
Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија 

Р.бр. 
Шиф. 

Пред. 
Назив предмета  Сем.  Број часова  ЕСПБ 

ПРВА ГОДИНА  

1. сн1101  Функционална анатомија  1 3+2 7 

2. cн1102  Енглески језик 1 1 2+1 4 

3. сн1103  Основе биохемије  1 2+2 6 

4. сн1104  Прехрамбена технологија 1 1 2+3 7 

5. сн1105  Медицинска етика 
1 2+1 6 

6. сн1106  Општа психологија 

7. сн1201  Физиологија 2 3+2 6 

8. сн1202  Енглески језик 2 2 2+1 4 

9. сн1203  Информатика и рачунарство 2 2+2 4 

10. сн1204  Хигијена са епидемиологијом 2 2+1 5 

11. сн1205  Основи јавног здравља 2 2+1 5 

12. сн1206  
Дијететски суплементи и 

нутрацеутици 2 2+2 6 

13. сн1207  Екологија 

Укупно часова активне наставе 645  

  Укупно ЕСПБ 60 

 
ДРУГА ГОДИНА  

14. сн2301  Општа медицина 3 2+1 5 

15. сн2302  Социјални маркетинг 3 2+1 4 

16. сн2303  Прехрамбена технологија 2 3 2+2 5 

17. сн2304   Хигијена исхране  3 2+2 6 

18. 
сн2305  Исхрана специфичних популационих 

група 
3 

2+1 
5 

19. сн2306  Фармакологија 
3 2+2 4 

20. сн2307  Спортска медицина 

21. сн2401  Припремање дијета 4 2+2 5 

22. сн2402  Телесни развој и здравствено васпитање 4 2+2 6 

23. сн2403  Имунохемија са основама имунологије 6 2+2 5 

24. снсп1  Стручна пракса 1 4 2 3 

25. сн2404  Микробиологија хране 

4 2+2 6 26. сн2305  Менаџмент у здравству 

27. сн2406  Антропомоторика 

Укупно часова активне наставе 
615+30 с. 

пракса 
 

Укупно ЕСПБ 
60 

(120) 

ТРЕЋА ГОДИНА  

28. сн3501  Дијететика 1 5 2+2 5 

29. сн3502  Психологија емоција 5 2+1 3 

30. сн3503  Токсикологија 5 2+2 6 

31. сн3504  Алтернативни начини исхране 5 2+3 6 

32. снсп2  Стручна пракса 2 5 5 4 

33. сн3505  Педагогија 5 2+2         6  



34. сн3506  Немачки језик 1 

35. сн3601  Дијететика 2 6 2+2 5 

36. сн3602  Обрада и безбедност хране 4 2+2 4 

37. сн3603  
Перспективе у исхрани и технологији 

хране  
6 2+2 3 

38. сн3604  Превенција поремећајa исхране 6 2+2 4 

39. сн3605  Методологија истраживања у здравству 6 2+2 6 

40. снсп3  Стручна пракса 3 6 4 4 

41. снсир/сндзр СТИР / Завршни рад 6 2 ч ИР + 1 оч 1 + 3 = 4 

Укупно часова активне наставе 
 600+150 

с.пракса 
 

Укупно ЕСПБ 
60 

(180) 

*табелу модификујте у зависности од броја предмета које уносите, користећи инсерт мод, 

можете унети и друге податке који су релевантни за ваш студијски програм  
 

 

 

 

  



Табела 5.2. Спецификација предмета  

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  

 

Студијски програм: СТРУКОВНИ НУТРИЦИОНИСТА ДИЈЕТЕТИЧАР 

Назив предмета:       Функционална анатомија  

Статус предмета:      Обавезан Тип предмета: Стручни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Нема посебних услова за слушање предмета 

Циљ предмета: 

Стицање знања о морфологији и грађи појединих делова људског тела, као и са основама 

функционисања органа и органских система, начинима и облицима њихове организације у 

сложене системе. 

Исход предмета: 

Студенти ће бити оспособљени за примену знања о анатомији и физиологији људског 

организма, што ће им омогућити изучавање и савладавање осталих предмета. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Увод у функционалну анатомију. Грађа и функција ћелије. Организација људског тела, 

основне врсте ћелија и ткива у људском организму. Функционална анатомија коштаног 

система. Функционална анатомија зглобова. Функционална анатомија мишића.Функционална 

анатомија кардиовасуларног система.Функционална анатомија система органа за варење и 

хепатобилијарног система.Функционална анатомија система органа за дисање.Функционална 

анатомија урогениталног система.Функционална анатомија ендокриног 

система.Функционална анатомија централног и периферног нервног система.Функционална 

анатомија чула. 

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.) 

Практична демонстрација грађе појединих органа и органских система (модел скелета, модели 

органа). 

Литература 

Стојшић Џуња Љубица, ур. (2017). Анатомија за студенте здравствене неге. Медицински 

факултет, Нови Сад 

Број часова активне наставе: 5 Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, рад у мањим групама, консултације, семинарски рад. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Испит  

Активност у току предавања - Усмени испит 45 

Практична настава 5 Практични испит - 

Колоквијум 20   

Семинарски рад 30   

 

 

  



 

 

Студијски програм: СТРУКОВНИ НУТРИЦИОНИСТА ДИЈЕТЕТИЧАР 

Назив предмета:       Енглески језик 1 

Статус предмета:     Обавезан Тип предмета: Академско-општеобразовни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: / 

Циљ предмета: 

Оспособљавање студената за самостално коришћење стручне литературе на страном језику за 

потребе нутриционизма и даље самообразовање. Овладавање лексиком и граматичким 

минимумом. Развијање језичких вештина са тежиштем на информативном читању. 

Исход предмета: 

Студенти ће усвојити термине који се везују за школу и предмете као и универзитетску 

наставу. Студенти ће савладати терминологију из области нутриционизма и дијететике путем 

информативног читања датих текстова и усвојити терминологију у вези са нутриционизмом. 

Студенти ће развити вештину разумевања и говора, информативног и изражајног читања, 

упознати културу и цивилизациојске тековине енглеског језичког наслеђа, те продубити своје 

језичке способности кроз поменуте садржаје. Студенти ће повећати суму знања из граматике 

енглеског језика коју су стекли током образовања у средњој школи. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Развијање језичких вештина кроз облике усмене и писмене комуникације на примерима 

стручних текстова. Писање белешки и комуникација на енглеском језику; краћи дијалози, 

дискусије и коментари на задату тему; превођење краћих стручних и научних текстова на 

српски језик, и обрнуто, на енглески. Претраживање стручних интернет страница на 

енглеском језику. Понављање и утврђивање граматике енглеског језика, кроз стручне 

текстове. 

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.) 

Писање постова на социјално-друштвеним мрежама, на енглеском језику. 

Литература  

1. Енглеско-српски речници доступни у библиотеци школе 

2. Текстови са интернета. 

3. Часописи, новине, аудио и видео материјал. 

4. Поповић Љ, Мирић В. (1999): Граматика енглеског језика. Завет, Београд. 

Број часова активне наставе: 3 Теоријска настава: 2 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе 

Усмено излагање, разговор, читање и писање. Самостални рад на тексту. Писање састава. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Завршни испит   

Активност у току предавања 15 писмени испит 20 

Семинарски рад 20 усмени испит 15 

Колоквијум(и) 30   

 
  



 
  

Студијски програм: СТРУКОВНИ НУТРИЦИОНИСТА ДИЈЕТЕТИЧАР 

Назив предмета:       Основе биохемије  

Статус предмета:     Обавезни Тип предмета: Стручни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Нема посебних услова за слушање предмета 

Циљ предмета: Упознавање студената са молекулским основама функционисања живих 

система, принципима изградње и биохемијским карактеристикама ћелија, са јединственошћу 

и разноликошћу биохемијских процеса као и разумевање основа хемије и биохемије  хране. 

Исход предмета: Разумевање односа структуре и функције биомолекула, механизама 

стварања и очувања метаболичке енергије и регулације метаболизма те разумевање чувања и 

преноса информација у биолошким системима. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Улога биохемије као науке о молекулским аспектима функционисања живих система. Ћелија, 

ћелијске органеле и њихова функција.  

Нуклеинске киселине. Структура ДНК. Врсте и структура РНК. Експресија генетске 

информације. 

Увод у хемију хране. Угљени хидрати – опште особине,  подела, функција. Варење угљених 

хидрата. Моносахариди. Дисахариди. Полисахариди.  

Протеини - опште особине, функције и подела. Аминокиселине и подела аминокиселина. 

Пептиди, карактеристике пептидне везе и представници пептида. Примарна, секундарна, 

терцијарна и квартерна структура протеина. Денатурација протеина. Хидролиза и 

кондензација протеина. Варење протеина.   

Липиди – опште особине, функције и подела. Масне киселине. Масти и уља – 

триацилглицероли, воскови, фосфолипиди и гликолипиди. Варење липида.  Улога воде у 

живим организмима. Витамини и минерали. Витамини растворни у мастима. Витамини 

растворни у води.  

Ензими – опште карактеристике и основне особине ензима. Подела ензима, структура 

сложених ензима и модели интеракције ензима и супстрата. Утицај различитих фактора на 

активност ензима.  

Основи метаболизма – АТП, метаболички путеви, катаболизам, анаболизам, ферментација и 

ћелијско дисање - гликолиза,  Кребсов циклус (циклус трикарбонских киселина), електрон 

транспортни ланац.  

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.) 

Предавања, интерактивна настава, теоријске вежбе, проблемски задаци.  

Литература 

Величковић Д. (2000). Oснови биохемије. Универзитет у Београду.  

Живановић В. Д., Костић Д. (2008). Основи биохемије. Универзитет у Нишу, Природно-

математички факултет 

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања, интерактивна настава, теоријске вежбе, самосталан рад на проблемским задацима. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Испит  

Активност у току предавања и 

вежби 

10 Усмени испит 30 

Колоквијум 1 30   

Колоквијум 2 30   



Студијски програм: СТРУКОВНИ НУТРИЦИОНИСТА ДИЈЕТЕТИЧАР 

Назив предмета:       Прехрамбена технологија 1 

Наставник:                 спец. Наташа Секулић, маст.инж.технол. 

Статус предмета:     Обавезан Тип предмета: Стручно-апликативни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Нема посебних услова за слушање предмета 

Циљ предмета: Стицање теоријског и практичног знања о физичко-хемијскимособинама 

сировина за производњу прехрамбених производа биљног порекла, поступцима  технолошке  

прераде  до  производа  или  полупроизвода,  о  условима  складиштења  сировина  и 

производа, врсти амбалаже и паковања, о оцени квалитета (хијенска исправност и сензорна 

анализа) сировина и прехрамбених поризвода. 

Исход предмета: Оспособљеност студената за примену стечених знања о сировинама и 

прехрамбеним производима биљног порекла, оцењивању квалитета истих, у складу са 

применом у планирању исхране здравих и болесних људи 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Сировине биљног порекла у прехрамбеној индустрији, амбалажа (материјали, декларисање) и 

врсте паковања, складиштење сировина биљног порекла и прехрамбених производа. Средства 

за заслађивање у прехрамбеној индустрији. Технологија прераде воћа и поврћа; технологија 

жита, технологија производње и прераде брашна (производња тестенина, пекарских 

производа...), технологија кондиторских производа, чоколаде и бомбона; производња воћних 

сокова, освежавајућих безалкохолних напитака, минералних вода, пића са мањим садржајем 

алкохола и алкохолних и пића. Зачини, чајеви, кафа, какао производи и семенке. 

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.) 
Уз теоријску наставу свака поједина целина ће се додатно одрадити на вежбама . 

Намирнице, роба у промету (законска регулатива о квалитету прехрамбених производа, 

визуелна контрола упакованих и неупакованеих прехрамбених производа); оцена квалитета 

(хигијенска исправност и сензорна контрола) намирница и производа. 
Литература 

1. Гавриловић М. Технологија кондиторских производа. Нови Сад: Универзитет у Новом 

Саду, Технолошки факултет; 2011. 

2. Јашић М.Технологија воћа и поврћа-I дио. Тузла:Универзитет у Тузли. Универзитет у 

Тузли; 2007. 

3. Трбовић Б. Основи технологије намирница. Београд: Завод зауџбенике и наставна 

средства; 2005.  

4. Стојановић Т, Псодоров Ђ. Савремена технологија жита, брашна и хлеба. Прокупље: 

Висока пољопривредно- прехрамбена школа; 2007. 

Број часова активне наставе: 5 Теоријска настава: 2 Практична настава: 3 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, рад у мањим групама, консултације, семинарски рад. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Испит  

Активност у току предавања 10 Усмени испит 40 

Практична настава 10 Практични испит  

Колоквијум  40   

Семинарски рад    

 
  



Студијски програм: СТРУКОВНИ НУТРИЦИОНИСТА ДИЈЕТЕТИЧАР 

Назив предмета:        Медицинска етика 

Наставник:                  Др сци. Бранислав Филиповић 

Статус предмета:      Обавезан Тип предмета: Стручни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Нема посебних услова за слушање предмета 

Циљ предмета: Подстаћи студенте да раде на психолошко-моралном самоизграђивању ради 

исправног става и понашања у својој будућој професији. 

Исход предмета: Дати студентима основна знања о свим заклетвама и кодексима медицинске 

етике, као и о деонтолошко- правним нормама и законским прописима који се односе на 

делатност здравствених радника. 

