УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
МАСТЕР ИСХРАНЕ И СУПЛЕМЕНТАЦИЈЕ

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за мастер академске студије (МАС)
Р.бр.
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ВЕЗАНА ЗА
НАМИРНИЦЕ И
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ДИЈЕТОТЕРАПИЈА
АЛИМЕНТАРНЕ
ТОКСОИНФЕКЦИЈЕ
ДОЗИРАЊЕ ФИЗИЧКЕ
АКТИВНОСТИ КАО
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ПРАВИЛНЕ ИСХРАНЕ
Стручна пракса
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II
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О
23

4
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40
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Студијски програм: Мастер исхране и суплементације
Назив предмета: ОСНОВЕ ПРАВИЛНЕ ИСХРАНЕ
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 9
Услов: Уписан први семестар мастер академских студија
Циљ предмета. Циљ наставе је упознавање студената са основама правилне исхране и хидрације и њиховим утицајем на
здравствени статус појединца. Поред тога, студент треба да стекне увид у најсавременија сазнања која се односе на
карактеристике и значај дијететских суплемената у исхрани као и њихова могућа нежељена дејства. Кроз испуњење
поменутих циљева формираће се потребан дијапазон знања из области исхране, хидрације и суплементације који ће бити
неопходан у непосредном спровођењу теорије у праксу.
Исход предмета. Знања и вештине које ће студент стећи: Студент ће развити темељна знања која се односе на савремени
концепт пирамиде исхране и њен значај како у очувању здравља тако и у превенцији различитих патолошких стања. Студент
ће стећи вештине попут креирања и примењивања смерница за правилну употребу најважнијих нутритијената (угљених
хидрата, протеина, масти, витамина и минерала) у општој популацији односно код посебних популационих група и
спортиста. Осим тога усвојиће се знања која се тичу одговарајуће хидрације код поменутих категорија становништа као и
вештине које из ових знања проистичу а које ће омогућити процену и корекцију хидрационог статуса односно дизајнирање
одговарајуће рехидрације. Разумевање улоге и места дијететских суплемената у савременој исхрани ће омогућити развој
саветодавне делатности у погледу безбедног коришћења ових све заступљенијих додатака исхрани. Комбинацијом свих
наведених знања и вештина студенти ће стећи изванредну основу за самосталан, сигуран и плодоносан рад у поменутим
областима.
Садржај предмета
1. Пирамида исхране - Пирамида исхране и њен значај у очувању здравља, превенцији и терапији болести. Развијање
пирамиде исхране кроз време и препоруке. Усклађивање пирамиде исхране са препорученим уносом микро и
макронутријената.
2. Групе намирница и њихове карактеристике – Подела група намирница и улога сваке групе као извора одређених
нутријената. Препоруке које се тичу исхране кроз унос група намирница.
3. Смернице правилне исхране- улога угљених хидрата – Подела угљених хидрата. Улога и значај уноса угљених хидрата.
Препоруке за унос у зависности од пола, година и физичке активности.
4. Смернице правилне исхране- улога протеина - Подела протеина. Улога и значај уноса протеина. Препоруке за унос у
зависности од пола, година и физичке активности.
5. Смернице правилне исхране- улога масти - Подела масти. Улога и значај уноса масти. Препоруке за унос у зависности
од пола, година и физичке активности.
6. Смернице правилне исхране- улога витамина – Подела витамина и њихов значај у очувању општег здравља. Извори
витамина у исхрани. Препоручене вредности за различите популације и значај дефицита или суфицита.
7. Смернице правилне исхране- улога минерала - Подела минерала и њихов значај у очувању општег здравља. Извори
минерала у исхрани. Препоручене вредности за различите популације и значај дефицита или суфицита.
8. Хидрација – од истраживања до практичног решења - Значај и улога водено-соног баланса у одржавању телесне
композиције и хомеостазе. Најважнији органски системи и регулаторни механизми у контроли састава и количине телесних
течности. Општа начела процене хидрационог статуса. Утицај дехидрације на здравље.
9. Значај дијететских суплемената - Основне одлике дијететских суплемената. Врсте и подела дијететских суплемената.
Место и улога дијететских суплемената у саврменој исхрани. Позитивни ефекти дијететских суплемената. Нежељена дејства
и контраиндикцаије за примену дијететских суплемената.
10. Културолошке разлике у исхрани – Карактеристике основних начела исхране и хутритивних навика кроз различите
културе и континенте. Предности и недостаци одређених образаца исхране у различитим земљама.
