
 

 

 

OПШТИ УСЛОВИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ВИНА 

У ОРГАНИЗАЦИЈИ ВИНСКОГ РЕДА ТЕЛЕЧКЕ 
ВИСОРАВНИ „АГИОС ДИМИТРИОС” 

 
 
 

Вино за оцењивање може да пријави сваки произвођач, који произведе више од 

100 литара вина,по врсти која се оцењује. 

За оцењивање вина плаћа се донација у износу од 500.00 динара по узорку. 

Сваки произвођач може пријавити више вина и за свако вино плаћа донацију за 

оцењивање. Укупан износ уплатити на текући рачун 205-164966-84 са назнаком сврха 

уплате: Оцењивање вина, најкасније 2 дана од пријаве. 

За свако пријављено вино потребно доставити по 2 боце по 0.75л, читко попуњени 

пријавни лист , доказ о уплаћеној донацији и све то заједно послати. 

Узорке доставити брзом поштом или лично , од 13.маја до 09 јуна 2022god. на адресу: 
локал 

„Месна Заједница Бајша, 24331, ул.Закина бр. 6 ,тел 063/584029 (Атила Баби) и 
065/5392618 (Адам Лацковић), у времену од 07 -19 часова 

Узорци који стигну ван назначеног времена неће бити узети у обзир. 

Узорке вина ће оцењивати стручна комисија,сертификованих оцењивача, на чијем је 

челу Љубица Радан. 

Оцењивање вина биће рађено по правилнику за оцењивање вина “Agios Dimitrios” на скали 

до 100поена. (правилник је на www.agiosdimitrios.org ) 

Вина ће се оцењивати 10.06.2022 год. у следећим категоријама: бела вина, розе вина, 

црвена вина, слатка вина укупно најбоље оцењено вино – апсолутни шампион. 



 

 
 

 
Награде за прво место - за укупног победника пехар, а за све остале учеснике 

дипломе/медаље,  сходно освојеним бодовима и то: 
 
 
 

НАГРАДА ГРАНИЦА ПОЕНА 

- Велико злато - најмање 92 бода 

- Злато - најмање 85 бодова 

- Сребро најмање 82 бода 

- Бронза - најмање 79 бодова 

 

Уз сваку награду се додељује диплома која се издаје дана 11. јуна 2022. године у Бајши 

(Месна Заједница Бајша, Зелена 4), као документ подршке,где се наводи идентификација 

узорка вина, његова оцена и његов произвођач. 

 

 
Молимо Вас да пријавни лист попуните штампаним словима ради лакше обраде 

података Попуњену пријаву доставите на: 

agiosdimitrios2010@gmail.com 

adamlackovic@gmail.com  
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