Садржај предмета:  

Теоријска настава  
Етика, морал, биоетика, деонтологија, медицинска деонтологија. Почеци медицинске етике и 

деонтологије (Хипократова заклетва, Мосес Маимонидес, Аматус Лустианус, Тхомас 

Перцивал). Декларације, резолуције на етичкој мивоу а које су обавезујуће за сва национална 

лекарска удружења. Историјат етичких учења. Подела етичких учења (етика врлине, Кантова 

етика дужности, хршћанска етика врлине, деонтолошка етика, етика неге). Систем моралних 

вредности - моралне особине личности (владање собом, однос према болеснику, његовој 

породици, сарадницима). Професионална етика и сестринство (етички кодекс - ИЦН, Комора 

медицинских сестара РС). Етика у сестринским интеракцијама. Етичке недоумице савремене 

медицине и здравствене његе. Поштовање људског живота од зачећа до смрти. Велике и 

вечите етичке теме и дилеме (еутаназија, медицинска тајна, артефицијални абортус). 

Медицинска сестра заговорник живота.  

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.)  

Читање изворне литературе, реферати, дускусија, припрема семинарских радова. 

Литература 

1. Марић Ј (2002), Медицинска етика. Меграф, Београд.  

2. Миловановић Д (1982). Медицинска етика. Научна књига, Београд 

Број часова активне наставе: 3 Теоријска настава: 2 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, рад у мањим групама, консултације, семинарски рад. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Испит  

Активност у току предавања 10 Усмени испит 40 

Практична настава  Практични испит  

Колоквијум  40   

Семинарски рад 10   

 
 
  



Студијски програм: СТРУКОВНИ НУТРИЦИОНИСТА ДИЈЕТЕТИЧАР 

Назив предмета:        Општа психологија 

Наставник:                  Др сци. Јасмина Кнежевић  

Статус предмета:       

Изборни 

Тип предмета: Академско-општеобразовни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Нема посебних услова за слушање предмета. 

Циљ предмета 
Овладавање основним психолошким појмовима. Упознавање са основним методолошким 

приступима у проучавању личности. Стицање увида у основне психолошке правце. 

Оспособљавање за практичну примену психолошких знања приликом обављања будућег 

позива.  

Исход предмета 
Студент треба да покаже да познаје методе и технике психолошког истраживања; да зна шта 

чини органску основу психичког живота; Покаже да познаје факторе развоја личности и 

њихов утицај на развој појединих психичких процеса и личности у целини; Покаже да зна 

развој и карактеристике психичких процеса (сазнајне, емоционалне, вољне), психичких 

стања и психичких особина; Познаје структуру, динамику личности; Овлада проблемима 

проучавања понашања људи у различитим социјалним ситуацијама. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 
Упознавање са циљевима наставе, садржајем предмета, обавезама и начином рада. 

Психологија као наука. Методе и технике психолошког истраживања. Коришћење 

статистике у психологији. Органски основи и развој психичког живота. Сазнајни процеси и 

способности. Опажање, учење, памћење и мишљење. Емоције. Мотивација. Личност као 

целовит систем. Теорије личности. Структура, динамика и развој личности. Однос наслеђа, 

средине и акривности на развој личности. Црте, типови личности, идентитет, интегритет, 

нормалност, карактер, темперамент. Социјализација и комуникација. Мотивација и воља, 

конфликти, фрустрације, одбрамбени механизми, хијерархија мотива.  

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.) 
Примена појединих метода и техника. Испитивање психичких процеса. Анализа резултата 

вежби. Одбрана радова и вежби из Практикума 

Литература 
1. Рот, Н., Радоњић, С. (2005). Општа психологија. Београд: Завод за уџбенике и наставна 

средства. 

2. Мићевић Карановић,  Ј. (2013). Водич кроз основне појмове из Опште психологије. Висока 

школа струковних студија за образовање васпитача. Кикинда 

3. Хрњица, С. (2003). Општа психологија са психологијом личности. Београд: Научна књига. 

Број часова активне 

наставе: 3 

Теоријска 

настава: 2 
Практична настава: 1 

Методе извођења наставе 
Предавања се изводе интерактивно, претежно вербалном и дијалошком методом, уз 

кориштење наставних помагала. Вежбе се одвијају по групама у виду панел дискусија, рада 

у паровима, где ће се презентовати урађене вежбе и одбранити радови из Практикума. 

Консултације се обављају у индивидуалним контактима са студентима. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Завршни 

испит 

 

Присуство и активност 

током предавања 

10 Усмени 

испит 

30 

Колоквијуми  
20+2

0 

Писмени 

испит 

 

Практикум  20   

 



 

 

 

 

  

Студијски програм: СТРУКОВНИ НУТРИЦИОНИСТА ДИЈЕТЕТИЧАР 

Назив предмета:       Физиологија  

Наставник:                 Др сци. мед. Јадранка Ђурановић 

Статус предмета:     Обавезан Тип предмета: Стручни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Нема посебних услова за слушање предмета 

Циљ предмета: 

Стицање темељних знања о морфологији и физиолошким процесима дигестивног тракта. 

Исход предмета: 

Студенти ће бити оспособљени за примену знања о анатомији и физиологији дигестивног 

система која ће им бити од користи у практичној настави, а омогућиће им изучавање и 

савладавање осталих предмета. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Увод у физиологију човека. Физиологија ћелије. Транспорт супстанци кроз ћелијску 

мембрану.Физиологија коштано-зглобног система. Физиологија мишића.Физиологија 

кардиовасуларног система.Физиологија крви. Физиологија система органа за варење и 

хепатобилијарног система.Метаболизам угљених хидрата, протеина и масти. Физиологија 

респираторног система.Физиологија урогениталног система.Телесне течности и регулација 

ацидо-базне равнотеже. Физиологија ендокриних жлезда.Основи 

неурофизиологије.Физиологија чула. 

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.) 
Одређивaње бројa еритроцитa, леукоцитa, тромбоцитa, леукоцитaрне формуле и 

крвних група. Мерење крвног притискa. Палпација пулса. Аускултација срца. 

Литература 

1. Драпшин М.,уредник (2017). Физиологија за студенте здравствене неге. 

Медицински факултет, Нови Сад (обавезна) 

2. Guyton, MD.,John E.,Hall Ph.D (2003). Медицинска физиологија. 

Савременаадминистрација, Београд (додатна) 

Број часова активне наставе: 5 Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, рад у мањим групама, консултације, семинарски рад. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Испит  

Активност у току предавања - Усмени испит 45 

Практична настава 5 Практични испит  

Колоквијум(и) 20   

Семинарски рад 30   



 

 

 

 

 

 

  

Студијски програм: СТРУКОВНИ НУТРИЦИОНИСТАДИЈЕТЕТИЧАР 

Назив предмета:       Информатика и рачунарство 

Статус предмета:     Обавезни Тип предмета:  Академско-општеобразовни 

Број ЕСПБ:  4 

Услов: Нема посебних услова за слушање предмета 

Циљ предмета:  

Стицaњeoснoвнe рaчунaрскe писмeнoсти и oспoсoбљaвaњe студeнaтa зa кoришћeњe рaчунaрa 

у дaљeм шкoлoвaњу и будућeм рaду. 

Oвлaдaвaњeoснoвним пoјмoвимa из инфoрмaтикe и рaчунaрствa и њихoвe примeнe у 

нутриционизму. 

Исход предмета:  

Усвојени појмови из информатике и рачунарства. 

Познавање и рад у Windows окружењу, Microsoft Word, Excell и PowerPoint програмима.  

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Прeдмeт, циљ и зaдaци изучaвaњa инфoрмaтикe и рaчунaрствa. Знaчaј рaчунaрствa и 

инфoрмaтикe у сaврeмeнoм друштвну. Сaстaв рaчунaрскoг систeмa и њeгoвa структурa. Oпис 

и функцијe урeђaјa рaчунaрскoг систeмa. Пoвeзивaњe урeћaјa рaчунaрa у систeм. Нaчин 

кoришћeњa и мeрe зaштитe кoрисникa и oпрeмe. Aрхитeктурa рaчунaрскoг систeмa. 

Hardware. Software. Грaфички oпeрaтивни систeми-oсoбинe и мoгућнoсти, рaд сa прoзoримa 

и икoнaмa, грaфичкooкружeњe, вишeпрoгрaмски рaд. 

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.) 

Сoфтвeр зa унoшeњe и oбрaђивaњe тeкстa нa рaчунaру. Сoфтвeр зa прављење дијета, 

самостални рад у састављању одговарајућих дијета. Прoгрaм зa мултимeдијaлнe 

прeзeнтaцијe. Рaчунaрскe кoмуникaцијe. 

Литература 

Хилченко, С. (2011). Информатика за васпитаче,  Висока школа струковнбих студија за 

образовање васпитача и тренера, Суботица 

Надрљански Ђ, Надрљански М.(2007). Основе информатике, Свеучилиште у Сплиту, 

Филозофски факултет, Сплит. 

Солеша Д., Надрљански Ђ. (2007). Информатика. Педагошки факултет, Сомбор. 

Програми који се користе за израду дијета. 

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 3 

Методе извођења наставе 

Чaсoви сe извoдe нa рaчунaримa у информатичком кабинету.  

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Испит  

Активност у току предавања 10 Усмени испит 20 

Практична настава 20 Практични испит 40 

Колоквијум  10   



 

 

 

 

 

  

Студијски програм: СТРУКОВНИ НУТРИЦИОНИСТА ДИЈЕТЕТИЧАР 

Назив предмета:       Енглески језик 2 

Статус предмета:     Обавезан Тип предмета: Академско-општеобразовни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Услов за полагање је положен испит Енглески језик 1 

Циљ предмета: 

Оспособљавање студената за самостално коришћење стручне литературе на страном језику 

за потребе струке и даље самообразовање. Овладавање лексиком и граматичким минимумом. 

Развијање свих језичких вештина са тежиштем на информативном читању  и писменом 

изражавању. 

Исход предмета: 

Студенти ће савладати терминологију из нутриционизма путем коришћења штампане и 

електронске литературе. Студенти ће усавршити вештину разумевања и говора, 

информативног и изражајног читања, упознати културу и цивилизацијске тековине енглеског 

језичког наслеђа и да продубљују своје језичке способности кроз поменуте садржаје.  

Студенти ће повећати суму знања из граматике коју су стекли током образовања у средњој 

школи. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Развијање језичких вештина кроз облике усмене и писмене комуникације на примерима 

стручних текстова. Самостално коришћење стручне и научне литературе на енглеском 

језику. Усмени и писмени коментари и дискусије на енглеском језику о прочитаним научним 

текстовима и дискусија о значајним темама у области нутриционизма. Писање биографије на 

енглеском језику; писање сажетака стручних чланака из подручија нутриционизма. Писање 

службених писама и молби за запослење. 

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.) 

Писање постова на енглеском језику за школски блог. 

Литература  

1. Енглеско-српски речници доступни у библиотеци школе 

2. Текстови са интернета. 

3. Часописи, новине, аудио и видео материјал. 

4. Поповић Љ, Мирић В. (1999): Граматика енглеског језика. Завет, Београд. 

Број часова активне наставе: 3 Теоријска настава: 2 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе 

Методе читања, писања. Усмено излагање и разговор. Самосталан рад на тексту. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Завршни испит   

Активност у току предавања 15 писмени испит 20 

Семинарски рад 20 усмени испит 15 

Колоквијум 30   



Студијски програм: СТРУКОВНИ НУТРИЦИОНИСТА ДИЈЕТЕТИЧАР 

Назив предмета:       Хигијена са епидемиoлогијом 

Статус предмета:      Обавезни Тип предмета: Стручни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: Нема посебних услова за слушање предмета 

Циљ предмета:. Упознавање студента са фундаменталним и практичним знањима у 

области хигијене и епидемиологије. 

Исход предмета: Посебно ће бити оспобљени за разумевање основне проблематике везане 

за аерозагађење, ризике везане за животну и радну средину, хигијену вода (отпадних и 

вода за пиће) и намирница, као и са проблематиком везаном за болничке инфекције. 

Студенти ће се током наставе упознати са основама епидемиологије,  израчунаваће 

показатеље оболевања и умирања и тако сагледати обим појава. Оспособљавање студента 

за надзор над незаразним и заразним болестима. 

Садржај предмета: Теоријска настава 

Хигијена и здравље. Хигијенски услови планирања и градње здравствених установа. 

Осветљеност, вентилација и грејање. Вода и здравље. Здравствена безбедност воде за пиће. 

Начин водоснабдевања здравствених установа. Дезинфекција воде. Осигурање сталне 

контроле здравствене безбедности воде. Узорковање воде за пиће и оцена достављених 

узорака воде за пиће. Диспозиција чврстих и течних отпадних материја. Диспозиција 

медицинског отпада. Хигијенско-епидемиолошка исправна решења санитарног простора. 

Лична хигијена здравствених радника. Хигијенски захтеви за кухињске просторије и 

расподелу хране. Примена „HACCP“ система у руковању храном и водом за пиће. 

Интернационално и национално законодавство у области здравствене безбедности хране и 

предмета опште употребе. Утврђивање критичних тачака у здравственим установама. 

Биоеколошка интерпретација здравља и болести. Израда превентивног система у надзору 

над личном хигијеном радника.Дефиниција, предмет и задаци епидемилогије. 

Епидемилошке методе. Епидемиолошки модели. Карактеристике агенаса (дефиниција, 

подела, особине епидемиолошких агенаса у односу на домаћина). Карактеристике домаћина 

и средине. Ланац инфекције (резервоар и извори заразе, улазно и излазно место инфекције, 

путеви ширења, количина и вируленција клица, диспозиција). Путеви преношења. 