11. Утицај дефицита витамина и/или минерала на здравље – Утицај недостатка сваког витамина и/или минерала на
опште здравље и смернице за корекцију. Болести и стања која настају услед дефицита витамина и/или минерала
12. Утицај суфицита витамина и/или минерала на здравље - Утицај вишка сваког витамина на опште здравље и смернице
за корекцију. Болести и стања која настају услед повећаног уноса витамина и/или минерала.
13. Карактеристике намирница животињског порекла – Најзначајније намирнице животињског порекла. Животињске
намирнице као извор макро и миркоелемената.
14. Карактеристике намирница биљног порекла - Најзначајније намирнице биљног порекла. Биљне намирнице као извор
макро и миркоелемената.
15. Анализа основних хигијенско дијететских режима – Квалитативна и квантитативна анализа различите врста дијета.
Предности и мане елиминационих дијета.
Литература
1. Владимир Јаковљевић, Ненад Дикић. Спортска медицина. Факултет медицинских наука, Крагујевац 2016.
2. Ganong William. Ганонгов преглед медицинске физиологије, прво издање на српском језику. Владимир Јаковљевић
главни редактор. Факултет медицинских наука, Крагујевац 2015.
3. Закон о безбедности хране - https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_bezbednosti_hrane.html
4. Луиз Бурк. Практична спортска исхрана. Удружење за медицину спорта Србије, 2009
5. Дикић Н. и сарадници. Спортски кувар. Удружење за медицину спорта Србије, 2015

6. Дикић Н. и сарадници. Пробиотици у спорту. Удружење за медицину спорта Србије, 2015
7. Дикић Н. и сарадници. Интолеранција на храну. Удружење за медицину спорта Србије, 2015
8. Марија Анђелковић и Ненад Дикић. Метаболички фитнес. Удружење за медицину спорта Србије, 2014
9. Василис Клисаурас. Спортска физиологија. Удружење за медицину спорта Србије, 2014
Број часова активне наставе: 90
Теоријска настава: 60
Практична настава: 30 (вежбе)
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе и други облици наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
30
писмени испит
70

Студијски програм: Мастер исхране и суплементације
Назив предмета: ПЛАНИРАЊЕ ИСХРАНЕ СА ДИЈЕТЕТИКОМ
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 9
Услов: Уписан први семестар мастер академских студија
Циљ предмета. Овладавање знањима и вештинама које се односе на биоенергетске одреднице организма као и одређивање
соматометријских и функционалних параметара тела. Осим тога стећи ће се знања и практична искуства која ће студентима
омогућити одређивање енергетског баланса појединца односно процену и корекцију нутритивног статуса. Додатно, на крају
похађања овог предмета студенти ће бити оспособљени за планирање и припрему оброка код опште популације али и за
планирање исхране код физички активних појединаца оба пола тј. током физичке активности (тренинга и такмичења).
Исход предмета. Знања и вештине које ће студент стећи: Стицање знања и вештина у познавању биоенергетских
одредница организма и процени и коришћењу антропометријских и функционалних показатеља код појединаца. Такође ће се
усвојити вештине које се односе на одређивање енергетског баланса и корекцију и контролу нутритивног статуса. Поред
наведених знања и вештина студенти ће овладати техникама планирања и припреме оброка као и планирања исхране
спортиста током физичке активности (тренинга и такмичења). Посебне вештине ће подразумевати познавање интолеранције
на храну и претрага релевантне литературе која се тиче ових области.
Садржај предмета
1. Систем органа за варење хране и метаболизам хране у организму – Метаболизам хране кроз дигестивни систем.
Варење хране и ензими који у томе учествују. Хормонска регулација варења хране.
2. Биоенергетске одреднице организма – Ћелијски метаболизам и извор ћелијске енергије. АТП као молекулса валута.
Аеробни и анаеробни метаболизам. Кребсов циклус и остали метаболички циклуси.
3. Одређивање соматометријских и функционалних параметара – Висинско тежински однос (БМИ), састав тела и
проценат масти у организму. Одређивање телесне композиције.
4. Одређивање енергетског баланса – Анализа енергетског уноса и енергетске потрошње и методе за њихово одређивање.
Одређивање енергетског баланса у пракси и његов значај у одржавању телесне масе.
5. Нутритивни статус – Дефиниција нутритивног састава и његови елементи. Компоненте нутритивног статуса и анализа
ради формирања плана исхране и суплементације.
