
На основу члана 29. став 4. Закона о вину („Службени гласник 

РС”, број 41/09) 

 

Министар пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, 

доноси 

 

ПРАВИЛНИК 

О ЛИСТИ ОЦЕЊИВАЧА ВИНА И ВИСИНИ  

НАДОКНАДЕ ЗА РАД ОЦЕЊИВАЧА 

- Објављен у „Службеном гласнику РС”, број 31/12- 

 

Члан 1. 

 Овим правилником утврђује се Листа оцењивача вина, која је 

одштампана уз овај правилник и чини његов саставни део, као и висина 

надокнаде за рад оцењивача. 

  

Члан 2. 

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење: 

1) Листа оцењивача вина јесте листа сензорних оцењивача коју утврђује 

министар надлежан за послове пољопривреде (у даљем тексту: министар) у 

складу са законом којим се уређује вино, која обухвата Листу оцењивача који 

врше оцењивање у оквиру Панела за сензорно оцењивање шире, вина и других 

производа и Листу оцењивача који врше оцењивање у оквиру Комисије за 

сензорно оцењивање вина са географским пореклом; 

2) сензорни оцењивач шире, вина и других производа (у даљем тексту: 

сензорни оцењивач) јесте лице обучено за сензорно оцењивање шире, вина и 

других производа у складу са законом којим се уређује вино, уписано на Листу 

оцењивача вина;  

3) надокнада за рад оцењивача јесте накнада за рад сензорног оцењивача 

у нето износу за сензорно оцењивање шире, вина и других производа, као и за 

рад на општим и специјализованим предавањима, стручним обукама и 

проверама оспособљености кандидата за одабране сензорне оцењиваче и 

сензорне оцењиваче, коју лабораторија плаћа сензорном оцењивачу.  

 

Члан 3. 

Листа оцењивача вина обухвата: 

1) Листу оцењивача који врше оцењивање у оквиру Панела за сензорно 

оцењивање шире, вина и других производа (у даљем тексту: Панел), и то: 

(1) Листу чланова Панела – одабраних оцењивача, 

(2) Листу чланова Панела – специјализованих одабраних оцењивача, 

(3) Листу предавача сарадника – специјализованих стручњак-оцењивача, 

(4) Листу вођа Панела – стручњак-оцењивача;  

2) Листу оцењивача који врше оцењивање у оквиру Комисије за сензорно 

оцењивање вина са географским пореклом (у даљем тексту: Комисија), и то: 

(1) Листу чланова Комисије – одабраних оцењивача Комисије, 

(2) Листу чланова Комисије – специјализованих одабраних оцењивача 

Комисије, 

(3) Листу предавача вишег нивоа - специјализованих стручњак-

оцењивача Комисије, 

(4) Листу председника Комисије – стручњак-оцењивача Комсије, 
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(5) Листу предавача највишег нивоа – стручњак-оцењивача Комисије. 

 

Члан 4. 

 Висина надокнаде за рад сензорних оцењивача који су на Листи 

оцењивача вина утврђује се по узорку шире, вина и других производа, по основу 

руковођења сензорним оцењивањем и по основу обављених предавања, 

стручних обука и провере оспособљености кандидата за одобрене сензорне 

оцењиваче и сензорних оцењивача. 

 

Члан 5. 

 Висина надокнаде за рад сензорног оцењивача за сензорно 

оцењивање износи: 

1) 300 динара - по узорку који репрезентује ширу, вино, односно 

други производ запремине до 5000 литара, 

2) 1000 динара – по узорку који репрезентује ширу, вино, односно 

други производ запремине веће од 5000 литара до 20.000 литара, 

3) 1500 динара – по узорку који репрезентује ширу, вино, односно 

други производ запремине веће од 20.000 литара. 

 Надокнада из става 1. овог члана увећава се за 100 динара по 

узорку за рад вође Панела, односно 200 динара по узорку за рад председника 

Комисије. 

 Висина надокнаде за рад оцењивача на обављању предавања, 

стручних обука и провере оспособљености за сензорно оцењивање за општа 

предавања износи 2.000 динара по дану ангажовања, а за специјализована 

предавања, стручне обуке, провере стручне оспособљености кандидата за 

одабране сензорне оцењиваче, односно одабране сензорне оцењиваче износи 

7.000 динара по дану ангажовања. 

 

Члан 6. 

  Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”.  

