Oрганизациони одбор:
Проф. др Љиљана Трајковић Павловић,председница
Проф.др Драган Васиљевић
Проф. др Петрица Ружић
Прим.др. мед. Весна Пантић Палибрк
Проф.др Драгојло Обрадовић
Проф.др Вера Катић
Dr.sci.med. Драгана Јовић
Мr.sci.med. Андрија Шрек
Весна Зечевић, нутрициониста
Програмски/ Научни одбор
Проф.др Брижита Ђорђевић, председница
Проф. др Виктор Недовић
Проф.др Бато Кораћ
Проф.др Нађа Васиљевић
Проф.др Душица Стојановић
Проф.др Славица Рађен
Проф.др Александра Јанковић
Циљ семинара је да здравственим радницима и другим стручњацима који
раде у институцијама хумане и ветеринарске медицине, посебно онима који
раде у јавном здрављу, агрономима, прехрамбеним технолозима,
нутриционистима и другим заинтересованим стручњацима који се баве
храном и исхраном, помогне да унапреде знање у области анализе ризика
(процена ризика, управљање ризиком и информисање о ризику) у вези са
присуством микотоксина у храни и сточној храни. Најеминентнији домаћи
стручњаци презентоваће препоруке Међународне агенције за проучавање
рака, Комисије Кодекс Алиментариус, Светске здравствене организације и
Европске агенција за безбедност хране, резултате домаћих и страних
истрживања, као и домаћу и европску легислативу у овој области. Свим
полазницима биће омогућено да активним учешћем у две радионице
унапреде практичне вештине у примени процене ризика на глобалном и

локалном нивоу са циљем да се смањи негативан утицај микотоксина
на здравље људи.

Програм
Пријава учесника. Улазно-излазни тест
А. Радно председништво:Торовић Љ, Станковић И, Никшић М.
9.30 –10.00. Микотоксини у храни: основне физичкохемијске
особености и потенцијални биолошки ефекти
Торовић Љ, Поповић М. Медицинси факултет Нови Сад /Институт за
јавно здравље Војводине
10.00 –10.30 Међународни водичи за процену ризика у области
безбедности хране
Станковић И. Фармацеутски факултет Београд
10.30-11.00 Mикотоксини: Анализа ризика, принципи и процедуре
Милићевић Д. Институт за хигијену и технологију меса Београд
11.00 –11.30 Микотоксини: процена ризика-нове технике детекције и
карактеризације
Никшић М, Удовички Б. Рајковић А. Пољопривредни факултет
Београд
11.30‐12.00 Упоредни приказ законске регулативе у Србији и ЕУ
која уређује контролу микотоксина у храни и храни за животиње
Јакшић С 1, Коцић-Танацков С2
1Научни Институт за ветеринарство Нови Сад;
2Технолошки факултет Универзитет у Новом Саду
12.00 – 13.30 Радионица. Модератори: Станковић И, Торовић Љ, Милићевић Д
Примена процедура анализе ризика на глобалном и
локалном нивоу у контроли микотоксина
13.30– 14.00 Пауза
Б. Радно председништво: Станковић С, Шобајић С. Траиловић Ј
14.00-14.30 Здравствени аспекти контроле микотоксина у дечијој
храни
Вуковић Г, Пантић Палибрк В, Ристић М, Ђукић М.
Градски завод за јавно здравље, Београд
14.30–15.00 Мере превенције за развој микотоксина у зрнастој храни
1Станковић С, 2Шобајић С1 Институт за кукуруз Земун Поље,
2Фармацеутски факултет Београд
15.00 – 15.30 Мере за смањење концентрације микотоксина у сировинама
за производњу хране
Недељковић-Траиловић Ј. Факултет вет.мед. Београд
15.30 – 17.00 Радионица. Модератори: Шобајић С, Јовић Д, Палибрк В,
Ристић И,
Методе за процену експонираности становништва микотосинима
17.00- 17.30 Завршни тест, евалуациона анкета, додела сертификата.
9.00-9.30

Информације учесницима

ДРУШТВО ЗА ИСХРАНУ СРБИЈЕ

Котизација за учеснике:
Редовна цена за:
Појединце ......................................................3.500,00 динара
Привредне организације.............................15.000,00 динара
(с правом на изложбени простор за своје производе)
Цена котизације за:
Чланове Друштва за исхрану Србије и
Чланове Секције за хигијену Српског лекарског друштва
(уз потврду о плаћеној чланарини)
До
25.05.2018.год.................................1.500,00динара
После 25.05.2018.год ................................2.000,00 динара
Котизација обухвата учешће и издавање сертификата о учешћу на
семинару акредитоване континуирене едукације. Котизација се
може уплатити искључиво преко жиро рачуна Друштва за исхрану
Србије на број 355-1032408-17 (Војвођанска банка).
Годишња чланарина Друштва за исхрану Србије у износу од
1000,00 динара и омогућава члановима у току године смањење
цене котизације за учешће на свим стручним скуповима које ово
друштво организује и нижу цену часописа »Храна и Исхрана«.
Пријава учешћа је обавезна. За све информације обратити се на
телефон 062 86 220 67 или e-поште: ljilja.t.p@gmail.com. За
податке потребне за регистрацију фактура обратити се на тел.
063 8455591 или е-поштом vanja.todorovic@hotmail.com
Након завршетка семинара, око 17.30 часова, планирано је
одржавање Скупштине чланова Друштва за исхрану Србије.

у сарадњи са
СЕКЦИЈОМ ЗА ХИГИЈЕНУ
СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА
у оквиру 24. сусрета нутрициониста
организује
Семинар са темом
НОВИ ТРЕНДОВИ У ИСХРАНИ:
ЈАВНОЗДРАВСТВЕНИ ЗНАЧАЈ КОНТРОЛЕ
ОСТАТАКА МИКОТОКСИНА У ХРАНИ
Програм је акредитован код Здравственог савета Министарства
здравља као национални курс I категорије број Б-63/18 за лекаре,
фармацеуте, биохемичаре, медицинске с естре и техничаре као и
за дијететичаре/нутриционисте. Учесници добијају 6 бодова.

Београд, 19. јун 2018. године
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