6. Планирање оброка – Основне одлике савременог концепта планирања храњивог оброка (општа популација и посебне
групе популације). Прављење дневног, недељног или месечног плана исхране. Куповина намирница и препоруке за
рационални одабир различитих намирница.
7. Препоруке и смернице за правилну припрему оброка - Механичка, биохемијска и термичка обрада намирница. Утицај
загревања на састав намирница. Базична начела припреме храњивог оброка (општа популација и посебне групе популације)
8. Планирање исхране током физичке активности (тренинга и такмичења) – Препоруке за оброк пре, током и после
физичке активности. Унос хране у првих сат времена након тренинга. Значај угљених худрата и протеина у оброцима током
и након физичке активности. Утицај исхране на опоравак спортисте након тренинга/такмичења.
9. Улога дијетеских суплемената у планирању исхране – Суплементи као додаци исхрани. Моно и мултикомпонентни
препарати. Дозирање и тумачење хутритивне декларације.
10. Нутритивни алергени – Најзначајнији алергени из хране. Механизам настанка алергијске реакције. Анафилактичка
реакција на храну.
11. Интолеранција на храну - Врсте и одлике интолеранције на храну; Механизми настанка интолеранције на храну; Мере
превенције и терапија интолеранције на храну; Утицај интолеранције на храну на здравствени статус појединца опште
популације; Утицај интолеранције на храну на здравствени статус спортиста.
12. Паковање и транспорт хране – Значај и улога амбалаже. Примарно, секундатно и терцијарно паковање хране.
Савремени трендови паковања хране и интелигентно паковање. МАП техника паковања хране.
13. Тровање храном – Узрочници тровања храном. Санитарно хигијенске мере у превенцији тровања храном.
Бактериолошка тровања храном.
14. Функционална храна – Дефиниција функционалне хране. Утицај функционалне хране на одређене фукције у организму
и у унапређењу здравља. Буолошки активна једињена.
15. Студије о анализи исхране у региону – Карактеристике исхране околних земаља и популационе студије које дефинишу

проблеме у нутритивним навикама.
Литература
1. Владимир Јаковљевић, Ненад Дикић. Спортска медицина. Факултет медицинских наука, Крагујевац 2016.
2. Ganong William. Ганонгов преглед медицинске физиологије, прво издање на српском језику. Владимир Јаковљевић
главни редактор. Факултет медицинских наука, Крагујевац 2015.
3. Закон о безбедности хране - https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_bezbednosti_hrane.html
4. Луиз Бурк. Практична спортска исхрана. Удружење за медицину спорта Србије, 2009
5. Дикић Н. и сарадници. Спортски кувар. Удружење за медицину спорта Србије, 2015
6. Дикић Н. и сарадници. Пробиотици у спорту. Удружење за медицину спорта Србије, 2015
7. Дикић Н. и сарадници. Интолеранција на храну. Удружење за медицину спорта Србије, 2015
8. Марија Анђелковић и Ненад Дикић. Метаболички фитнес. Удружење за медицину спорта Србије, 2014
9. Василис Клисаурас. Спортска физиологија. Удружење за медицину спорта Србије, 2014
Број часова активне наставе: 90
Теоријска настава: 60
Практична настава: 30 (вежбе)
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе и други облици наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
30
писмени испит
70

Студијски програм: Мастер исхране и суплементације
Назив предмета: ПРАКТИЧНА СПОРТСКА ИСХРАНА И СУПЛЕМЕНТАЦИЈА
Статус предмета: Обевезан
Број ЕСПБ: 7
Услов: Уписан први семестар мастер академских студија
Циљ предмета. Усвајање и примена теоријских и практичних сазнања и вештина која се огледају у осмишљавању и
примени спортске исхране и суплементације у различитим врстама спортова односно спортских дисциплина (аеробни,
анаеробни, аеробно-анаеробни спортови исл).
Исход предмета. Знања и вештине које ће студент стећи: На крају наставе овог предмета студент ће бити у стању да
креира и имплементира спортску исхрану и суплементацију специфичну за спортове издржљивости, спортове снаге,
спортове на отвореном, спортове у дворанама, естетске и борилачке спортове. Ова сазнања и вештине ће тако омогућити
студентима теоријску и практичну базу за рад са различитим спортистима односно учешће у раду спортских клубова готово
свих врста спортова.
Садржај предмета
1.Практична спортска исхрана – спортови издржљивости: бициклизам – Телесна композиција бициклиста и основне
карактеристике спорта. Препоруке за исхрану током тренинга и такмичења у бициклизму. Суплементација у бициклизму.