Природна жаришта. Карактеристике епидемија заразних болести. Специфичне мере 

заштите. Дезинфекција, дезинсекција и дератизација. Контактне и респираторне 

епидемије.Хидричне епидемије-каратеристике хидричних епидемија, болести које се 

преносе водом; примери хидричних епидемија. Алиментарне епидемије-карактеристике 

алиментарних епидемија, болести које се преносе храном; примери алиментарних 

епидемија, истраживање алиментарних епидемија. 

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.) 

Колоквијуми, семинарски рад, превенција и упознавање са начинима и методама сузбијања 

болничких инфекција. 

Литература 

1. Новаковић Б, Грујић B (2005). Хигијена и здравствено васпитање. Едиција уџбеници, 

Медицински факултет у Новом Саду. 2. Јорга Ј (2014). Хигијена са медицинском 

епидемилогијом. Либри Медицорум, Универзитет у Београду, Медицински факултет. 

3. Радовановић З (2005). Епидемилогија. Просвета, Ниш.. 

Број часова активне наставе: 3 Теоријска настава: 2 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, рад у мањим групама, консултације, семинарски рад, рад на терену. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Испит  

Активност у току предавања 10 Усмени испит 40 

Активност у току вежби 10   

Колоквијум  20   

Семинарски рад 15   

  



Студијски програм:  СТРУКОВНИ НУТРИЦИОНИСТА ДИЈЕТЕТИЧАР 

Назив предмета:        Основи јавног здравља 

Статус предмета:       Обавезан Тип предмета: Стручни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: Нема посебних услова за слушање предмета 

Циљ предмета  

Циљ предмета је стицање знања о јавном здрављу као делу здравственог и друштвеног 

система, његовој улози и значају, са дефинисаним принципима и методама имплементације.  

Исход предмета  

Студенти ће бити оспособљени да препознају социјално-медицинске аспекте водећих 

здравствених проблема, факторе ризика и мере превенције и контроле. Студенти ће бити 

упознати са методама мерења здравља становништва, здравственим ресурсима и ризицима, 

те да практично примене теоријска знања кроз препознавање сопствене улоге у друштву, 

односно у здравственом, васпитном и/или образовном систему 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Јавно здравље. Здравље и квалитет живота, алати за процену и унапређење. Историјске 

прекретнице у јавном здрављу. Концепт и стратегија „Здравље за све у XXI веку“. Водећи 

принципи јавног здравља. Вулнерабилне групе. Јавноздравствене функције.  Промоција 

здравља јавноздравствене кампање. Инфраструктура и основне јавноздравствене услуге. 

Систем јавног здравља, организациона структура. Носиоци јавноздравствених активности. 

Достигнућа јавног здравља. Јавноздравствено законодавство – Закон о јавном здрављу. 

Здравствена заштита и фактори који утичу на остваривање здравствене заштите. 

Организација здравствене службе. Финансирање здравствене заштите. Здравствено 

осигурање. Реформе система здравствене заштите.  Епидемилогија и јавно здравље. Хигијена 

и јавно здравље. Превенција и контрола заразних болести. Имунизација. Перцепција лека и 

медикализација друштва. Мере заштите и промоција здравља на радном месту. Глобални и 

национални изазови јавног здравља. Етички принципи и етички кодекс јавног здравља.  

Практична настава: (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад) 

Студенти се обучавају за анализу и процену ефикасности јавноздравствених кампања са 

циљем очувања и унапређења здравља, превенције заразних и хроничних незаразних 

болести, повреда, злоупотребе психоактивних супстанци, насиља у породици и друштву. 

Практична настава укључује тренинг за детекцију актуелних јавноздравствених проблема и 

израду модела за њихово решавање кроз дискусију и групни рад. Своја сазнања студенти ће 

проширити путем семинара, а практичну примену знања усавршиће кроз пројектне задатке.  

Литература 

1. Јаковљевић Ђ., Грујић В. „Социјална медицина“, Медицински факултет Универзитет 

у Новом Саду, Нови Сад; 2014 

2. Ђокић Д., Јаковљевић Д., Јаковљевић Ђ. „Социјална медицина“ Медицински 

факултет Универзитет у Крагујевцу, Крагујевац; 2007. 

Број часова активне наставе: 3 Теоријска настава: 2 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, рад у мањим групама, консултације, семинарски рад. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Испит  

Активност у току предавања/вежби 10 Усмени испит 45 

Колоквијум 20   

Семинарски рад 15   

Практични рад 10   

 

 

  



Студијски програм: СТРУКОВНИ НУТРИЦИОНИСТА ДИЈЕТЕТИЧАР 

Назив предмета:       Екологија 

Статус предмета:     Изборни Тип предмета: Академско-општеобразовни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Нема посебних услова за слушање предмета. 

Циљ предмета: Упознавање студената са основним принципима организације и 

функционисања екосистема и биосфере у целини, могућностима прилагођавања и опстанка 

живих бића у промењеним условима животне средине, као и очувања и заштите 

биодиверзитета. 

Исход предмета: Успешним савладавањем овог предмета студенти ће стећи основна знања 

из екологије, аспеката заштите животне средине и заштите биодиверзитета. Оспособљавање 

студента за превенције оштећења животне средине као и санацију насталих. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Дефиниција екологије, предмет проучавања, основни појмови, подела и однос према другим 

наукама. 

Нивои организације живих бића, хијерархијска организованост еколошких 

система.Еколошки фактори. Услови и ресурси. Однос организма и животне средине. 

Адаптације. Основни појмови популационе екологије. Популациона динамика. Еколошка 

ниша. Међусобни односи организама. Биоценоза, просторна и временска организација. 

Односи исхране. Концепт екосистема, компоненте и процеси. Протицање енергије. 

Примарна продукција. Кружење супстанци. Биогеохемијски циклуси. 

Класификација и законитости распростирања копнених екосистема на Земљи. 

Класификација и основне карактеристике акватичних екосистема. Појам, узроци и последице 

загађења хране, литосфере, атмосфере и хидросфере.аштита животне средине. Заштита 

природе 

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.) 

Дебате, интерактивна настава, теоријске вежбе. Одбрана семинарских радова. 

Литература 

Љешевић М. Урбана екологија. Центар за животну средину. Београд. 2002. 

Валић  Ф. Здравствена екологија. Медицинска наклада. Загреб. 2001. 

Закон о заштити животне средине, Сл. гласник РС бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009, 72/2009, 

43/2011, 14/2016, 76/2018, 95/2018, 95/2018) 

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања, интерактивна настава, теоријске вежбе.  

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Испит  

Активност у току предавања и 

вежби 

10 Усмени испит 30 

Колоквијум 1 30   

Колоквијум 2 30   

 

 

  



Студијски програм: СТРУКОВНИ НУТРИЦИОНИСТА ДИЈЕТЕТИЧАР 

Назив предмета:       Општа медицина 

Статус предмета:     Обавезни Тип предмета: Стручни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: Нема посебних услова за слушање предмета. 

Циљ предмета: Стицање знања о етиологији, клиничким манифестацијама и терапији 

болести. Значај очувања здравља и примена превентивних мера у циљу очувања здравља. 

Развијање способности за перманентно образовање. 

Исход предмета: Успешним савладавањем овог предмета студенти ће стећи основна знања 

из екологије, аспеката заштите животне средине и заштите биодиверзитета. Оспособљавање 

студента за превенције оштећења животне средине као и санацију насталих. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Болест и здравље; Етиолошки фактори; Интегративна медицина; Превенција; Међународна 

класификација болести; Етиологија и могући путеви превенције основних група болести по 

међународној класификацији. Холистички приступ здрављу. Пирамида здравља. Квалитет 

живота.Општи здравствени упитник. Неоплазме. етиологија, епидемиологија и 

превенција;Савремени приступ превенцији малигних болести. Скрининг за малигне болести 

и хроничне незаразне болести. Хроничне незаразне болести и фактори ризика; Национални 

водичи за лекаре у примарној здравственој заштити; Процена емотивног статуса 

клијента.Базна стимулација. Депресија. Стрес и контрола стреса. Здрави животни стилови, 

комплементарно медицинске технике у превенцији, лечењу и рехабилитацији 

болести.животне средине. Заштита природе 

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.) 

Прати теоријску наставу кроз студије случајева, основни принципи вођења медицинске 

документације. Анамнеза и статус презенс. 

Литература 

1. Исаиловић Г, Ђорђевић Ј. Општа медицина. Београд: Ј. Ђорђевић; 2016. 2. Исаиловић Г, 

Матић Б. Wellness u Srbiji. Београд: Happy fitness studio; 2010 1. Исаиловић Г, Ђорђевић Ј. 

Општа медицина. Београд: Ј. Ђорђевић; 2016. 2. Исаиловић Г, Матић Б. Wellness u Srbiji. 

Београд: Happy fitness studio; 2010 

Број часова активне наставе: 3 Теоријска настава: 2 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе 

Предавање, консултације, студије случајева, семинарски радови. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Испит  

Активност у току предавања и 

вежби 

20 Усмени испит 30 

Колоквијум 1 20   

Колоквијум 2 20   

Семинарски рад 10   

 

  



Студијски програм:  СТРУКОВНИ НУТРИЦИОНИСТА ДИЈЕТЕТИЧАР 

Назив предмета:        Социјална медицина 

Статус предмета:       Обавезан Тип предмета: Стручно-апликативни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Нема посебних услова за слушање предмета 

Циљ предмета  

Циљ предмета је стицање знања о интеракцији друштва, здравља популације и екосистема, о 

улози, алатима и фазама имплементације социјалног маркетинга. 

Исход предмета  

Студенти ће бити оспособљени да препознају социјалне факторе у вези са здрављем, однос 

друштва према здрављу и болести, да детектују потенцијална поља деловања социјалног 

маркетинга и да практично примене теоријска знања кроз препознавање сопствене улоге у 

друштву (здравственом/образовном систему). 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Појам социјалног маркетинга. Дистинкција социјалног и комерцијалног маркетинга. 

Међусобни утицај друштва и здравља. Однос друштва према здрављу и болести. 

Стигматизација у друштву. Развој друштвеног капацитета у очувању и побољшању здравља. 

Интеракција друштво-екосистем. Троугао одрживог развоја (социјална праведност, 

економска сигурност, еколошка равнотежа). Примена алата, праксе и канала комерцијалног 

маркетинга у здравственој и  социјалној заштити и заштити животне средине. Социјални 

маркетинг у заштити јавног здравља и јавног инетереса. Мобилизација заједнице. Етички 

аспекти социјалног маркетинга. Бихејвиорални аспекти социјалног маркетинга. Мотивација. 

Одрживо понашање заједнице и однос према здрављу. Превенција ризичног понашања. 

Weinrichове методе за промену понашања у друштву - образовање и присила. Фазе 

имплементације социјалног маркетинга. Примена елемената маркетиншког микса (4П) у 

социјалном маркетингу. Континуитет одрживости у социјалном маркетингу. Алати за 

планирање и процену ефикасности друштвеног маркетинга (СМАРТ). Улога социјалног 

маркетинга у промоцији здравих стилова живота- физичка активност, правилна исхрана, 

хигијена, превенција повреда и болести, очувања животне средине и др. Примена социјалног 

маркетинга у Србији. Улога здравствених професионалаца и међународних организација у 

социјалном маркетингу. Едукатори за здравље.  

Практична настава: (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад) 

Студенти се обучавају за анализу и процену ефикасности социјалног маркетинга у циљу 

очувања и унапређења здравља, превенције болести и повреда, злоупотребе психоактивних 

супстанци, насиља у породици и друштву. Практична настава укључује тренинг за детекцију 

актуелних проблема у друштву у вези са здрављем и животном средином, као и израду 

модела за њихово решавање кроз дискусију и групни рад. Своја сазнања студенти ће 

проширити путем семинара, а практичну примену знања усавршиће кроз пројектне задатке.  

Литература 

1. Котлер Ф., Роберто Н., Ли Н.Р „Социјални маркетинг“, Клио, Београд; 2009 

2. Nancy R. Lee, Philip Kotler. „Social Marketing: Behavior Change for Social Good“, SAGE 

Publications; 2019 

3. Тасић Љ., Маринковић В. „Фармацеутски менаджмент и маркетинг“, Фармацеутски 

факултет Универзитет у  Београду, Београд; 2018. 

Број часова активне наставе: 3 Теоријска настава: 2 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, рад у мањим групама, консултације, семинарски рад. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Испит  

Активност у току предавања/вежби 10 Усмени испит 45 

Колоквијум 20   

Семинарски рад 15   

Практични рад 10   

https://www.google.rs/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Nancy+R.+Lee%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
https://www.google.rs/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Philip+Kotler%22&source=gbs_metadata_r&cad=4


 

 

  

Студијски програм: СТРУКОВНИ НУТРИЦИОНИСТАДИЈЕТЕТИЧАР 

Назив предмета:        Прехрамбена технологија 2 

Статус предмета:      Обавезан Тип предмета: Стручно-апликативни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: Положен испит прехрамбена технологија 1 (за полагање испита) 

Циљ предмета: Стицање знањаосировинама за производњу прехрамбених производа 

анималног порекла, индустријски произведене готове хране, масти у уља, поступцима 

технолошке прераде, о условима складиштења сировина и производа, врсти амбалаже и 

паковања, о оцени квалитета (хигијенска исправност и сензорна контрола) сировина и 

прехрамбених поризвода. 

