЕНЕРАЛНИ СПОНЗОР СИМПОЗИЈУМА 
„ФИМАС ДОО“  

Омладинских бригада 102,  
Нови Београд  

тел. 011/2688-743; 2688-334; 2688-178 

 
 
Информације за учеснике:  
 
Семинар је акредитован одлуком Здравственог 
савета РС; бр:153-02-02361/2019-01, у 

јануарском року 2020. редни бр: Ц-1-19/20 за 

нутриционисте - дијететичаре, санитарно-
еколошке инжењере медицинске сестре и 
здравствене техничаре. 
 
Предавачима на овом Симпозијуму додељено 
је 8 бодова а полазницима 4 бода. 
 
Присуство предавањима и Потврду о присуству 
у складу са прописом Здравственог савета РС 
омогућује Котизација и износи: 
1500 рсд за чланове Удружења, који треба 
да донесу доказ о уплати чланарине, а 3000 
рсд 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  

064/2393071; 064/3162806; 

 
 
 
 
 
 
 
Смештај за учеснике курса је у хотелу 
Врујци, Мионица, Горња Топлица.  
Цена пансиона који укључује: смештај у 
1/1 и 1/2 собама, свечану вечеру 25.06, 
доручак и ручак 26.06. износи по особи 
4.200,00 рсд.  
Предавања ће се одржати у сали 
хотела. 
 
Резервација смештаја: рецепција 
хотела, контакт тел: 
+381 14 3426 118; +381 14 3426 271; 
vrujci@ptt.rs  
  
Превоз из Београда до Бање Врујци, 
полазак 25.06. у 8,00 часова, са паркинга 
код Штарк Арене - северна страна 
(кошаркашка лопта) и повратак 26.06. 
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 

mailto:info@undpus.rs
mailto:vesnazecevic@undpus.rs
mailto:vuckovic@gmail.com


 

 

 
 
Организациони тим 
 
Весна Зечевић, председник удружења 
Рада Вејин, заменик председника 
Слађана Живић, секретар 
Милица Јоцић- технички секретар 
Јована Манчић 
Лидија Петровић 
Тања Тодоровић 
Душан Томашевић 
Снежана Синђелић 

 
 
Симпозијум има за циљ да кроз 
презентације најновијих научних сазнања, 
о алергијама на састојке хране, од стране 
стручних ауторитета и размену 
информација и искустава нутрициониста 
из ПУ учесницима укаже на:  

 Значај најновијих научних сазнања о 

алергијама и интолеранцијама на храну 

код деце у раном развоју. 

 Важност праћења и контроле све 
чешћих појава алергија и интолеранција 
на поједине састојке хране, код деце 
предшколског узраста. 

 Значај реализације исхране деце са 
алергијама на одређене врсте хране у 
ПУ, у складу са најновијим научним 
сазнањима, континуирану сарадњу са 
родитељима и подршку стручних 
институција. 

 Значај едукативног рада, на стицању 
знања и перманентне подршке деци у 
ПУ, у процесима превазилажења 
проблема и формирања добрих навика 
у исхрани, које су основа здравља и 

квалитетног живота. 

 

ПРОГРАМ 25.06.2019. 

 

11.00 Пријава учесника  

12.00 Отварање скупа 

12.10 Најновија сазнања о алергијама и  

интолеранцијама на храну код деце 

Др мед Наталија Соловјова 
 Висока здравствена школа струковних  

 студија, Београд 

12.50 Интолеранције на састојке хране код 
деце предшколског узраста 
Др мед Јелена Ђорђевић 

 Висока здравствена школа струковних 

студија, Београд 

13.30 Алергије и интолеранције на храну 

код деце у ПУ Пчелица, Ниш 

Нутрициониста – дијететичар 

Милица Анђелковић 

ПУ Пчелица, Ниш 

14.10 Учесталост алергија на млеко и  

 млечне производе код деце у ПУ 

„Др Сима Милошевић“, Београд  

mph Спец. стр. нутрициониста-

дијететичар,  

Рада Вејин, 

ПУ „Др Сима Милошевић" Београд 

14.50 Значај хидратације код деце, с 

посебним акцентом на децу са  

 алергијама на неке врсте хране и 

другим здравственим проблемима 

Нутрициониста - дијететичар  

Јелена Јовановић ПУ Чукарица, 

Београд  

15.30 Традиционалне намирнице у 
исхрани деце ПУ Београда - утицај 
на појаву алергија 
Спец. стр. нутрициониста-дијететичар,  
Милица Јоцић,  

ПУ „Чика Јова Змај“, Вождовац, 

Београд  
 

 

 

 

16.10. Пауза 

 

17.00  Српска народна јела и пића од 

почетка 20 века до данас и утицај на 

степен  ухрањености код деце 

Струковни нутрициониста–дијететичар 

Данијела Цвејић 

ПУ „Наше дете" Шабац 

17.40. Алергије и арома терапија 

нутрициониста –дијететичар 

 Милка Раичевић,  

 ДЗ „Једро“ Београд 

18.20 Важност доручка у дневној исхрани 
деце 
Нутрициониста – дијететичар  
Мара Мишковић,  
ПУ „Вера Гуцуња“, Сомбор 

19.00 Оснаживање свести деце о значају  
Васпитач, Радојка Бијелицки,  
ПУ „Вера Гуцуња“, Сомбор 
  

19.40 Провера знања,  

  подела сертификата 