2. Практична спортска исхрана у атлетици – спринт, скакање и бацање - Телесна композиција атлетичара и основне
карактеристике спорта. Препоруке за исхрану током тренинга и такмичења уатлетици. Суплементација у атлетици. Разлике у
исхрани и суплементацији за спринт, скакање и бацање – карактеристике експлозивности које носе ове дисциплине.
3. Практична спортска исхрана - спортови издржљивости – триатлон - Телесна композиција триатлонаца и основне
карактеристике спорта. Препоруке за исхрану током тренинга и такмичења у триатлону. Суплементација у триатлону.
4. Практична спортска исхрана у атлетици – трчање на средње и дуге стазе - Телесна композиција маратонаца и основне
карактеристике спорта. Препоруке за исхрану током тренинга и такмичења у маратону. Пуњење угљеним хидратима као
феномен у маратону. Суплементација у маратону.
5. Практична спортска исхрана – пливање - Телесна композиција пливача и основне карактеристике различитих
дисциплина у пливању. Препоруке за исхрану током тренинга и такмичења у пливању. Суплементација у пливању.
6. Практична спортска исхрана – спортови на отвореном терену: фудбал - Телесна композиција фудбалера и основне
карактеристике спорта. Препоруке за исхрану током тренинга и такмичења у фудбалу. Суплементација у фудбалу. Приказ
студија које су се бавиле нутритивним навикама у фудбалу.
7. Практична спортска исхрана – спортови на отвореном терену: тенис - Телесна композиција тенисера и основне
карактеристике спорта. Препоруке за исхрану током тренинга и такмичења у тенису. Суплементација у тенису.
8. Практична спортска исхрана – естетски спортови и спортови са тежинским категоријама - Телесна композиција
спортиста у естетским спортовима (гимнастика, синхроно пливање...) и спортовима са тежинском категоријама. Препоруке
за исхрану током тренинга и такмичења. Суплементација у естетским спортовима.
9. Практична спортска исхрана – бодибилдинг - Телесна композиција бодибилдера и основне карактеристике спорта.
Препоруке за исхрану током тренинга и такмичења у бодибилдингу. Суплементација у бодибилдингу и високоризични
суплементи. Проблем допинга у бодибилдингу.
10. Практична спортска исхрана – борилачки спортови - Телесна композиција рвача и теквондоиста и основне
карактеристике спорта. Препоруке за исхрану током тренинга и такмичења у рвању и теквондоу. Суплементација у рвању и
теквондоу.

11. Практична спортска исхрана – планинарење - Телесна композиција планинара и основне карактеристике спорта.
Препоруке за исхрану током тренинга и такмичења у планинарењу. Суплементација у планинарењу.
12. Практична спортска исхрана – кајак - Телесна композиција кајакаша и основне карактеристике спорта. Препоруке за
исхрану током тренинга и такмичења у кајаку. Суплементација у кајаку
13. Практична спортска исхрана – зимски спортови - Телесна композиција скијаша и хокејаша на леду и основне
карактеристике спорта. Препоруке за исхрану током тренинга и такмичења у скијању. Суплементација у скијању.
14. Практична спортска исхрана – спортови у дворанама: кошарка - Телесна композиција кошаркаша и основне
карактеристике спорта. Препоруке за исхрану током тренинга и такмичења у кошарци. Суплементација у кошарци.
15. Практична спортска исхрана – веслање - Телесна композиција кајакаша и основне карактеристике спорта. Препоруке
за исхрану током тренинга и такмичења у какаку. Суплементација у кајаку.
Литература
1. Владимир Јаковљевић, Ненад Дикић. Спортска медицина. Факултет медицинских наука, Крагујевац 2016.
2. Ganong William. Ганонгов преглед медицинске физиологије, прво издање на српском језику. Владимир Јаковљевић
главни редактор. Факултет медицинских наука, Крагујевац 2015.
