
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

НАРОДНА СКУПШТИНА 

Одељење за односе са јавношћу 

Датум: 29. септембар 2015. године 

 

 

 

Н А Ј А В А   Д О Г А Ђ А Ј А 
 

 

Поштоване колеге, 

 

Обавештавамо вас да ће у уторак 29. септембра, у Дому Народне 

скупштине бити одржан Округли сто на тему „Транс масне киселине, 

њихов штетан утицај на здравље и законска регулатива у области 

исхране“. 

  

Округли сто ће бити одржан у малој сали Дома Народне 

скупштине, Трг Николе Пашића 13, са почетком у 11.00 часова.  
 

Након Округлог стола планирана је конференција за новинаре на 

којој ће се обратити председник Одбора за заштиту животне средине 

др Бранислав Блажић и професор Универзитетске болнице у 

Копенхагену др Стен Стендер. 

 

 Позивамо вас да пропратите догађај. 

 

Акредитације можете слати на факс: 011/3226-501 и e-mail: 

infosluzba@parlament.rs.   

 

Хвала на сарадњи. 

mailto:infosluzba@parlament.rs


 
ПРОГРАМ ОКРУГЛОГ СТОЛА 

на тему:„Транс масне киселине, њихов штетан утицај на здравље  

и законска регулатива у области исхране“ 

Дом Народне скупштине, Мала сала, 29. септембар 2015. године 

 

 

10:40-11:00 Регистрација учесника  

 

11:00-11:10 др Бранислав Блажић, председник Одбора за заштиту животне 

средине –уводна реч  

 

I 

 

11:10-11:30 Проф. др мед. Стеен Стендер,  начелник  и директор 

лабораторије за клиничку биохемију, Универзитетске болнице у 

Копенхагену , Данска 

                                     Adverse effect of trans  fats in the cardiovascular system. Time to 

protect the population? (Неповољни ефекти трансмасних 

киселина на кардиоваскуларни систем. Време је за заштиту 

становништва?) 

 

11:30-11:40 Проф. др Марија Глибетић, руководилац Центра изузетне 

вредности у области истраживања исхране и метаболизма 

Института за медицинска истраживања –Наука о исхрани и 

зашто ограничити унос трансмасних киселина  

 

11:40-11:50 Проф. др Мирјана Гуриновић, Центар изузетне вредности у 

области истраживања исхране и метаболизма –Квалитет исхране 

одраслог становништва  у Србији 

 

11:50-12:00 Проф. др Весна Вучић, Центар изузетне вредности у области 

истраживања исхране и метаболизма –Маслац или маргарин? 

 

12:00-12:10 Проф. др Данијела Ристић-Медић, Центар изузетне вредности у 

области истраживања исхране и метаболизма – Неповољни 

ефекти трансмасних киселина у исхрани на здравље 
 

12:10-12:20  Пауза за кафу 

   

II 

 

12:20-12:30 проф. др Владимир Јорга, декан ЕЦПД Међународног факултета 

за спорт – трансмасне киселине и здравље спортиста  

 

12:30-12:40 представник комапније „Бамби“ из Пожаревца, Марија 

Несторовић, пројект менаџер - Позитиван пример преласка на 

производњу кондиторских производа без транс масних 

киселина 

 

12:40-12:50 представник компаније „Дијамант а.д.“, Предраг Ненин, 

менаџер управљања квалитетом и заштите животне средине – 

Како производити маргарине са ниским садржајем 

трансмасних киселина? 



 

12:50-13:20 Дискусија 

 

13:20-13:30 др Бранислав Блажић, председник Одбора за заштиту животне 

средине -  завршна реч 

 
 