Исход предмета: Оспособљеност студената за примену стечених знања о сировинама и 

прехрамбеним производима анималног порекла у промету, сензорној контроли и оцењивању 

квалитета истих, у складу са применом у планирању исхране здравих и болесних људи. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Млеко-карактеристике и главни састојци (маст, лактоза, протеини, ензими, минералне 

материје, витамини). Енергетски састав млека. Значај млека у исхрани дојенчади, деце, 

здравих и болесних особа. Технологија млека (пастеризована, стерилизована, млечних 

напитака); млечних производа (ферментисаних, сирева, маслаца, кајмака) и смрзнутих 

десерата. 

Индустријска производња готових јела и дечје хране. 

Врсте домаћих животиња. Анатомија домаћих животиња. Класификација и категоризација 

стоке и перади. Јаја (хемијски састав). Животињске масти. Таксономија риба, ракова, 

мекушаца и шкољки 

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.) 

Намирнице животињског порекла и њихови производи у промету, масти и уља у промету, 

оцена квалитета. 

Литература 

1. Радетић П, Матекало-Сверак В. (2010). Месо. Задужбина Андрејевић, Београд.  

2. Вуковић И. (2012). Основи технологија меса. Ветеринарска комора Србије, Београд. 

3. Трбовић П. Б. (2005). Основи технологије намирница. Завод за уџбенике и наставна 

средства, Београд 

4. Глишић З. (2006). Производња млека. Каирос, Сремски Карловци. 

5. Мирић М, Шобајић С. (1990). Здравствена исправност намирница. Завод за уџбенике 

и наставна средства, Београд. 

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, рад у мањим групама, консултације, семинарски рад. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Испит  

Активност у току предавања 10 Усмени испит 40 

Активност у току вежби 10   

Колоквијум  40   

Семинарски рад    



Студијски програм: СТРУКОВНИ НУТРИЦИОНИСТА ДИЈЕТЕТИЧАР 

Назив предмета:        Методологија истраживања у здравству 

Статус предмета:      изборни  Тип предмета: Стручни 

Број ЕСПБ:  6 

Услов: Нема посебних услова за слушање предмета 

Циљ предмета: Упознавање студената са функцијама, обележјима, основним фазама и 

техником реализације научних истраживања у здравству.Припреме за планирање и 

реализацију истраживања. Оспособљавање студената за самостално плаирање и извођење 

микроистраживачких пројеката у пракси.  

Исход предмета: Студент треба да: 1) познаје основне истраживачке методе и њима 

одговарајуће истраживачке технике; 2) схвата поступност и познаје етапе истраживања; 3)  

познаје репертоар инструмената истраживања; 4) познаје начин конструкције инструмената и 

њихове основне мерне карактеристике; 5) схвата репрезентативност и дизајнирање узорка; 6) 

уме самостално да изради идејни пројекат истраживања; 7) познаје основе униваријантне 

статистичке методе; 8) познаје технологију извештавања о обављеном истраживању зависно 

од намене истраживања. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Основна обележја науке и основне карактеристике научног сазнања. Научна хипотеза, научна 

чињеница, научно објашњење, научни доказ, научни закон, научна теорија, научни систем. 

Врсте биомедицинских истраживања. Етапе истраживања (избор проблема истраживања, 

израда пројекта истраживања, прикупљање података, обрада података, интерпретација 

података и извођење закључка, израда извештаја о истраживању, практична примена нових 

сазнања). Методе истраживања. Технике и инструменти прикупљања података (анализа 

документације, студија случаја, систематско посматрање, интервју, анкетирање, тестирање, 

скатирање). Узорковање и врсте узорака. Основни статистички поступци у биомедицинским  

истраживањима (сређивање и графичко приказивање података, анализа дистибуције 

фрекфенција, мере централне тенденције, мере дисперзије-варијабилитета, мере повезаности, 

тестирање хипотеза по дистрибуцији-кростабулација, Хи квадрат тест, тестирање значајности 

разлика Т-тест и једносмерна анализа варијансе). 

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.) 

Вежбе израде предлога истраживачког пројекта. 

Литература  

ЂурићП, ур. (2015). Увод у научноистраживачки рад.Медицински факултет, Нови Сад. 

Ђурић П, ур. (2013). Практикум из увода у научноистраживачки рад. Медицински факултет, 

Нови Сад.  

ЂурићП, ур. (2015). Тест-питања из увода у научноистраживачки рад. Медицински факултет, 

Нови Сад. 

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе: Предавања уз ПП презентације, панел дискусије у функцији 

тимског пројектовања истраживања, решавање задатака у поступку статистичке обраде 

података истраживања, презентовање самосталних идејних пројеката истраживања од стране 

студената. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Испит   
Активност у току предавања 10 Писмени испит или тест 20 

Идејни пројекат истраживања 20 Усмени испит 20 

Колоквијум 20   

Практична настава 10   

 

 

  



 

Студијски програм: СТРУКОВНИ НУТРИЦИОНИСТА  ДИЈЕТЕТИЧАР 

Назив предмета:       Фармакологија 

Статус предмета:     изборни Тип предмета: Стручи 

Број ЕСПБ:  4 

Услов:/ 

Циљ предмета:  

Стицање основних знања из области савремене фармакологије и фармакотерапије, њеним 

основним принципима, као и о принципима испољавања фармаколошких ефеката група 

Студијски програм: СТРУКОВНИ НУТРИЦИОНИСТА ДИЈЕТЕТИЧАР 

Назив предмета:        Исхрана специфичних популационих група 

Статус предмета:      обавезан Тип предмета: Стручно-апликативни 

Број ЕСПБ:  5 

Услов: Нема посебних услова за слушање предмета 

Циљ предмета: Стицање знања и вештина о основним принципима планирања и 

организовања исхране деце, трудница, дојиља и старих људи. 

Исход предмета: Оспособљавање студената да самостално или у оквиру специјализованих 

тимова планирају и организују исхрану наведених категорија становништва. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 
Сасатав и особине мајчиног млека. Физиологија секреције. Тешкоће при дојењу. 

Дохрањивање. Двоврсна исхрана. Вештачка исхрана одојчади. Разлике између хуманог и 

крављег млека. Адаптиране формуле. Специјалне формуле. Исхрана новорођенчади мале 

порођајне телесне масе. Исхрана у другој половини прве године живота. Исхрана трудница и 

потребе у нутријентима. Исхрана дојиља. Безбедна употреба лекова и ризици њиховог 

уношења код трудница и дојиља. Исхрана предшколског и школског детета. Специфичности 

исхране адолесцената. Исхрана радника. Исхрана спортиста. Исхрана војника. Основни 

принципи рационалне исхране у старијем животном добу. Пирамида правилне исхране за 

наведене популационе групе. 

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.) 
Припремање оброка и процена стања ухрањености специфичних популационих група. 

Сазнања ће студент проширити путем семинара, а вежбе ће му омогућити практично 

упознавање с дијететичким и антропометријским методама које се користе за процену састава 

хране и припремање оброка специфичних популационих група. 

Литература 
Тисовски С, Трбовић Б, Ђорђевић Ј. (2013). Планирање и организација исхране. Београд, 

ауторско издање. 

Новаковић Б, Миросављев М. (2005). Хигијена исхране. Медицински факултет у Новом 

Саду. 

Новаковић Б. (2014). Исхранаи здравље. Медицински факултет у Новом Саду. 

Број часова активне 

наставе: 3 

Теоријска настава: 

2 
Практична настава: 1 

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, рад у мањим групама, консултације, семинарски рад. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе До 70 Испит До 30 

Активност у току 

предавања 

10 Усмени испит 45 

Активност у току 

вежби 

10   

Колоквијум 20   

Семинарски рад 15   



односно појединих лекова. Препознавање очекиваних и нежељених ефеката одређених група 

лекова. Упознавање са најчешћим и најважнијим клиничким интеракцијама лекова и хране. 

Исход предмета:  

Усвојена знања из области савремене фармакологије и фармакотерапије и оспособљенoст 

праћења очекиваних, неочекиваних и нежељених ефекате лекова, међусобне интеракције, 

интеракције са храном  и превенције. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Општа фармакологија: појам и порекло лека. Дефиниција и класификација лекова. Облици 

лекова, начини апликације и деловање лекова. Политика лекова и есенцијални лекови. Развој 

лека, предклиничка и клиничка истраживања.Фармаковигиланца и безбедност лекова. 

Плацебо ефекат. Основи фармакодинамике и фармакокинетике лекова. Алергија на лекове. 

Интеракције између лекова и лекова и хране. Фармакотерапија. Појам фармакогеномике. 

Специјална фармакологија: фармакологија АНС-холинергични лекови, антихолинергични 

лекови, адренергични агонисти и антагонисти. Фармакологија кардиоваскуларног система: 

лекови који делују на болести срца, крвних судова и крви.  Фармакологија 

гастроинтестиналног тракта. Фармакологија респираторног система. Фармакологија хормона. 

Антиинфективни лекови. Фармакологија централног нервног система: анксиолитици, 

хипнотици, антипсихотици, антидепресиви,антиепилептици, аналгетици, анестетици. 

Хемиотерапија.  

Практична настава  

Семинарски радови, проблемски задаци, самостални рад и рад у групи. 

Литература  

1. Самојлик И, Миков М. Фармакологија са токсикологијом, Медицински факултет, Нови 

Сад, 2018. 

2. Самојлик И, Хорват О. Савремена фармакотерапија, Медицински факултет, Нови Сад, 

2014.  

3. Варагић В, Милошевић М. Фармакологија, Elit-Medica, Београд, 2007.  

4. Стрингер ЏЛ. Основни концепти у фармакологији, водич за студенте. Датастатус, Београд, 

2008. 

Број часова активне 

наставе: 4 

Теоријска 

настава: 2 

Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, рад у мањим групама, самостални рад, консултације, семинарски рад   

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Завршни испит   

активност у току предавања 10 писмени испит  

Активност у току вежби 10 усмени испит 45 

семинарски рад 15 практични испит  

колоквијум 20   

 

 

  



Студијски програм:  СТРУКОВНИ НУТРИЦИОНИСТА  ДИЈЕТЕТИЧАР 

Назив предмета:         Спортска медицина 

Статус предмета:       изборни Тип предмета: Стручни 

Број ЕСПБ:  4 

Услов:/ 

Циљ предмета:  

Упознавање студената са физиологијом и патофизиологијом спорта, специфичним 

медицинским стањима које прате учешће у спорту, физичком васпитању и рекреацији, посебно 

током и након физичке активности. 

Исход предмета:  

Усвајање одређених медицинских знања и њихова практична примена у процесима планирања 

и контроле физичке активности у спорту, физичком васпитању и рекреацији. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Позитивно и негативно дејство телесног вежбања на здравље. Контрола здравља и телесног 

развоја спортиста. Процена здравственог стања спортиста. Примена антропометријских 

метода у спортској медицини. Специфичности исхране спортиста. Поремећаји исхране код 

спортиста. Женска спортска тријада. Значај правилне хидратације у спорту. Основи 

физиологије спорта. Основи патофизиологије спорта. Патолошка стања и телесно вежбање. 

Обољења у вези са спортом. Етиологија, механизам настанка, класификација и прва помоћ код 

спортских повреда. Допинг у спорту и антидопинг контрола.Ургентна стања у спортској 

медицини; кардиопулмонална реанимација. 

Практична настава:Антропометрија. Прва помоћ код спортских повреда. Примена RICE 

методе. Методе привремене хемостазе код спортских повреда, имобилизација, завоји и 

превијање. Техника примене кардиопулмоналне реанимације у ванболничким условима. 

Литература  

1. Higgins R, Brukner P, English B. (2009). Oснове спортске медицине. ДАТА статус, 

Београд 

2. Милинковић З. Спортска медицина: у питањима и одговорима. СМАС, Београд 

3. Михајловић В. (2019). Спортска физиотерапија. Београд, Штампар Макарије 

Број часова активне 

наставе: 4 

Теоријска 

настава: 2 

Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, рад у мањим групама, самостални рад, консултације, семинарски рад   

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне 

обавезе 
 

Завршни испит  
 

активност у току 

предавања 
10 

писмени испит 
 

Активност у току 

вежби 
10 

усмени испит 
45 

семинарски рад 15 практични испит  

колоквијум 20   

 

 

  



Студијски програм: СТРУКОВНИ НУТРИЦИОНИСТА ДИЈЕТЕТИЧАР 

Назив предмета:        Припремање дијета 

Статус предмета:      Обавезан Тип предмета: Стручни-апликативни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: Нема посебних услова за слушање предмета. 

Циљ предмета: Стицање знања о нутритивној и биолошко -дијететској вредности 

намирница ради примене у дијеталној исхрани као и о утицају кулинарске припреме на 

нутритивну и биолошко -дијететску вредност намирница; дизајнирање дијеталне хране 

(комбиновање намирница у обеду, израда рецептура јела). 

Исход предмета: Усвојена знања и оспособљеност студената за примену стечених знања –

научио је да одабере намирнице ради примене у одређеној медицинској нутротивној 

терапији, стекао је вештину израде рецептура дизајнираног дијеталног оброка и правилног 

припремања 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Оцена исхране (дијететска испитивања, анкете исхране, прехрамбени коефицијенти). 

Оцена исхрањености ( методе процене статуса ухрањености (анамнеза, антропометријска и 

лабораторисјска испитивања).  Дијететичка пракса заснована на доказима. Дијететичке 

методе и планирање исхране. Нутритивни водичи за планирање исхране („Food – based 

dietary guidelines” FBDG).  Практични аспекти планирања исхране. Одређивање 

енергетских потреба организма (БМ, ПАЛ). Одређивање потреба за хранљивим и 

заштитним материјама. Хранљиве намирнице, подела према пореклу, њихова улога у 

организму, карактеристике појединих група и утвђивање учешћа у исхрани. Одређивање 

учешћа поједиих група намриница у дневно потребној енергији. Одређивање потребне 

количине нармирница у јеловнику. Расподела израчунате количине намриница по дневним 

оброцима. Припрема једнодневног јеловника помоћу таблица састава намирница. 