3. Закон о безбедности хране - https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_bezbednosti_hrane.html
4. Луиз Бурк. Практична спортска исхрана. Удружење за медицину спорта Србије, 2009
5. Дикић Н. и сарадници. Спортски кувар. Удружење за медицину спорта Србије, 2015
6. Дикић Н. и сарадници. Пробиотици у спорту. Удружење за медицину спорта Србије, 2015
7. Дикић Н. и сарадници. Интолеранција на храну. Удружење за медицину спорта Србије, 2015
8. Марија Анђелковић и Ненад Дикић. Метаболички фитнес. Удружење за медицину спорта Србије, 2014
9. Василис Клисаурас. Спортска физиологија. Удружење за медицину спорта Србије, 2014
Број часова активне наставе: 75
Теоријска настава: 45
Практична настава: 30 (вежбе)
Методе извођења наставе
Предавања и вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
30
писмени испит
70

Студијски програм: Мастер исхране и суплементације
Назив предмета: ПРАКТИЧНА ИСХРАНА И СУПЛЕМЕНТАЦИЈА ПОСЕБНИХ ГРУПА
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Уписан први семестар мастер академских студија
Циљ предмета. Овладавање најновијим принципима исхране и суплементације посебних група становништва (стари, жене,
деца и адолесценти, вегетаријанци, особе са различитим болестима). Усвајање најважнијих нутритивних захтева у посебним
условима спољашње средине. Познавање принципа паковања, складиштења и декларисања намирница – регулатива.
Исход предмета. Знања и вештине које ће студент стећи: Очекивана знања и вештине студената се односе на теоријско и
практично усвајање базичних начела исхране и суплементације посебних група становништва (стари, жене, деца и
адолесценти, вегетаријанци, особе са различитим болестима). Исхрана и суплементи код смањења телесне тежине
Познавање и примена кључних нутритивних потпора у специјалним условима окружења (висока и ниска температура,
влажност ваздуха исл.). Усвајање основних принципа дозирања физичке активности и њеног усклађења са нутритивним
потребама.
Садржај предмета
1. ИСХРАНА И СУПЛЕМЕНТАЦИЈА ПОСЕБНИХ ГРУПА. Увод у планирање исхране и суплементације посебних
група према различитим категоријама (стари, жене, деца, адолесценти, вегетаријанци), код смањења телесне тежине, код
поремећаја исхране, код одређених болести и у посебним условима спољашње средине.
2. ИСХРАНА И СУПЛЕМЕНТАЦИЈА ПОСЕБНИХ ГРУПА – СТАРИЈА ПОПУЛАЦИЈА. Проблеми исхране старије
популације; Планирање исхране код старије популације; Суплементација старије популације. Смернице и препоруке.
3. ИСХРАНА И СУПЛЕМЕНТАЦИЈА ПОСЕБНИХ ГРУПА- ЖЕНЕ Проблеми исхране код женске популације;
Планирање исхране код женске популације; Суплементација код женске популације. Смернице и препоруке.
4. ИСХРАНА И СУПЛЕМЕНТАЦИЈА ПОСЕБНИХ ГРУПА- ДЕЦА И АДОЛЕСЦЕНТИ Проблеми исхране деце и
адолесцената; Планирање исхране деце и адолесцената; Суплементација деце и адолесцената. Смернице и препоруке.
5. ИСХРАНА И СУПЛЕМЕНТАЦИЈА ПОСЕБНИХ ГРУПА – ВЕГЕТАРИЈАНЦИ Проблеми исхране вегетаријанаца;
Планирање исхране код вегетаријанаца; Суплементација вегетаријанаца. Смернице и препоруке.
6. ИСХРАНА И СУПЛЕМЕНТИ КОД СМАЊЕЊА ТЕЛЕСНЕ ТЕЖИНЕ Проблеми исхране код смањења телесне
тежине; Планирање исхране код смањења телесне тежине; Суплементација код смањења телесне тежине. Смернице и
препоруке.
7. ИСХРАНА И СУПЛЕМЕНТИ КОД ПОРЕМЕЋАЈА ИСХРАНЕ Проблеми исхране код поремећаја исхране;
Планирање исхране код поремећаја исхране; Суплементација код поремећаја исхране. Смернице и препоруке.
8. ИСХРАНА И СУПЛЕМЕНТАЦИЈА КОД ОДРЕЂЕНИХ БОЛЕСТИ I – Кардиоваскуларне болести Проблеми
исхране код кардиоваскуларних болести; Планирање исхране код кардиоваскуларних болести; Суплементација код

кардиоваскуларних болести. Смернице и препоруке.
9. ИСХРАНА И СУПЛЕМЕНТАЦИЈА КОД ОДРЕЂЕНИХ БОЛЕСТИ II – Метаболичке болести Проблеми исхране
код метаболичких болести; Планирање исхране код метаболичких болести; Суплементација код метаболичких болести.
Смернице и препоруке.
10. ИСХРАНА И СУПЛЕМЕНТАЦИЈА КОД ОДРЕЂЕНИХ БОЛЕСТИ III – Малигне болести Проблеми исхране код
малигних болести; Планирање исхране код малигних болести; Суплементација код малигних болести. Смернице и
препоруке.
