
Правилник о оцењивању сензорног квалитета   јаких алкохолних пића

ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 1. 
Организатор оцењивања квалитета   јаких алкохолних пића Етно центар Гегула 
организује оцењивање квалитета у две категорије:
 -јака алкохолна пића
 -јака алкохолна пића занатског типа производње.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ И ПОДНОШЕЊЕ УЗОРАКА

Члан 2.
За оцењивање квалитета могу се пријавити   јака алкохолна пића која испуњавају 
услове за стављање у промет за непосредну потрошњу, сходно Закону   о јаким 
алкохолним пићима који је на снази, а која су произведена у Србији и Републици 
Српској.  
Члан 3.
За оцењивање квалитета могу се пријавити предузећа која се баве производњом 
и/или прометом   јаких алкохолних пића, као и индивидуални произвођачи. 
Научноистраживачке установе такође могу учествовати у оцењивању квалитета.
Члан 4.
За учешће на оцењивању квалитета произвођачи су дужни да организатору 
доставе узорке с оригиналном декларацијом и етикетом на боцама као за промет 
на тржишту, и то: 2 узорка од минимум0,5,  л по узорку  јаких алкохолних пића, 
односно одговарајући број оригиналних паковања.
Члан 5.
Узорци   јаких алкохолних пића који се достављају на оцењивање морају бити 
уписани у пријави, заједно са следећим подацима:
-назив произвођача
-врста, категорија и назив пића
-квалитетна група, с ближим ознакама
-година производње и садржај етанола.
  Оцењивање јаких алкохолних пића врши се по модификованом Букс-Баумановом 
систему 20 позитивних бодова.
Члан 6.
Узорци се разврставају по хомогеним групама у оквиру којих се прави редослед 
оцењивања
Члан 7.
Оцењивање квалитета   врши стручна комисија, коју бира организатор оцењивања.
Члан 8.
Радом комисије руководи председник, а секретар обавља обраду резултата 
оцењивања.



Члан 9.
О раду Комисије за оцењивање квалитета   води се записник, у који се уносе 
коначни резултати оцењивања за сваки узорак појединачно. За узорке који су 
елиминисани из оцењивања квалитета мора се унети образложење. Записник 
потписују председник и сви чланови комисије.

УСЛОВИ РАДА КОМИСИЈЕ

Члан 10.
У раду сваког оцењивача мора бити обезбеђена апсолутна анонимност, тј узорци 
морају бити шифрирани.
• Оцењивачи раде у тишини, без показивања било каквог знака својих утисака при 
оцењивању.
• Пре него што добије узорак  оцењивачима се даје обавештење о свим техничким 
подацима који се односе на узорак који се оцењује. Ако неки податак јасно указује 
на идентитет узорка, даје се мање прецизирано обавештење у виду описа, 
интервала и сл., већ према одлуци председника.
• Оцењивачи се потписују на оцењивачке листиће и не смеју користити графитне 
оловке.
• Члан техничког особља сакупља оцењивачке листиће, контролише да ли су 
правилно попуњени и да ли се оцењивач потписао.
• Оцењивачи за своју евиденцију могу водити само листе под називом Контролни 
лист оцењивача.
• Оцењивачи не смеју знати оцене нити награде дегустираних пића пре завршетка 
оцењивања свих пријављених узорака, тј њиховог дешифровања.
Члан 11.
На почетку оцењивања комисија може да изврши нулту пробну дегустацију с 
оцењивањем и дискусијом о датим оценама сваког дегустатора, ради 
уједначавања критеријума оцењивања.
Комисија ради у посебној просторији, у којој је тишина и светлост не утиче на боју 
алкохолних пића. 
У просторији температура треба да буде између 18 и 22 степена Целзијусова а 
пушење није дозвољено.
Отварање боца   се врши  у посебној просторији, ван увида дегустатора.
Приликом достављања узорака оцењивачима, боце   морају бити у омоту од   
платна, тако да анонимност  узорка буде апсолутно загарантована.
Сваки оцењивач има свој сто прекривен белим чаршавом, с бројем и именом 
оцењивача. По могућству на столу треба да буде и заставица земље из које је 
оцењивач. 

ОЦЕЊИВАЧКИ ЛИСТ

Члан 12.  



Да би се проценио сензорни квалитет јаких алкохолних пића на такмичењу, 
користиће се листић ЕТНО ЦЕНТРА ГЕГУЛА.
 Члан 13.
Запажања о органолептичким карактеристикама (својствима) оцењивачи на 
оцењивачком листићу изражавају заокруживањем цифре за свако органолептичко 
својство у колони испод сваког од критеријума. Цифре, које представљају 
позитивне бодове за свако од органолептичких својстава (у зависности од 
критеријума), унете су у оцењивачке листиће.
Од укупног броја позитивних бодова сваког оцењивача, члан техничке службе 
израчунава аритметичку средину (заокружење на другој децимали). 
Члан 14.
Пре оцењивања квалитета, узорци јаких алкохолних пића се разврставају по 
групама. 
Члан 15.
Приликом оцењивања квалитета јаких алкохолних пића води се рачуна о 
декларацији произвођача. Уколико комисија утврди да узорак не одговара 
декларацији, нарочито у погледу типичности (аутентичности) може се искључити са
оцењивања.  

ОЦЕЊИВАЊЕ И НАГРАДЕ

Члан 16.
Оцењивање квалитета јаких алкохолних пића врши се оцењивањем по систему 20 
позитивних бодова, према критеријумима датим у оцењивачким листићима.

Јака алкохолна пића, бистри ликери, и алкохолна пића од меда: 
Боја -  бр. бодова: 0 -1 
Бистрина -  бр. бодова: 0 -1 
Типичност -  бр. бодова: 0 -2 
Мирис - бр. бодова: 0 -6 
Укус - бр. бодова: 0 – 10
Максималан број бодова: 20
Емулзиони ликери: 
Боја - бр. бодова: 0 -1 
Хомогеност - бр. бодова: 0 -4 
Типичност - бр. бодова: 0 -1 
Мирис - бр. бодова: 0 -4 
Укус - бр. бодова: 0 – 10
Максималан број бодова: 20

На основу укупног броја бодова, оцењеним узорцима јаких алкохолних пића 
додељују се следећа признања:



ВЕЛИКА ЗЛАТНА
ЗЛАТНА
СРЕБРНА

Оне се морају додељивати према следећим ознакама:
НАГРАДА                                                        ГРАНИЦА ПОЕНА                              
ВЕЛИКА ЗЛАТНА                                           20  до 18,50
ЗЛАТНА                                                            18,49 до  18,01 
СРЕБРНА                                                          18,00 до 16,01
Уз сваку награду се додељује диплома и медаља коју издаје ЕТНО ЦЕНТАР 
ГЕГУЛА  као документ постигнутог квалитета, где се морају уписати 
идентификација узорака пића, његова оцена и његов произвођач. 
Повлачење награде неком пићу се мора извршити ако се накнадном провером 
утврди да пиће у боци није истоветно са пићем код произвођача, о чему ће бити 
обавештено Министарство пољопривреде и медији.