Практични аспекти здравствено-васпитног рада у саветовању за исхрану.  

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.) 

Практична примена дијета. Састављање дневног јеловника за здраве особе зависно од 

узраста, пола и физичке активности. Израда рецептура и јела за индивидуе. Одређивање 

нутритивног аспекта индивидуалне исхране. Једнонедељна индивидуална анкете исхране 

са анализом нутритивно-енергетског уноса. Анализа планираног-реаизованог уноса хране. 

Анализа индивидуалног утрошка енергије при различитим физичким активностима.  

Самостални истраживачки рад студената. Анализа специфичних дијета. 

Организација исхране у породици и колетивним установама.  

Стандардне дијете за исхрану болесника (празна течна дијета, пуна течна дијета,општа 

дијета). Дијетеза  недовољну и преобилну исхрану  (нормокалоријске, хипокалориске, 

хиперкалоријске, нормопротеинске, хипопротеинске, хиперпротеинске дијете). 

Литература 

Tрбовић Б. (2010). Обрада намирница и припремнање дијета. Висока здравствена школа 

струковних студија у Београду, Београд  

Tрбовић Б. (2009). Oбрада намирница и припремање дијета –практикум. Завод за 

уџбенике, Београд 

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања, интерактивна настава, теоријске вежбе, рачунски задаци. Самостално учење и 

решавање задатака и проблема. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Испит  

Активност у току предавања  10 Усмени испит 45 

Активност у току вежби 10   

Колоквијум  20   

Семинарски рад 15   

  



Студијски програм:  СТРУКОВНИ НУТРИЦИОНИСТА ДИЈЕТЕТИЧАР 

Назив предмета:         Телесни развој и здравствено васпитање 

Статус предмета:       Изборни Тип предмета: Стручни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Нема посебних услова за слушање предмета 

Циљ предмета  

Студент ће овладати техникама активне примене здравствено-васпитних интервенција на 

свим нивоима здравствене заштите и другим сегментима деловања, ради унапређења 

здравствене културе  и повећања здравственог потенцијала друштва. 

Исход предмета  

Да студент примени стечена знања и вештине као у оквиру своје професионалне делатности 

за промоцију здравља и здравствено-васпитну едукацију појединаца, породице и заједнице у 

примарној, секундарној и терцијарној здравственој заштити; Да самостално и у здравственом 

тиму спроведе здравствено-васпитне интервенције на унапређењу здравља и превенцији 

болести. Да препозна специфичне потребе за здравствено-васпитним интервенцијама код 

различитих популационих група.  

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Здравствено васпитање-предмет, задаци, научна дисциплина; Савремени концепт здравља; 

Здравствени ресурси и здравствени ризици; Промоција здравља, унапређење здравља, 

превенција болести; Циљеви ''Здравље за све у 21. веку''; Здравствено васпитање као 

континуирани процес: информисање, учење, стицање знања и вештина; Циљеви и принципи 

здравствено васпитног рада; Здравствена култура и понашање у вези са здрављем; Едукација, 

саветовање и информисање; Ставови, мотиви, обичаји, навике у вези са здрављем; Здрав стил 

живота; Здравље и фактори средине који утичу на здравље; Здравствено васпитање у спорту;  

Социоекономски утицаји на здравље; Планирање, спровођење и евалуација здравствено-

васпитних интервенција у установама примарне, секундарне итерцијарне заштите; 

Здравствено васпитање у заједници; Социјални маркетинг; Здравствено-васпитне методе; 

Здравствено васпитна средства; Комуникационе вештине у здравствено-васпитном раду; 

Здравствено васпитање у превенцији хроничних незаразних, заразних и болести зависности; 

Превенција инвалидности и онеспособљености; Значајфизичке активности и правилне 

исхране у очувању и унапређењу здравља; Спровођење здравствено-васпитних интервенција 

у породици,предшколским и школским установама, на радном месту и у заједници. 

Практична настава: (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад) 

Здравствено васпитање као наука и вештине у превентивној медицини; Комуникационе 

вештине у здравствено-васпитном раду; Здравствено-васпитне методе; Класификација, 

карактеристике, демонстрирање, руковање, примена, израда здравствено-

васпитнихсредстава; Здравствено- васпитне активности и промоција здравља: породица, 

школа, болница, дом здравља, радна организација, слободне активности. Одбрана 

семинарског рада. 

Литература 

1. Кекуш Д (2006). Здравствено васпитање. Висока медицинска школа струковних студија. 

Београд. 

2. Кекуш Д (2010). Комуникације у професионалној пракси здравствених радника. Висока 

медицинска школа струковних студија. Београд. 

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, рад у мањим групама, консултације, семинарски рад. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Испит  

Активност у току предавања/вежби 10 Усмени испит 45 

Колоквијум 20   

Семинарски рад 15   

Практични рад 10   



Студијски програм: СТРУКОВНИ НУТРИЦИОНИСТА ДИЈЕТЕТИЧАР 

Назив предмета:       Имунохемија са основама имунологије 

Статус предмета:     Обавезан Тип предмета: Стручно-апликативни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: Нема посебних услова за слушање предмета 

Циљ предмета: Упознавање студената са основним појмовима и процесима из области 

имунохемије и алергологије. 

Исход предмета: Именовати основне делове имуног система, објаснити механизме имуног 

одговора, разликовати природну и стечену  имуност, 

описати и објаснити механизме хуморалне и ћелијске  имуности, објаснити механизам 

алергијске реакције и навести основне типове преосетљивости, 

разликовати алергијске реакције и интолеранције на поједине састојке хране. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Увод у имунологију. Развој, функција и значај имуног система. Преглед деловања имуног 

система. Основни делови имуног система,  карактеристике урођеног и стеченог имунитета – 

хуморални и целуларни имунитет. Ћелије имуног система – неутрофилни гранулоцити, 

моноцити, макрофаге, ћелије убице, дендритске ћелије, мастоцити, гранулоцити, Б и Т 

лимфоцити. Фагоцитни систем и његова улога у имунитету. Примарни и секундарни имуни 

одговор. Активни и пасивни имунитет. Структура и функција имуноглобулина, 

имунокоплкеси и систем комплемената. Мукозни имуни систем – имунолошке и 

неимунолошке компоненте. Типови имуне преосетљивости. Алергијске реакције  и алергени. 

Нутритивне алергије и интолеранције на протеине и угљене-хидрате у храни. Превенција 

нутритивних алергија. 

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.) 

Предавања, интерактивна настава, теоријске вежбе, одбрана семинарских радова. 

Литература 

Abbas A. K. Lichtman A. H. Osnovna imunologija. DataStatus. Beograd. 2008. 

Кикинђанин В. Алергијске болести. Наша књига. Београд. 2010. 

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, рад у мањим групама, консултације. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Испит  

Активност у току предавања и 

вежби 

10 Усмени испит 30 

Колоквијум 1 30   

Колоквијум 2 30   

Семинарски рад /   

 
  



Студијски програм: СТРУКОВНИ НУТРИЦИОНИСТА ДИЈЕТЕТИЧАР 

Назив предмета:       Микробиологија хране 

Статус предмета:     изборни Тип предмета: Стручно-апликативни 

Број ЕСПБ:  6 

Услов: Нема посебних услова за слушање предмета 

Циљ предмета: Упознавање студената са значајем и улогом микроорганизама, као и 

евалуацијом анализе хране у микробиолошкој лабораторији. 

Исход предмета: Оспособљавање студената  са основним појмовима анализе хране на 

микробиолошку исправност. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава  
Улога микрорганизама у  животу људи. Систематика и морфологија микроорганизама. 

Својства микроорганизама. Бактерије. Биохемијска идентификација. Гљиве. Квасци и плесни. 

Систематика и морфологија. Размножавање. Размножавање. Вируси. Раст, култивисање и 

метаболизам микроорганизама. Храњиве подлоге. Утицај чинилаца околине. Поступци за 

смањење броја микробних контаминаната на неживим објектима и у околини. Механизми 

деловања антимикробних агенаса. Микробни метаболизам. Биохемијско деловање 

микроорганизама у циклусима у природи. Микроорганизми у храни. Кварење хране и 

узрочници кварења. Методе заштите намирница од микробног кварења. Микроорганизми и 

болести. Контрола микроорганизама. Сузбијање раста микроорганизама. 

Типични процеси кварења. Одређивање микроорганизама у намирницама. Бактериолошки 

показатељи загађености намирница. Микроорганизми и токсини важни у болести у људи. 

Микробна тровања код људи узрокована микробно - контаминираним намирницама. 

Сузбијање микробног кварења-принципи и методе заштите. Садржај воде у намирницама и 

њен утицај на раст и размножавање микроорганизама. Природна заштита намирница од 

микроорганизама. Утицај ниских и високих температура на раст и активност микроорганизама 

у намирницама. Ензими аутокаталитичког кварења. Примена УВ и гама-зрачења, микроталаса, 

ултразвука и високог притиска у заштити намирница од микробног кварења. Микробиологија 

основних прехрамбених сировина. Микробиологија пијаћих вода; Ферментираних намирница; 

Млека и млечних производа; Црвеног меса, производа од меса; Перади, јаја и производа од 

јаја; Риба и плодова мора; Функционалних и еко-намирница; Зачина; Уљарица; Свежег воћа и 

поврћа, сушеног воћа и поврћа; Меда; Житарица; Конзервисаних намирница. Алиментарне 

токсикоинфекције, раширеност, сузбијање. Микробиолошки критеријуми у контроли 

микробилошког квалитета намирница. 

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.) 

Студент ће сазнања проширити путем семинара, а уз теоријску наставу ће се свака поједина 

целина додатно одрадити на вежбама. 

Литература 

Марков С. (2012). Микробиологија. Технолошки факултет, Универзитет у Новом Саду.  

Шкрињар М. (2011). Mикробиолошка контрола животних намирница. Технолошки факултет, 

Универзитет у Новом Саду 

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, рад у мањим групама, консултације, семинарски рад. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Испит  

Активност у току предавања 10 Усмени испит 40 

Активност у току вежби 10   

Колоквијум  30   

Семинарски рад 10   

 
 
 
 



 
 

Студијски програм: СТРУКОВНИ НУТРИЦИОНИСТА ДИЈЕТЕТИЧАР 

Назив предмета:       Менаџмент у здравству 

Статус предмета:     Изборни Тип предмета: стручни 

Број ЕСПБ:  6 

Услов: Нема посебних услова за слушање предмета 

Циљ предмета: Студент стиче знања и усваја вештине за примену менаџмента у здравственим 

организацијама и унапређењу квалитета здравствених услуга интеграцијом функција 

менаџмента у организовању сестринске службе. 

Исход предмета: Студенти ће бити оспособљени за колаборативни и кооперативни рад у 

интерпрофесионалном тиму.  Уочавање проблема, анализа и начин решавања проблема путим 

менаџерских вештина; процес руковођења у складу са уважавањем стечених знања и вештина 

из области менаџмента у здравству. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Дефинисање менаџмента. Нивои менаџмента. Развој теорије менаџмента. Функције 

менаджмента. Општи аспекти руковођења и менаџмента у здравственим установама. 

Здравствени системи и здравствени менаджмент. Планирање:сврха и природа планирања. 

Циљеви,стратегије и политике. Планирање и управљање ресурсима ( време, кадрови, опрема, 

финансије, едукација, услуга, квалитет...). Организовање здравствене службе, подела рада и 

нивои менаџерства. Организациона клима и култура.Тимски рад. Конфликти и решавање 

конфликта. Доношење одлука и решавање проблема. Комуникација у организацији 

здравствене службе. Менаџмент и радна мотивација. Предуслови за успешан менаџмент. 

Менаџмент на појединим нивоима здравствене заштите. Систем менаджмента квалитетом 

(QMS- Quality Managent System).  Здравствени пројекти. Спровођење, контрола и мониторинг 

у обезбеђивању квалитета здравствене услуге у здравственој пракси.   

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.) 

Упознавање са задацима лидера и чланова тима у организацији здравствене службе: решавањe 

проблема, стилови одлучивања и доношења одлука у сестринској служби. Тренинг за рад у 

тиму. Решавање проблема у тиму. Решавање конфликта са члановима тима, руководством, 

пацијентом, корисником услуга. Практични задаци за решавање проблема у управљању 

информацијама, кадровима, залихама лекова/намирница, финансијама, временом, квалитетом, 

услугама. Процена квалитета здравствених услуга-анализа индикатора квалитета. Израда 

идејног истраживачког пројекта и инструмента истраживања. Дебате, интерактивна настава, 

теоријске вежбе. Одбрана семинарских радова. 

Литература 

Мићовић П. (2008). Здравствени менаџмент,Обележја,Београд 

Маринковић Љ. (2001). Менаџмент у здравственим организацијама, Г.А.Д, Београд 

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, рад у мањим групама, консултације, семинарски рад. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Завршни испит  

Активност у току предавања 10 Усмени испит 45 

Активност у току вежби 10   

Семинарски рад 15   

Колоквијум 20   

 

 

  



 

Студијски програм:  СТРУКОВНИ НУТРИЦИОНИСТА ДИЈЕТЕТИЧАР 

Назив предмета:         Дијететика 1 

Статус предмета:      Обавезан Тип предмета: Стручно-апликативни 

Број ЕСПБ:  5 

Услов: / 

Циљ предмета: Усвајање знања о протеинско–енергетсим дефицијенцијама и специфичним 

дефицитним болестима. 