11. ИСХРАНА И СУПЛЕМЕНТАЦИЈА КОД ОДРЕЂЕНИХ БОЛЕСТИ IV - Остале болести Проблеми исхране код
осталих болести; Планирање исхране код осталих болести; Суплементација код осталих болести. Смернице и препоруке.
12. ЗНАЧАЈ ДОЗИРАЊА ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ ЗА ИСХРАНУ И СУПЛЕМЕНТАЦИЈУ ПОСЕБНИХ ГРУПА
Значај дозирања физичке активности; Планирање исхране и дозирање физичке активности; Суплементација физички
активних особа. Смернице и препоруке.
13. НУТРИТИВНИ ЗАХТЕВИ У ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА СПОЉАШЊЕ СРЕДИНЕ Проблеми исхране у посебним
условима спољашње средине; Планирање исхране у посебним условима спољашње средине; Суплементација у посебним
условима спољашње средине. Смернице и препоруке.
14. ПРИНЦИПИ ПАКОВАЊА, СКЛАДИШТЕЊА И ДЕКЛАРИСАЊА НАМИРНИЦА – РЕГУЛАТИВА Спремање,
паковање и складиштење намирница на одговарајућа места док су у ваљаном стању. Правилници и регулатива за
декларисање, означавање и рекламирање хране
15. ПРИНЦИПИ ПАКОВАЊА, СКЛАДИШТЕЊА И ДЕКЛАРИСАЊА ДИЈЕТЕТСКИХ СУПЛЕМЕНАТА –
РЕГУЛАТИВА Спремање, паковање и складиштење дијететских суплемената. Правилници и регулатива за декларисање,
означавање и рекламирање дијететских суплемената.
Литература
1. Владимир Јаковљевић, Ненад Дикић. Спортска медицина. Факултет медицинских наука, Крагујевац 2016.
2. Ganong William. Ганонгов преглед медицинске физиологије, прво издање на српском језику. Владимир Јаковљевић
главни редактор. Факултет медицинских наука, Крагујевац 2015.
3. Закон о безбедности хране - https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_bezbednosti_hrane.html
4. Луиз Бурк. Практична спортска исхрана. Удружење за медицину спорта Србије, 2009
5. Дикић Н. и сарадници. Спортски кувар. Удружење за медицину спорта Србије, 2015
6. Дикић Н. и сарадници. Пробиотици у спорту. Удружење за медицину спорта Србије, 2015
7. Дикић Н. и сарадници. Интолеранција на храну. Удружење за медицину спорта Србије, 2015
8. Марија Анђелковић и Ненад Дикић. Метаболички фитнес. Удружење за медицину спорта Србије, 2014
9. Василис Клисаурас. Спортска физиологија. Удружење за медицину спорта Србије, 2014
Број часова активне наставе: 60
Теоријска настава: 30
Практична настава: 30 (вежбе)
Методе извођења наставе
Предавања и вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
30
писмени испит
70

Студијски програм: Мастер исхране и суплементације
Назив предмета: ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА ВЕЗАНА ЗА НАМИРНИЦЕ И ДИЈЕТЕТСКЕ СУПЛЕМЕНТЕ
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 7
Услов: Уписан први семестар мастер академских студија
Циљ предмета. Овладавање целокупном законском регулативом везаном за намирнице и дијететске суплементе
Исход предмета. Знања и вештине које ће студент стећи: Очекивана знања и вештине студената се односе на теоријско
усвајање законске регулативе везане за намирнице и дијететске суплементе у погледу здравствене исправности морају да
испуњавају беѕ обзира да ли се производе у Републици Србији или се увозе ради стављања у промет, услови за вршење
надзора над здравственом исправношћу, као и обавезе и одговорности субјеката у пословању. Студенти ће такође научити о
општим условима за безбедност хране, обавезама и одговорности субјеката у пословању храном, хитним мерама и
управљању у кризним ситуацијама, као и о хигијени и квалитету хране.
