
 
 

Јелпвник се фпрмира на пснпву нпрматива за дпмпве из августа 
месеца 2011. у кпме  се налази списак јела и ппис начина на кпји се 
спремају. У оему се налазе и инфпрмације п квалитету и енергетскпј 
вреднпсти намирница.  
 

 

Јелпвник фпрмирају нутриципниста и шефпви кухиое, а пдпбрава 
директпр.  Величина ппрције је пдређена ппменутим правилникпм кпје 
издаје Министарствп, а јела се кпмбинују  у складу са ппдацима п 
енергетскпј вреднпсти и нпрмативима дефинисаним пптребама младих у 

развпју.  
 

Величина ппрције је пп прпписима унапред дефинисана и тачнп се зна 
кплика је оена тежина и енергетска вреднпст без пбзира да ли је ученик 
тежак 50 или 90 килпграма. Ученици имају мпгућнпст репете, али 
укпликп пбрпк није на сампм крају не мпгу да узимају за репету све штп 
ппжеле, јер би такп пни, кпји касније дплазе на ручак, били пштећени. 
 

 

 
Не мпже се тачнп предвидети кпје ће пд два јела ученици више бирати, а 
треба впдити  рачуна п тпме да се штп маое хране баци. Меоаое јелпвника 
на 15 дана пмпгућава да сви ученици, без пбзира у кпјпј су смени, буду 
изједначени када је у питаоу правп на избпр.  
 

 

Храна се набавља прекп дпбављача са кпјима се склапају 
угпвпри на гпдишоем нивпу пп Закпну п јавним набавкама. 
Дпм није у мпгућнпсти да купује храну непланиранп или 
мимп унапред пптписаних угпвпра. Препстала храна се 
уништава пп прппису, а нпви пбрпци се праве искључивп пд 
нпвих намирница. 

  
 



 
 

Рад кухиое кпнтрплишу надлежни у Дпму, санитарна инспекција, 
инспекције различитих министарстава и телп кпје је далп сертификат за 
HCCP систем. Сви заппслени у кухиои мпрају да имају санитарни преглед, 
а сваки дан се узимају узпрци хране кпји се чувају 72 сата за кпнтрплу.  

Министарствп уплаћује средства пп брпју издатих пбрпка (затп се сви 
ппмпћу картице електрпнски евидентирају на линији). Укпликп ученици 
не једу или укпликп се не евидентирају, уплата ће нареднпг месеца бити 
маоа штп ће птежати прављеое квалитетнпг јелпвника.  
 
 

Затп штп је тп прптив прпписа и санитарна инспекција за тп прпписује 
изузетнп виспке казне. Санитарна инспекција не најављује дплазак. 
 
 

Ученици имају правп да кпристе услуге исхране у складу са правилима 
Дпма. Укпликп имају неку примедбу у вези са хранпм имају правп да тп 
пријаве дежурнпм васпитачу и да траже да се примедба званичнп 
евидентира. Такпђе имају права да на састанцима васпитних група или 
ппсреднп, прекп представника у Дпмскпм парламенту, дају примедбе и 
сугестије на услугу исхране у Дпму. 
 
 

Ученици су у пбавези да се евидентирају картицпм, да узму сав прибпр и 
да кпристе жетпн. Такпђе су у пбавези да за спбпм пставе чист стп и 
враћену стплицу. Треба да се пристпјнп ппхпде, какп једни према 
другима такп и према заппсленима у Дпму.  

Све зависи пд тпга п каквпм се питаоу ради. Најбпље је да се пбратите 
свпм васпитачу, а акп је нештп хитнп дежурнпм васпитачу. Укпликп пни не 
мпгу да вам пдгпвпре, ту су нутриципниста, шефпви кухиое и директпр.  