Исход предмета: Оспособљавање студента да примени одроварајућа знања и вештине у 

дијетотерапији болести неправилне исхране које настају услед дефицијенције нутријената, и 

њихово спровођење у пракси према налогу лекара који одређује дијету. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Студијски програм: СТРУКОВНИ НУТРИЦИОНИСТА ДИЈЕТЕТИЧАР 

Наставник:                  Др сци. Сандра Вујков 

Статус предмета:     Изборни Тип предмета: Стручни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Нема посебних услова за слушање предмета 

Циљ предмета:  
Упознавање  студената са општим теоретским поставкама антропомоторике, о настанку и 

развоју људске врсте (филогенеза), јединке (онтогенеза), о покрету, кретању, мишићним 

контракцијама, моторичким навикама, моторном учењу, моторичким способностима, 

њиховим сензитивним периодима и методама њиховог развоја, као и стицање практичних 

вештина ради спровођења едукацијских поступака у нутриционистичком раду, 

спортистаиопштепопулације. 

Исход предмета:  
Оспособљавање студената да усвоје теоријска и практична знања у антропомоторици за 

прављење нутритивних програма заспортисте, децу (предшколског и школског доба) као и 

општу популацију.  

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Основни појмови антропомоторике; методе антропомоторике; природа и значај људског 

покрета; локомоторни апарат; мишићне контракције и њихова подела; природни облици 

кретања (покрет и кретање, врсте и систематизација); манифестни и латентни простор 

антропомоторике; моторичко учење и навике; антропофилогенеза; антропоонтогенеза; методе 

вежбања; методе подучавања; сензитивни периоди у развоју моторичких способности; методе 

развоја снаге, брзине, издржљивости, координације, гипкости, равнотеже. 

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.) 

Уз теоријску наставу свака поједина целина ће се додатно одрадити на вежбама. 

Литература 

1. Идризовић, K. и Нићин,Ђ. (2013). Антропомоторика. ВСОВСУ: Суботица 

2. Обрадовић, Ј. (2015).  Основе антропомоторике. ФСФВ: Нови Сад 

3. Перић, Д. (1997). Увод у спортску антропомоторику. Спортска академија: Београд 

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, рад у мањим групама, консултације, семинарски рад. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Испит  

Активност у току предавања 10 Усмени испит 30 

Практична настава 10 Практични испит 20 

Колоквијум  15   

Семинарски рад 15   



Потребе у енергетским, градивним и заштитним материјама, број и распоред оброка. 

Протеинско–енергетска потхрањеност. Дистрофија (дефиниција, етиопатогенеза, клиничка 

слика, дијететски приступ, ток и прогноза). Квашиоркор (дефиниција, етиопатогенеза, 

клиничка слика, дијететски приступ, ток и прогноза). Авитаминозе и хипервитаминозе хидро 

и липосолубилних витамина. Витамин Д–улога у организму, превенција рахита и остеопорозе. 

Остеомалација. Недостатак олигоелемената – гвожђа, јода и флуора. Кериес и болести зуба 

које настају као последица поремећаја нутријената. Витаминске зависности као наследне 

болести. Поремећаја у једењу–анорексиа нервоза,булимија, емоционално преједање 

(етиологија, патофизиологија, клиничка слика, психолошка помоћ, исхрана). 

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.) 

Практично састављање дијета и израда јеловника код болести недовољне исхране које се 

обрађују на теоријској настави. У оквиру вежби студенти посећују саветовалиште за исхрану. 

Литература 

Николић М. (2008). Дијететика. Универзитет у Нишу, Медицински факултет 

Новаковић Б. (2014). Исхранаи здравље. Универзите у Новом Саду, Медицински факултет 

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, рад у мањим групама, консултације, семинарски рад. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Испит  

Активност у току предавања 10 Усмени испит 45 

Активност у току вежби 10   

Колоквијум  20   

Семинарски рад 15   

 

 

  



Студијски програм: СТРУКОВНИ НУТРИЦИОНИСТА ДИЈЕТЕТИЧАР 

Назив предмета:       Психологија емоција 

Статус предмета:      Обавезни Тип предмета: Стручни 

Број ЕСПБ:  3 

Услов: Нема посебних услова за слушање предмета 

Циљ предмета: Упознавање студената са:  основним појмовима у области мотивације и 

емоција, главним теоријским концепцијама и истраживачким приступима у домену 

мотивационих и емоционалних процеса. Оспособљавање студената за:  разумевање природе 

мотивације и емоција и њиховог значаја за оптимално индивидуално функционисање, 

увиђање могућности примене сазнања о мотивационим и емоционалним процесима у 

обезбеђењу адекватног функционисања у различитим областима људске делатности 

Исход предмета:  Од студента се очекује да на крају курса буде способан да: покаже 

познавање и разумевање основних појмова у области мотивације и емоција, покаже 

познавање и разумевање различитости теоријских приступа мотивацији и емоцијама и да зна 

да примени научено знање у свом будућем позиву. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Мотивација и емоције у историјској и савременој перспективи; Физиолошке потребе; 

Психолошке потребе; Интринзичка и екстринзичка мотивација; Социјални мотиви; 

Когниција и мотивација; Селф и мотивација; Несвесни мотиви; Емоције и други афективни 

феномени; Базичне и сложене емоције; Биолошки аспекти емоција; Когнитивни аспекти 

емоција; Социјални и културни аспекти емоција; Индивидуалне разлике у емоционалном и 

мотивационом функционисању; Мотиви и емоције у контексту менталног здравља - 

регулација емоција и мотивационе интервенције. 

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.) 

Одбрана семинарских радова, вежбање и прорада  емоционалних и мотивационих аспеката 

на себи и другима  

Литература 

1. Кнежевић, Ј (2012). Емоционално описмењавање. Суботица: Висока школа струковних 

студија за образовање васпитача и тренера. 

Број часова активне наставе: 3 Теоријска настава: 2 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, рад у малим групама, консултације, семинарски рад. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Испит  

Практични рад / Усмени испит 30 

Присуство и активност током 

наставе 

10   

Колоквијуми 20+20   

Семинарски рад (вежбе) 20   

 

 

 

 

  



Студијски програм: СТРУКОВНИ НУТРИЦИОНИСТА ДИЈЕТЕТИЧАР 

Назив предмета:       Токсикологија 

Статус предмета:     Обавезан Тип предмета: Стручни 

Број ЕСПБ:  6 

Услов: / 

Циљ предмета: Упознавање студената са основама токсикологије са нагласком на токсине у 

храни, њиховом пореклу, врсти и начинима превенције тровања храном. 

Исход предмета: Усвајање основних знања из токсикологије са нагласком на токсикологију 

хране и контаминанте у храни, у циљу превенције тровања храном, идентификације 

токсичних ефеката и процене ризика. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Дефиниције појмова у токсикологији, врсте токсичких супстанци, основе квантитативних 

аспеката токсичности. Тестови токсичности. Средња летална доза. Ефекти отрова на 

биолошки систем. Токсично деловање у организму-биодинамика. АДИ вредност, фактор 

сигурности (СФ), МДК, процена уноса контаминената храном. Судбина отрова у организму-

биокинетика. Апсорпција токсина.Основе понашања токсиканата на молекуларно–ћелијском 

нивоу, пролазак кроз ћелијску мембрану. Расподела и кумулација токсиканата у организму и 

биотрансформација у Фази 1 и Фази 2. Фактори који утичу на расподелу и метаболизам 

отрова. Излучивање токсина, полувреме елиминације.  

Токсиканти индустријског отпада и загађеност околине. Резидуе од третирања биљака и 

животиња (ветеринарски лекови и пестициди). Токсини биљног и животињског порекла. 

Токсини гљивa, микотоксини. Материје које настају током прераде хране. Материје које се 

намерно додају у храну као извори ризика.  Контаминети воде за пиће. Процена здравственог 

ризика адитива и резидуа контаминената присутних у храни. Деконтаминација и стратегије 

смањења ризика. Релевантне методе у анализи токсиканата у храни. Квалитативна и 

квантитативна анализа. 

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.) 

Дискусије о здравственом ризику адитива и резидуа контаминената присутних у храни, 

анализа улоге појединца и система у заштити животне средине. Дебате, интерактивна настава, 

теоријске вежбе. Одбрана семинарских радова. 

Литература 

Основна: 

Јокановић М. (2001). Токсикологија. Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет & Elit 

Medica 

Јанковић С. (2014). Токсикологија. Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука 

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања, консултације, семинарски рад. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Испит  

Активност у току предавања 10 Усмени испит 45 

Активност у току вежби 10   

Колоквијум  20   

Семинарски рад 15   

 

  



Студијски програм: СТРУКОВНИ НУТРИЦИОНИСТА ДИЈЕТЕТИЧАР 

Назив предмета:       Алтернативни начини исхране 

Статус предмета:     обавезан Тип предмета: Стручно-апликативни 

Број ЕСПБ:  6 

Услов: Нема посебних услова за слушање предмета 

Циљ предмета: Упознавање студената са алтернативним начинима исхране и могућим 

ризицима. 

Исход предмета: Свеукупан увид са различитим приступима и ставовима у исхрани који се 

разликују од општеприхваћених у нашој средини.  

Садржај предмета: 

Теоријска настава 
Нутрициони аспекти вегетаријанске исхране–Лакто-ово вегетаријанци; Ово вегетаријанци; 

Лакто вегетаријанци; Вегани; Полувегетаријанци; Песковегетаријанци; Исхрана сировом 

биљним намирницама; Фрутаријанци; Радикални фрутаријанци. Историја вегетаријанства. 

Етички, религијски, духовни, еколошки, економски и здравствени разлози вегетаријанства. 

Здравствене предности и недостаци вегетаријанске исхране. Пирамида вегетаријанске 

исхране. Дефиниција и основни појмови у макробиотици. Стандардни макробиотички оброк. 

Избор намирница. Намирнице које треба избегавати и њихове хемијске карактеристике. Тофу 

и темпех-замена за месо. Мисо, шоју, тамари, алге-додаци храни. Млеко и млечни производи 

у макробиотици и ајурведи. Компатибилне и инкопатибилне намирнице. Холистички приступ 

исхрани и здрављу. Бројсова дијета. Исхрана по крвим групама. Месна исхрана. Палео и LCHF 

исхрана. Хроно исхрана. 

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.) 
На вежбама ће студенти применити стечена знања уз дијететичке методе како би утврдили 

прехрамбене навике и просечне дневне потребе за израду јеловника специфичних 

популационих група. Вежбе у установама колективног смештаја. При изради семинарског 

рада студенти ће се служити најновијом научном литературом, а кроз његову израду ће 

проширити своје знање једне од жељених проблематика у складу са модулом.  

Литература 
Холфорд П. (1999). Библија оптималне исхране. Прометеј, Нови Сад. 

American Dietetic Association and Dietitians of Canada (2003). Position of the American Dietetic 

Association and Dietitians of Canada: Vegetarians Diets. 

http://www.vrg.org/nutrition/2003_ADA_position_paper.pdf 

Гинтер Е. (2005). Живети без болести. Самиздат, Београд. 

Митлер Ж. (2007). Основне макробиотичке намирнице. Зрнце-сан, Београд. 

Број часова активне 

наставе: 5 

Теоријска 

настава: 2 
Практична настава: 3 

Методе извођења наставе 
Предавања, консултације, семинарски рад. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Испит  

Активност у току предавања 10 Усмени испит 45 

Активност у току вежби 10   

Колоквијум  20   

Семинарски рад 15   

 
 
  

http://www.vrg.org/nutrition/2003_ADA_position_paper.pdf


 
 

Студијски програм : СТРУКОВНИ НУТРИЦИОНИСТА ДИЈЕТЕТИЧАР 

Назив предмета:        Педагогија 

Статус  предмета:     Изборни Тип  предмета:  Академско-општеобразовни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Нема посебних услова за слушање предмета. 

Циљ предмета:  
Да упозна студенте са основама науке и праксе васпитног и образовног деловања, ради 

оспособљавања за професионални рад на очувању и унапређењу здравља становништва.  

Исход предмета:  

Да студенти разумеју педагошке и андрагошке процесе учења и развију способности за 

процесе васпитања, самоваспитања, образовања и самообразовања у циљу развоја сопствене 

личности и професионалног идентитета. 

Садржај предмета:  

Теоријска настава  
Настанак и развој педагошке науке и педагошких дисциплина. Личност васпитаника, фактори 

развоја и васпитно деловање. Васпитање у односу на место и време васпитног деловања. 

Породично васпитање. Основна питања дидактике: појам, функција, дидактички појмови. 

Настава, дидактички принципи, наставни облици. Наставне методе, дидактички медији. 

Организација наставе. Објекти наставе. Планирање и припремање наставног рада. Однос 

између медицинске сестре и болесника. Припрема здравственог стручњака за наставника. 

Пожељне особине наставника. Вежбање у настави. Проверавање и оцењивање у функцији 

стицања знања, умења, вештина и навика. Захтеви проверавања и оцењивања. Андрагогија као 

наука. Систем андрагошких дисциплина. Образовно васпитна група, деловање групне 

динамике на процес учења. Могућности и границе учења одраслог човека. Мотивација за 

учење код одраслих. Карактеристике учења одраслог човека. Перманентно образовање и 

стручно усавршавање медицинских сестара као услов успешности у професионалном раду. 

Дидактичка заснованост образовања, васпитања и учења одраслих. Методологија 

истраживања у педагогији и андрагогији.  

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад)  

Примери из праксе; Одбрана семинарских радова, колоквијуми. 

Литература  

1. Мандић П, Радовановић И, Мандић Д (1998). Увод у општу и информатичку педагогију. 