1. Регулатива о здравственој исправности животњих намирница и предмета опште употребе
2. Регулатива о прехрамбеним производима биљног порекла
3. Регулатива о здравственој исправности дијететских производа
4. Регулатива о декларисању, означавању и рекламирању хране
5. Декларисање намирница и дијететских производа
6. Прехрамбене изјаве које се наводе на декларацији хране
7. Здравствене изјаве које се наводе на декларацији хране
8. Принципи паковања и складиштења хране
9. Регулатива везана за безбедност хране
10. Регулатива везана за технологију хране
11. Стандарди безбедности хране у производњи безглутенске хране
12. Законски оквири везани за генетски модификовану храну

13. Означавање алергена на дијететским суплементима
14. Означавање алергена на намирницима
15. Правилници везани за ишрану посебних група – ученици, предшколске установе, стара лица
Литература
1.Владимир Јаковљевић, Ненад Дикић. Спортска медицина. Факултет медицинских наука, Крагујевац 2016.
2. Ganong William. Ганонгов преглед медицинске физиологије, прво издање на српском језику. Владимир Јаковљевић
главни редактор. Факултет медицинских наука, Крагујевац 2015.
3. Закон о безбедности хране - https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_bezbednosti_hrane.html
4. Луиз Бурк. Практична спортска исхрана. Удружење за медицину спорта Србије, 2009
5. Дикић Н. и сарадници. Спортски кувар. Удружење за медицину спорта Србије, 2015
6. Дикић Н. и сарадници. Пробиотици у спорту. Удружење за медицину спорта Србије, 2015
7. Дикић Н. и сарадници. Интолеранција на храну. Удружење за медицину спорта Србије, 2015
8. Марија Анђелковић и Ненад Дикић. Метаболички фитнес. Удружење за медицину спорта Србије, 2014
9. Василис Клисаурас. Спортска физиологија. Удружење за медицину спорта Србије, 2014
Број часова активне наставе: 75
Теоријска настава: 45
Практична настава: 30 (вежбе)
Методе извођења наставе
Предавања и вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
30
писмени испит
70

Студијски програм: Мастер исхране и суплементације
Назив предмета: ДИЈЕТОТЕРАПИЈА
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 7
Услов: Уписан први семестар мастер академских студија
Циљ предмета. Овладавање најновијим принципима дијетотерапије и клиничке исхране
Исход предмета. Знања и вештине које ће студент стећи: Очекивана знања и вештине студената се односе на теоријско и
практично усвајање базичних начела дијетотерапијe, односно основних знања из клиничке исхране, приближити нове
смернице у примени дијетотерапије, истакнути важност мултидисциплинарног приступа, едуковати лекаре, медицинске
сестре, нутриционисте и друге стручњаке укључене у процес лечења и његу болесника о основама дијетотерапије и клиничке
исхране.
1. Основи дијетотерапије – значај и циљеви
2. Дијетотерапија болести крви
3. Дијетотерапија хормонских поремећаја
4. Дијетотерапија шећерне болести
5. Дијетотерапија малигних болести
6. Дијетотерапија гојазности
7. Дијетотерапија гастроинтестиналних болести
8. Дијетотерапија кардиоваскуларних болести
9. Дијетотерапиоја респираторних болести
10. Дијетотерапија бубрежних болести
11. Дијетотерапија болести нервног система
12. Дијетотерапија кожних болести
13. Дијетотерапија код поремећаја ишране
14. Дијетотерапија имуног система
15. Исхрана након операција и траума
Литература
1. Владимир Јаковљевић, Ненад Дикић. Спортска медицина. Факултет медицинских наука, Крагујевац 2016.
2. Ganong William. Ганонгов преглед медицинске физиологије, прво издање на српском језику. Владимир Јаковљевић
главни редактор. Факултет медицинских наука, Крагујевац 2015.
3. Закон о безбедности хране - https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_bezbednosti_hrane.html
4. Луиз Бурк. Практична спортска исхрана. Удружење за медицину спорта Србије, 2009
5. Дикић Н. и сарадници. Спортски кувар. Удружење за медицину спорта Србије, 2015
6. Дикић Н. и сарадници. Пробиотици у спорту. Удружење за медицину спорта Србије, 2015
7. Дикић Н. и сарадници. Интолеранција на храну. Удружење за медицину спорта Србије, 2015
8. Марија Анђелковић и Ненад Дикић. Метаболички фитнес. Удружење за медицину спорта Србије, 2014
9. Василис Клисаурас. Спортска физиологија. Удружење за медицину спорта Србије, 2014
Број часова активне наставе: 75
Теоријска настава: 45
Практична настава: 30 (вежбе)
Методе извођења наставе
Предавања и вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
30
писмени испит
70

Студијски програм: Мастер исхране и суплементације
Назив предмета: АЛИМЕНТАРНЕ ТОКСОИНФЕКЦИЈЕ
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 7
Услов: Уписан први семестар мастер академских студија
Циљ предмета. Овладавање најновијим проблемима везаним за алиментарне токсоинфекције.
