
 
Чланица Националне организације потрошача Србије (НОПС) 

 
 

Извештај о испитивању животних намириница 
 
 

Датум узорковања: 14.09.2007. године 
Место узорковања: 
- „Делта Макси 404“, Крагујевац, Спасеније Цане Бабовић бб; 
- ТП „Квин“ Крагујевац, Наша радња Ердоглија, Браће Хаџића бб; 
- „Браћа Поповић“ доо, Хит маркет, Браће Хаџића 57; 
- „Трнава промет“ доо, Браће Хаџића 57; 
- „Ц маркет 249“ Крагујевац, Црвеног барјака бб. 
 
Врста намириница: воћни сок/нектар, освежавајуће безалкохолно пиће  
Врста испитивања: микробиолошко, миколошко и физичко-хемијско 
Испитивање извршио: Институт за јавно здравље Крагујевац 
Пројекат финансијски подржао Град Крагујевац 
 
Испитивани узорци: 
 
 
ВОЋНИ СОК/НЕКТАР 
 

произвођач назив производа паковање 
“IB team” Београд „Верде“ ананас Тетра пак, 1 литар 
“Fresh&Сo” Суботица „Next” кајсија и јабука Тетра пак, 1 литар 
„Фрувита“ Београд „Воћна долина“ кајсија Тетра пак, 1 литар 
„Нектар“ Бач. Паланка „Нектар“ кајсија и јабука Тетра пак, 1 литар 
„Витаминка“ Бања   
Лука 

Крушка, кашасти нектар Тетра пак, 1 литар 

„Вино жупа“ 
Александровац 

„La Vita” боровница Тетра пак, 1 литар 

„Беофруто“ Београд „Моћ природе“ јабука Тетра пак, 1 литар 
„Duga Fruit” Крушевац  „Dagio” јагода и јабука Тетра пак, 1 литар 
„Нектар“ Бач. Паланка „Нектар плус“ рибизла Тетра пак, 1 литар 
„Duga Fruit” Крушевац  „Фавола“ јабука Тетра пак, 1 литар 
„Беофруто“ Београд „Ритам“ јагода и јабука Тетра пак, 1 литар 
„Вино Жупа“ 
Александровац 

„La Vita” коктел,  
мешани воћни нектар  

Тетра пак, 1 литар 

„Таково“ Г. Милановац „Best” поморанџа Тетра пак, 1 литар 
 
 



ОСВЕЖАВАЈУЋА БЕЗАЛКОХОЛНА ПИЋА 
 

произвођач назив производа паковање 
“Фрувита” Београд „Hello“ тропикано Пет, 1.5 литар 
“Fresh&Сo” Суботица „СУ воће“ јабука, 

аронија и црна рибизла 
Тетра пак, 1 литар 

“Fresh&Сo” Суботица „Next Joy“ мултивитамин Пет, 1.5 литар 
„Нектар“ Бач. Паланка „Twister“ зелена банана Пет, 1.5 литар 
„Врњци“ Врњачка Бања Јабука, негазирани сок Пет, 1.5 литар 
„Књаз Милош“ 
Аранђеловац 

„Голф” мултивитамин Пет, 0.5 литра 

„Сторк“ Кула „Фрутела“ наранџа ђус Пет, 2 литра 
„Витаминка” Бања 
Лука  

„WON” малина 
мултивоће 

Тетра пак, 1 литар 

„Минела“ Баточина Боровница, без шећера Пет, 2 литра 
„A&P” Добановци  „Pepsi light“ Пет, 1.5 литар 
“Sinalco Srbija” 
Мионица, Г. Топлица  

„Sinalco Cola“  Пет, 2 литра 

 
 
 
ИЗВЕШТАЈ О МИКРОБИОЛОШКОМ ИСПИТИВАЊУ 
 
Сви испитивани узорци потпуно одговарају нормама Правилника о 
микробиолошкој исправности намирница у промету. 
 
ИЗВЕШТАЈ О МИКОЛОШКОМ ИСПИТИВАЊУ 
 
Сви испитивани узорци потпуно одговарају нормама Правилника о 
микробиолошкој исправности намирница у промету, осим узорка 
“Twister”, зелена банана, произвођача „Нектар“ из Бачке Паланке, 
у чијем је саставу откривено присуство плесни: 
на узорку од 0,1 ml изоловано је 60 плесни.    
 
ИЗВЕШТАЈ О ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКОМ ИСПИТИВАЊУ 
 
Сви испитивани узорци потпуно одговарају нормама: 
Правилника о квалитету воћних сокова, концентрисаних воћних сокова, 
воћних нектара, воћних сокова у праху и сродних производа; 
Правилника о квалитету и другим захтевима за освежавајућа 
безалкохолна пића; 
Правилника о декларисању и означавању упакованих намирница. 
 
ПОСЕБНА НАПОМЕНА 
 
Произвођач „Витаминка“ Бања Лука, у обележавању производа „WON 
малина мултивоће” поступа противно одредбама Правилника о 
квалитету и другим захтевима за освежавајућа безалкохолна пића и то: 
члан 6, став последњи: “Истицање слике воћа, заступљеног у ОБП, 
сирупима и прашковима за ОБП није дозвољено.“ 
 