Учитељски факултет, Београд.  

2. Ранковић Васиљевић Р (2003). Методика наставе здравствене неге. ВМШ, Београд.  

3. Андриловић Б (1985). Андрагогија. Школска књига, Загреб.  

Допунска: 1. Вилотијевић М. (1999). Дидактика (одабрана поглавља). Учитељски факултет, 

Београд. 

Број часова активне 

наставе: 4 

Теоријска 

настава: 2 

Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, рад у мањим групама, консултације, семинарски рад 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне 

обавезе 

  Завршни испит   

активност у току 

предавања 
10  писмени испит  

колоквијуми  30  усмени испит   40 

семинарски рад 20   

 

 

  



Студијски програм : СТРУКОВНИ НУТРИЦИОНИСТА ДИЈЕТЕТИЧАР 

Назив предмета:         Немачки језик 1 

Статус  предмета:      Изборни Тип  предмета:  Академско-општеобразовни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Нема посебних услова за слушање предмета. 

Циљ предмета:  
Оспособљавање студената за самостално коришћење стручне литературе на немачком језику 

за потребе струке и даље самообразовање. Овладавање лексиком и граматичким минимумом. 

Развој све четири језичке вештине са тежиштем на информативном читању. 

Исход предмета:  

Способност за самостално коришћење стручне литературе на немачком језику за потребу 

струке и самообразовање. 

Садржај предмета:  

Теоријска настава  
1. недеља: упознавање са предметом и припреме за рад; циљеви и задаци наставе и учења 

немачког језика; упознавање са литературом која се примењује: приручници, речници, 

граматике и други извори језичког материјала; начин провере достигнућа и полагања 

тестова и испита.  

2. недеља: немачки као језик међународне комуникације и његов допринос развоју 

цивилизације и науке; медицински термини на немачком језику. MAN SPRICHT 

DEUTSCH – рад на тексту 

 3.–12. недеља: развијање језичких вештина кроз облике усмене и писмене комуникације; 

рад на тексту: EHE UND FAMILIE, WOHNEN, FREIZEIT; GRAMMATIK: verbale 

Kathegorien: Hilfsverben, Modalverben, Bildung der Tempusformen: Präsens, Präteritum, 

Adjektivkomparation, Fragesätze 

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад)  

/ 

Литература  

1. Додић В, Симић М, Симић Ј (2008). Медицински речник Немачко-Српски. АГМ књига, 

Београд.  

2. Љиљана Суботић (2003). Немачки језик, Учитељски Факултет, Сомбор.  

3. Ђукановић Ј, Жилетић З (1983). Граматика немачког језика. Завод за уџбенике и наставна 

средства, Београд. 

Број часова активне 

наставе: 4 

Теоријска 

настава: 2 

Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне 

обавезе 

  Завршни испит   

активност у току 

предавања 
10  писмени испит  

колоквијуми  30  усмени испит   40 

семинарски рад 20   

 

  



Студијски програм: СТРУКОВНИ НУТРИЦИОНИСТА ДИЈЕТЕТИЧАР 

Назив предмета:       Дијететика 2 

Статус предмета:     Обавезан Тип предмета: Стручно-апликативни 

Број ЕСПБ:  5 

Услов: / 

Циљ предмета: Усвајање знања знања и вештина о медицинској нутритивној терапији 

различитих обољења.   

Исход предмета: Оспособљавање студента за примену одроварајућих знања и вештина у 

дијетотерапији болести гастроинтестиналних и кардиоваскуларних обољења, обољењима 

бубрега, малигним обољењима, заразним обољењима, хирушким, психијатријским и 

неуролошким обољењима, болестима метаболизма и њихово спровођење у пракси према 

налогу лекара који одређује дијету. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Начела дијетотерапије и организације болничке исхране. Превентивна и дијетотерапијска 

улога исхране (потребе у макро и микро нутријентима, фито и зоохемикалије дозвољене, 

препоручене и недозвољене намирнице, број и распоред оброка и друге специфичности дијета) 

код поремећаја метаболизма (шећерна болест, хиперлипидемије, гихт), код 

кардиоваскуларних болести (артеријска хипертензија, атеросклероза, компензована и 

декомпензована срчана обољења), код малигних болести, заразних болести, хируршких 

болесника, опекотина, поремећаја ацидобазне равнотеже, код неуролошких и психијатријских 

болесника.  Дијетотерапијска улога исхране код акутних и хроничних дијареалних поремећаја 

као и код обољења дигествног система и унутрашњих органа (обољења усне дупље, ждрела и 

једњака, гастритиса, улкусне болести, констипације, обољења јетре, жучне кесице и 

панкреаса)–потребе у енергетским, градивним и заштитним материјама, број и распоред 

оброка и друге специфичности у дијетотерапији. Клиничка исхрана у ужем смислу (ентерална 

и парентерална терапија). Безглутенске намирнице и састав оброка код пацијената са 

целијачном болести. 

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.) 
У склопу вежби студент се упознаје са организацијом болничке исхране, радом дневних 

болница и са методама у процени нутритивног статуса (биохемијске методе и клинички 

преглед) на одељењима и у биохемијским лабораторијама, те израдом дијета специфичних за 

одређена обољења. 

Литература 
Новаковић Б, Миросављев М, Јевтић М. (2005). Хигијена исхране. Универзитет у Новом 

Саду, Медицински факултет 

Новаковић Б. (2014). Исхранаи здравље. Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет 

Николић М. (2008). Дијететика. Универзитет у Нишу, Медицински факултет 

Број часова активне 

наставе: 4 

Теоријска 

настава: 2 
Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 
У оквиру вежби студенти посећују болницу. Предавња, вежбе, семинари, практични рад, 

колоквијум. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Испит  

Активност у току 

предавања 

10 Усмени 

испит 

45 

Активност у току 

вежби 

10   

Колоквијум 20   

Семинарскин рад 15   

 

 

  



 

Студијски програм:  СТРУКОВНИ НУТРИЦИОНИСТА ДИЈЕТЕТИЧАР 

Назив предмета:         Обрада и безбедност хране 

Статус предмета:       Обавезан Тип предмета: Стручно-апликативни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Нема посебних услова за слушање предмета 

Циљ предмета: Упознавање студената са мерама предострожности које гарантују исправну и 

безбедну производњу, складиштење, дистрибуцију и продају прехрамбених производа. Стицање знања 

о правилним поступцима који се примењују у припреми, кулинарској обради, конзервирању и 

конзумирању хране. 

Исход предмета: Оспособљавање студента да идентификује и процени све могуће физичке, хемијске 

или биолошке опасности у свим фазама процеса производње прехрамбених производа укључујући и 

међупроцесе и дистрибуцију. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 
Квалитет хране и законска регулатива у РС. Закон о храни РС и пратећи прописи о производњи, преради 

и дистрибуцији хране (хигијена и здравствена исправност, квалитет, узорковање и методе анализе, 

декларација, инспекцијске службе, лабораторије). Усклађивање српске регулативе сa прописима у ЕУ. 

Међународна регулатива-европска регулатива о храни, ИСО организација и стандарди за одређене 

групе намирница, ,,Кодекс Алиментариус,, (FAO/WHO). Начела добре лабораторијске праксе (GLP). 

Начела добре произвођачке праксе (GMP). Начела HACCP(Hazard Analysis Critical Control Point) 

система за безбедност хране. 

Основни процеси припреме хране– механички (прање, чишћење, гуљење, уситњавање, откоштавање), 

термички (бланширање, кување, динстање, печење, пржење), расхладни (смрзавање), те њихов утицај 

на прехрамбене и кулинарске особине сировина у припреми хране. Значај и улога појачивача укуса, 

хидроколоида, антиоксиданса и конзерванаса у припреми хране.Врсте оброка. Мени–основне 

карактеристике, подела с различитих аспеката. Јеловник. Норматив. Хигијенска и здравствена 

исправност припремљеног оброка. Начини припреме хране. Планирање и организација различитих 

начина за припрему хране, њихова подела. Кухиње и њихова подела. Кухиње-Врсте кухиња; Планирање 

и организација кухиња; Складиштење; Пријем намирница; Опрема кухиња-уређаји за обраду 

намирница, посуђе и материјали за израду посуђа. Централне кухиње–организација простора, опрема, 

процеси припреме и дистрибуције хране. Кетеринг. Операције и процеси у различитим системима за 

припрему хране. Уређаји и друга опрема система за припрему хране–механички уређаји, уређаји за 

топлотну обраду, расхладни и транспортни системи. Техника руковања прехрамбеним производима у 

складиштима,транспорту и припреми хране. Степени обраде прехрамбених производа и њихово 

технолошко и економско значење. Индустријска производња полуготових и готових јела. 

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.) 

Контрола хране у сваком кораку процеса њене производње закључно са контролом готових 

производа на крају производног програма.  

Литература 
Закон о безбедности хране РС од 1. јануара 2009. године. 

Рајковић А, Шмигић Н, Анђелковић М. (2012). Организација рад и акредитација лабораторија. 

Пољопривредни факултет Земун, Београд. 

Грујић Р, Радовановић Р. (2007). Квалитет и анализа намирница. Технолошки факултет, Бањалука. 

Бунчић С. (2009). Водич за развој и примену предусловних програма и принципа HACCP у производњи 

хране. Београд, Београд. 

Трбовић Б. (2009). Обрада намирница. Завод за уџбенике, Београд 

Трбовић Б. (2009). Обрада намирница – практикум. Завод за уџбенике, Београд 

Број часова активне наставе: 3 Теоријска настава: 2 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, рад у мањим групама, консултације, семинарски рад. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Испит  

Активност у току предавања 10 Усмени испит 40 

Активност у току вежби 10   

Колоквијум  40   

Семинарски рад    



Студијски програм: СТРУКОВНИ НУТРИЦИОНИСТА ДИЈЕТЕТИЧАР 

Назив предмета:       Перспективе у исхрани и технологији хране 

Статус предмета:     Обавезан Тип предмета: Стручно-апликативни 

Број ЕСПБ:  3 

Услов: Нема посебних услова за слушање предмета 

Циљ предмета: Током предавања студенти ће се упознати са најновијим научним 

достигнућима у области исхране и прехрамбене технологије уз детаљну обраду области из 

нове и генетски модифоковане хране. 

Исход предмета: Усвајање основних знања о новим врстама хране, начину производњетзв. 

нове хране, као и њеном друштвеном, технолошком и здравственом значају 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Најновија открића и изазови у производњи хране. Дефиниција појмова: нова храна, 

функционална храна, „супер“ храна, генетски модофокована храна. Категорије нове хране. 

Нанотехнологија у производњи хране. Примена ултразвука у прехрамбеној технологији. 

Органска храна – технологија органске производње хране, предности, објективни 

здравствени значај. Пребиотици у исхрани и прехрамбеној технологији. Ензими у 

прехрамбеној технологији. Врсте генетски модофикиковане хране–биљна и животињска. 

Контраверзе, здравствени утицај и економски значај генетски модификоване хране. 

Међународна регулатива и забране генетски модификоване хране. Генетски модофиковани 

микроорганизми. Поступци за доказивање генетичких модификација. Поступци креирања, 

производње, конзервирања и паковања нове хране. Храна у будућности: сценарио до 2050. 

године. Одрживост нових прехрамбених технологија у будућности. Законска регулатива РС. 

Нутритивне и здравствене изјаве, законска регулација у Европској Унији. Фалсификовање 

хране 

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.) 

Анализа научне литературе. Одбрана семинарских радова. 

Литература 

Закон о безбедности хране РС 

American Dietetic Association, www.eatright.org 

World Health Organization, www.who.int 

British Nutrition Foundation, www.nutrition.org.uk 

Ovid, www.gateway.ut.ovid.com 

American Society for Nutritional Sciences, www.nutrition.org 

Научни и стручни чланци из подручја модула. 

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Кроз вежбе и семинаре студенти ће изабрати неколико задатих тема и на основу научних 

сепарата  презентовати научна сазнања на популаран начин. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Испит  

Активност у току предавања 10 Усмени испит 40 

Активност у току вежби 10   

Колоквијум  30   

Семинарски рад 10   

 
  

http://www.eatright.org/
http://www.who.int/
http://www.nutrition.org.uk/
http://gateway.ut.ovid.com/
http://www.nutrition.org/


Студијски програм: СТРУКОВНИ НУТРИЦИОНИСТА ДИЈЕТЕТИЧАР 

Назив предмета:        Превенција поремећаја исхране 

Статус предмета:      Обавезан Тип предмета: Стручно-апликативни 

Број ЕСПБ:  4 

Услов: / 

Циљ предмета: Усвајање знања о  ризицима по здравље у вези са исхраном, те начинима 

превенције поремећаја исхране 

Исход предмета: Оспособљавање студента за да примени одговарајућа знања и вештине у 

превенцији и дијетотерапији поремећаја здравља који настају услед неправилне исхране.  

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Јавноздравствени значај поремећаја исхране. Здрава исхрана као део здравствене културе. 

Навике у вези са исхраном. Саветовалиште за исхрану – организација и мултипрофесионални 

приступ превенцији поремећаја здравља у вези са исхраном. Биолошки, психолошки и 

друштвени фактори који утичу на настанак поремећаја исхране. Примарна, секундарна и 

терцијарна превенција поремећаја исхране. Здравствено-васпитни рад на превенцији 

поремећаја исхране. Потхрањеност и превенција потхрањености. Гојазност као 

јавноздравствени проблем и превенција гојазности. Принципи лечења гојазности: 

дијетотерапија, медикаментозно и хируршко лечење гојазности.Утицај физичке активности у 

лечењу гојазности.Критички приступ лековима за мршављење и додацима исхрани. Врсте, 

значај, злоупотреба и критички приступ примени редукционих дијета. Медитерански начин 

исхране. Дијабетес и исхрана. Дијабулимија. Инсулинска резистенција и метаболички 

синдром. Утицај правилне исхране на превенцију кардиоваскуларних болести.DASH дијета. 