Исход предмета. Знања и вештине које ће студент стећи: Очекивана знања и вештине студената се односе на теоријско и
практично усвајање базичних начела лечења алиментарних токсоинфекција са идејом да се науче болести чији су узрочници
бактерије, вируси и паразити, које су њихове одлике, у којој сехрани најчешће налазе, како препознати симптоме болести и
шта предузети како би се што боље заштитили, укључујући и анализу свих у ланцу производње хране који су одговорни за
безбедност и сигурност хране.
1. Узрочници алиментарних токсоинфекција
2. Механизми алиментарних токсоинфекција
3. Епидемилогија алиментарних токсоинфекција
4. Културолошке разлике код алиментарних токсоинфекција
5. Лечње алиментарних токсоинфекција
6. Профилакса алиментарних токсоинфекција
7. Путничка медицина
8. Утицаји средне на алиментарне токсоинфекције
9. Хигијена ишране
10. Алиментарне токсоинфекције у ресторанима
11. Безбедно припремање хране
12. Загађена вода и здравље људи
13. Дијететика и суплементација код алиментарних токсоинфекција
14. Технологија припреме хране
15. Регулатива у индустрији хране
Литература
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главни редактор. Факултет медицинских наука, Крагујевац 2015.
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4. Луиз Бурк. Практична спортска исхрана. Удружење за медицину спорта Србије, 2009
5. Дикић Н. и сарадници. Спортски кувар. Удружење за медицину спорта Србије, 2015
6. Дикић Н. и сарадници. Пробиотици у спорту. Удружење за медицину спорта Србије, 2015
7. Дикић Н. и сарадници. Интолеранција на храну. Удружење за медицину спорта Србије, 2015
8. Марија Анђелковић и Ненад Дикић. Метаболички фитнес. Удружење за медицину спорта Србије, 2014
9. Василис Клисаурас. Спортска физиологија. Удружење за медицину спорта Србије, 2014
Број часова активне наставе: 75
Теоријска настава: 45
Практична настава: 30 (вежбе)
Методе извођења наставе
Предавања и вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
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Студијски програм: Мастер исхране и суплементације
Назив предмета: ДОЗИРАЊЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ КАО САСТАВНИ ДЕО ПРАВИЛНЕ ИСХРАНЕ
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 7
Услов: Уписан први семестар мастер академских студија
Циљ предмета. Овладавање најновијим принципима дозирања физичке активности
Исход предмета. Знања и вештине које ће студент стећи: Очекивана знања и вештине студената се односе на теоријско и
практично усвајање базичних начела дозирања физичке активности. Примена физичких активности у превенцији и терапији
уз поштовање принципа правилне исхране, захтева уважавање одређених принципа, сличних онима који се користе код
примене фармацеутских препарата. Када је реч о примени физичке активности у служби здравља, треба имати у виду да
физичка активност није универзално превентивно или терапијско средство. Код одређених обољења или патолошких стања
она је индикована, а код неких других контраиндикована, или су контраиндиковани само неки облици физичке активности.
С друге стране, „предозирана“ физичка активност може довести до различитих облика оштећења здравља. Оптимални
здравствени ефекти уз смањење здравственог ризика на минимум, могу се очекивати само онда када су искључене
контраиндикације и када је физичка активност правилно дозирана.Програмирање (индивидуално дозирање) физичких
активности је поступак њиховог прилагођавања биолошким карактеристикама - полу и годинама старости, као и
функционалном статусу - нивоу аеробне способности и здравственом стању сваког учесника у програму. Ово прилагођавање
се остварује адекватним моделовањем три основна варијабилна елемента сваког програма физичке активности: учесталости,
интензитета и трајања, уз уважавање општих препорука о облику активности.
1. Спортскомедицински преглед
2. Соматометријска мерења
3. Значај процена аеробне способности
4. Нутритивна анализа
5. Процена енергетске потрошње
6. Процена енергетског уноса
7. Дозирање интензитета физичке активности
8. Трајање физичке активности
9. Типови физике активности
10. Учесталост физичке активности
11. Значај монторинга срчане фреквенције
12. Стања и болести која утичу на дозирање физичке активности
13. Однос фармакотерапије и дозирања физичке активности
14. Препоруке за дозирање физичке активности најзначајнијих медицинских асоцијација
15. Негативни аспекти и контраиндикације спровођења физичке активности
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