Исхрана и малигне болести. Психолошки фактори у настанку поремећаја исхране. Анорексија, 

булимија, патолошко преједање – јавноздравствени значај и превенција. Анксиозно-

депресивни поремећаји као последица гојазности. Дрункорексија. Поремећаји исхране код 

спортиста – орторексија и бигорексија. Женска спортска тријада. 

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.) 

Анкета исхране. Елементи за утврђивање степена ухрањености. Предлог дијетотерапије 

различитих поремећаја здравља у вези са исхраном. Обучавање студената за примену 

здравствено-васпитних интервенција на превенцији поремећаја здравља у вези са исхраном 

путем методе животне демонстрације. Дебате, интерактивна настава, теоријске вежбе. Израда 

и одбрана семинарских радова. 

Литература 

Новаковић Б. (2014). Исхрана и здравље. Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет 

Стокић Е. (2019). Гојазност је болест која се лечи. Универзитет у Новом Саду, Медицински 

факултет 

Treasure Ј,  SchmidtU, van FurthE. (2009). Поремећаји исхране: анорексија нервоза и булимија. 

Медицинска књига, Београд 

Николић М. (2008). Дијететика. Универзитет у Нишу, Медицински факултет 

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, рад у мањим групама, консултације, семинарски рад.  

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Испит  

Активност у току предавања 10 Усмени испит 45 

Активност у току вежби 10   

Колоквијум  20   

Семинарски рад 15   

 
 
  

http://www.mikroknjiga.rs/store/prikazautor.php?autor=Janet%20Treasure
http://www.mikroknjiga.rs/store/prikazautor.php?autor=Ulrike%20Schmidt
http://www.mikroknjiga.rs/store/prikazautor.php?autor=Eric%20van%20Furth


Студијски програм: СТРУКОВНИ НУТРИЦИОНИСТА ДИЈЕТЕТИЧАР 

Назив предмета:       Хигијена  исхране 

Статус предмета:     

Обавезни 

Тип предмета: Стручно-апликативни 

Број ЕСПБ:  6 

Услов: Нема посебних услова за слушање предмета 

Циљ предмета: Стицање знања о савременим принципима планирања и организовања и 

припреме исхране у колективним установама(касарне, предшколске и школске установе, 

студнетски домови, геронтолошки центри, стационарне здравствене установе) 

Исход предмета: У складу са најновијим научним сазнањима, студенти ће се стеченим 

знањем оспособити да успешно креирају дневне оброке за одговарајуће популационе групе, 

уз уважавање организационо-технолошких и институционалних карактеристика. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 
Савремен концепт организације процеса рада у организованој исхрани. Планирање, 

организација, технологија рада и контрола у објектима за колективну исхрану. Енергетске и 

нутритивне потребе војника обзиром на специфичност телесне активности и услове 

(касарна, вежбе, терен) и род војске, те специфичне нутритивне потребе жена војника. 

Исхрана војника и планирање дневних оброка у мирнодопским и ратним условима. 

Организационо структуирање колективне исхране у болничким институцијама. Модели 

јеловника у складу са енергетским и нутритивним потребама болесника. Примена основних 

принципа у организованој исхрани и систем квалитета у предшколским и школским 

установама према међународним стандардима (циљеви и стратегија). Принципи правилне 

исхране старијих особа, план исхране, организовање исхране и припрема оброка у 

геронтолошким центрима. 

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.) 
На вежбама ће студенти применити стечена знања за процену хигијенских прилика 

припреме и дистрибуције хране, уз дијететичке методе како би утврдили прехрамбене 

навике и просечне дневне потребе за израду јеловника специфичних популационих група. 

Вежбе у установама колективног смештаја. При изради семинарског рада студенти ће се 

служити најновијом научном литературом, а кроз његову израду ће проширити своје знање 

једне од жељених проблематика у складу са модулом.  

Литература 
Новаковић Б, Миросављев М. (2005). Хигијена исхране. Медицински факултет у Новом 

Саду. 

Новаковић Б. (2014). Исхранаи здравље. Медицински факултет у Новом Саду. 

Тешановић Б. (2009) Исхрана војске у рату. Војноиздавачки завод, Београд. 

Број часова 

активне наставе: 4 

Теоријска 

настава: 2 
Практична настава: 2 

Методе извођења наставеПредавања, консултације, семинарски рад. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне 

обавезе 

 Испит  

Активност у току 

предавања 

10 Усмени 

испит 

45 

Активност у току 

вежби 

10   

Колоквијум 20   

Семинарски рад 15   

 
 
  



Студијски програм: СТРУКОВНИ НУТРИЦИОНИСТАДИЈЕТЕТИЧАР 

Назив предмета:       Стручна пракса 1 

Статус предмета:      Обавезни Тип предмета: Стручно-апликативни 

Број ЕСПБ:  3 

Услов:  

Циљ предмета: Практична едукација за струковне нутриционисте-дијететичаре који треба да 

усвоје вештине и знања које се примењују у оквиру тимског рада у савременој области о 

исхрани.Да се студент током практичног рада оспособи да стечена теоријска знања преточи у 

праксу. 

Исход предмета: Додатна практична настава и савладане вештине омогућавају укључивање у 

тимски рад у циљу остваривања стеченог теоријског знања. Оспособљавање самосталног 

обављање послова који су из домена струке. Прeпoзнaвaњe пoтрeбe зa кoнтинуирaнoм 

eдукaциjoм тoкoм цeлe прoфeсиoнaлнe кaриjeрe у циљу прaћeњa нajнoвиjих рeлeвaнтних 

нaучних дoстигнућa. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Нема. 

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.) 

Студент обавља предипломску праксу из стручно-апликативних предмета у предшколским 

објектима, домовима за ученике који самостално припремају оброке, студентским 

ресторанима, социјалним установама.  

Рад у болници, геронтолошком центру.   

Укупно трајање практичне наставе 30 часова током четвртог семестра, према распореду.  

Истовремено се студенти оспособљавају за обављање послова организовања и руковођења 

радним целинама, и извршавање сложенијих радних задатака. Усвајање и примена нових 

сазнања и поступака у раду као и перманентну едукацију уз рад. 

Литература 

Коришћење литературе и њихова практична примена из свих предмета програма основних 

струковних студија-струковни нутрициониста дијететичар. 

Број часова активне наставе: 

30 

Теоријска настава: 

0 
Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Студент обавља стручну праксу уз сарадника-практичара из изабраних области.  

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 0 Завршни испит 100 

Активност у току предавања 0 Писмени испит 0 

Практична настава 0 Усмени испит 0 

Семинарски рад 0 Активност и обавезно присуство 100 

 

  



 

Студијски програм: СТРУКОВНИ НУТРИЦИОНИСТАДИЈЕТЕТИЧАР 

Назив предмета:       Стручна пракса 2 

Статус предмета:      Обавезни Тип предмета: Стручно-апликативни 

Број ЕСПБ:  4 

Услов:  

Циљ предмета: Практична едукација за струковне нутриционисте-дијететичаре који треба да 

усвоје вештине и знања које се примењују у оквиру тимског рада у савременој области о 

исхрани.Да се студент током практичног рада оспособи да стечена теоријска знања преточи у 

праксу. 

Исход предмета: Додатна практична настава и савладане вештине омогућавају укључивање у 

тимски рад у циљу остваривања стеченог теоријског знања. Оспособљавање самосталног 

обављање послова који су из домена струке. Прeпoзнaвaњe пoтрeбe зa кoнтинуирaнoм 

eдукaциjoм тoкoм цeлe прoфeсиoнaлнe кaриjeрe у циљу прaћeњa нajнoвиjих рeлeвaнтних 

нaучних дoстигнућa. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Нема. 

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.) 

Студент обавља праксу из стручно-апликативних предмета у предшколским објектима, 

домовима за ученике који самостално припремају оброке, студентским ресторанима, 

социјалним установама.  

Рад у саветовалишту за исхрану, болници, геронтолошком центру.  

Укупно трајање практичне наставе током петог семестра је 75 часова. 

Истовремено се студенти оспособљавају за обављање послова организовања и руковођења 

радним целинама, и извршавање сложенијих радних задатака. Усвајање и примена нових 

сазнања и поступака у раду као и перманентну едукацију уз рад. 

Литература 

Коришћење литературе и њихова практична примена из свих предмета програма основних 

струковних студија-струковни нутрициониста дијететичар. 

Број часова активне наставе: 75 Теоријска настава: 0 Практична настава: 75 

Методе извођења наставе 

Студент обавља стручну праксу уз сарадника-практичара из изабраних области. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 0 Завршни испит 100 

Активност у току предавања 0 Писмени испит 0 

Практична настава 0 Усмени испит 0 

Семинарски рад 0 Активност и обавезно присуство 100 

 

  



Студијски програм: СТРУКОВНИ НУТРИЦИОНИСТА ДИЈЕТЕТИЧАР 

Назив предмета:       Стручна пракса 3 

Статус предмета:      Обавезни Тип предмета: Стручно-апликативни 

Број ЕСПБ:  4 

Услов: Предходно одслушани предмети из 4/5 семестара основних струковних студија – 

струковни нутрициониста-дијететичар. 

Циљ предмета: Практична едукација за струковне нутриционисте-дијететичаре који треба да 

усвоје вештине и знања које се примењују у оквиру тимског рада у савременој области о 

исхрани.Да се студент током практичног рада оспособи да стечена теоријска знања преточи у 

праксу. 

Исход предмета: Додатна практична настава и савладане вештине омогућавају укључивање у 

тимски рад у циљу остваривања стеченог теоријског знања. Оспособљавање самосталног 

обављање послова који су из домена струке. Прeпoзнaвaњe пoтрeбe зa кoнтинуирaнoм 

eдукaциjoм тoкoм цeлe прoфeсиoнaлнe кaриjeрe у циљу прaћeњa нajнoвиjих рeлeвaнтних 

нaучних дoстигнућa. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Нема. 

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.) 

Студент обавља предипломску праксу из стручно-апликативних предмета у предшколским 

објектима, домовима за ученике који самостално припремају оброке, студентским 

ресторанима, социјалним установама.  

Рад у саветовалишту за исхрану, болници, геронтолошком центру.  

Превентивни програм, едукација предшколске и школске деце као и адолесцената о правилној 

исхрани, последицама неправилне исхране и др. 

Укупно трајање практичне наставе током шестог семестра је 75 часова. 

Истовремено се студенти оспособљавају за обављање послова организовања и руковођења 

радним целинама, и извршавање сложенијих радних задатака. Усвајање и примена нових 

сазнања и поступака у раду као и перманентну едукацију уз рад. 

Литература 

Коришћење литературе и њихова практична примена из свих предмета програма основних 

струковних студија-струковни нутрициониста дијететичар. 

Број часова активне наставе: 75 Теоријска настава: 0 Практична настава: 75 

Методе извођења наставе 

Студент обавља стручну праксу уз сарадника-практичара из изабраних области. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 0 Завршни испит 100 

Активност у току предавања 0 Писмени испит 0 

Практична настава 0 Усмени испит 0 

Семинарски рад 0 Активност и обавезно присуство 100 

 
 
 
  



 
 
 
 

Студијски програм: СТРУКОВНИ НУТРИЦИОНИСТА ДИЈЕТЕТИЧАР 

Назив предмета:       Завршни стручни рад 

Наставник: 

Статус предмета:      Обавезни Тип предмета: Стручно-апликативни 

Број ЕСПБ:  3 

Услов: Да би се приступило одбрани завршног рада, неопходно је да студент положи све 

испите са студијског програма основних струковних студија – струковни нутрициониста-

дијететичар. 

Циљ предмета:  

Завршни рад студената струковних студија представља студијски рад студената у коме се они 

упознају са методологијом процедура у изабраној теми. На тај начин се будући струковни 

нутриционисти дијететичари упознају са најновијим достигнућима у датој области и његовој 

улози у тимском раду. При томе, они треба да презентују оспособљеност за: 

- коришћење најсавременијих технологија и средстава, која ће бити примењена током 

актуелне проблематике која је предмет завршног  рада, као и 

- употребу информационих система за претраживање иностраних и домаћих база података. 

Исход предмета: 

Након одбране завршног рада, струковни дијететичар нутрициониста је уведен у методологију 

истраживачког рада, упознат са фазама истраживачког рада од постављања циља, преко 

добијања резултата и коментара истих, као и презентовања изведених закључака у изабраној 

области. 

Избором теме и њеном успешном одбраном, врши се и делимично усмеравање струковних  

нутрициониста дијететичара у њиховом даљем практичном раду и перманентној едукацији. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Нема. 

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.) 

/ 

Литература 

Изабрана штампана и електронска литература од стране ментора и студента. 

Број часова активне наставе: / Теоријска настава: / Практична настава: / 

Методе извођења наставе Одбрана завршног  рада студента струковних студија је усмена и 

јавна. Она се изводи у просторијама Високе школе струковних студија за образовање 

васпитача и тренера у Суботици. Током усмене одбране рада могу се користити 

мултимедијалне презентације (компјутерске презентације, видео презентације). 
Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 0  Завршни испит До 100 

Активност у току предавања  Писмени испит  

Практична настава  Усмени испит  

Семинарски рад  Одбрана завршног рада 51-100 

 