 

 

 

 

Број: 110-00-38/2012-09 

 

У Београду, 5. априла 2012. године 

 

 

 

                    

                    МИНИСТАР 

 

                    Душан Петровић   
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Листа оцењивача вина 
 

1) Листа оцењивача који врше оцењивање и дужности у оквиру Панела за сензорно оцењивање шире, вина и других производа 
(1) Листа чланова Панела  
– одабраних оцењивача 

(2) Листа чланова Панела  
– специјализованих одабраних оцењивача 

(3) Листа предавача сарадника  
– специјализованих стручњак-оцењивача 

(4) Листа вођа Панела  
– стручњак-оцењивача 

Место пребивалишта: Београд и Колубарски управни округ 

Слободан Јовић Слободан Јовић  све теме Слободан Јовић све теме Слободан Јовић 

Александар Петровић Александар 
Петровић 

све теме Александар 
Петровић 

све теме Александар Петровић 

Алекса Павловић Алекса Павловић све теме Алекса Павловић све теме Алекса Павловић 

Катарина Лазић, Љиг     Катарина Лазић, Љиг 

Ђурђа Катић     Ђурђа Катић 

Саша Матијашевић      

Младен Голубовић      

Дарко Јакшић Дарко Јакшић законска регулатива 
и уређеност (домаћа 
и ЕУ регулатива, 
географско порекло 
и рејонизација) 

Дарко Јакшић законска регулатива 
и уређеност (домаћа 
и ЕУ регулатива, 
географско порекло 
и рејонизација) 

Дарко Јакшић 

Војкан Стојановић Војкан Стојановић законска регулатива 
и уређеност 
(географско порекло 
и рејонизација) 

Војкан Стојановић законска регулатива 
и уређеност 
(географско порекло 
и рејонизација) 

Војкан Стојановић 

Место пребивалишта: Крушевац и Расински управни округ 

Владан Николић Владан Николић све теме Владан Николић све теме Владан Николић 

Вујадин Стевановић Вујадин Стевановић све теме Вујадин Стевановић све теме Вујадин Стевановић 

Марко Малићанин     Марко Малићанин 

Драган Цветковић     Драган Цветковић 

Милован Поповић     Милован Поповић 

Момир Недић      

Дејан Михајловић, Александовац     Дејан Михајловић, Александовац 

Жарко Стојаковић, Александовац     Жарко Стојаковић, Александовац 

Живојин Дамјановић, Александовац     Живојин Дамјановић, Александовац 

Миросав Ћалић, Александовац      

Бојана Костић, Александовац      

Мирјана Ђокић, Александовац      

Владимир Ђолић, Александовац      

Анђелка Гашић Марић, Александовац      

Место пребивалишта: Јагодина и Поморавски управни округ 

Зоран Цилић Зоран Цилић све теме Зоран Цилић све теме Зоран Цилић 
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Миодраг Цилић     Миодраг Цилић 

Место пребивалишта: Ниш, Нишавски управни округ и Топлички управни округ 

Снежана Станковић Опсеница Снежана Станковић 
Опсеница 

све теме Снежана Станковић 
Опсеница 

све теме Снежана Станковић Опсеница 

Дарко Томићевић     Дарко Томићевић 

Весна Ранковић     Весна Ранковић 

Ивана Мошић      

Јелена Живковић      

Димитрије Станковић      

Синиша Ранчић      

Место пребивалишта: Нови Сад и Јужнобачки управни округ 

Владимир Ковач Владимир Ковач све теме Владимир Ковач све теме Владимир Ковач 

Владимир Пушкаш Владимир Пушкаш све теме Владимир Пушкаш све теме Владимир Пушкаш 

Јован Попов Јован Попов све теме Јован Попов све теме Јован Попов 

Татјана Ђуричић, Сремска Каменица Татјана Ђуричић све теме Татјана Ђуричић све теме Татјана Ђуричић, Сремска Каменица 

Слободан Маринковић Слободан 
Маринковић 

све теме Слободан 
Маринковић 

све теме Слободан Маринковић 

Љубица Радан     Љубица Радан 

Бојан Мандић      

Драгослав Иванишевић Драгослав 
Иванишевић 

методе органске 
производње грожђа 
и вина 

Драгослав 
Иванишевић 

методе органске 
производње грожђа 
и вина 

Драгослав Иванишевић 

Иван Смајиловић, Бечеј Иван Смајиловић изотопска 
испитивања вина 

Иван Смајиловић изотопска 
испитивања вина 

 

Предраг Вулићевић, Бечеј      

Место пребивалишта: Суботица, Севернобачки управни округ и Севернобанатски управни округ 

Сретен Коларић     Сретен Коларић 

Ивана Јараковић      

Место пребивалишта: Вршац и Јужнобанатски управни округ 

Александар Ивков     Александар Ивков 

Миодраг Кертес      

Саша Попов      

Владимир Чејић      

Место пребивалишта: АП Косово и Метохија 

Божидар Петровић, Велика Хоча     Божидар Петровић, Велика Хоча 

Срђан Петровић, Велика Хоча     Срђан Петровић, Велика Хоча 

 
НАПОМЕНА: 

(1) Листа чланова Панела (одабраних оцењивача) – је листа сензорних оцењивача који могу вршити сензорно оцењивање у оквиру Панела и вршити општа предавaња, а 
утврђује се на основу завршене обуке оцењивача (оцењивача лаика, упућеног оцењивача и сл., односно кандидата за одабраног оцењивача) за сензорно оцењивање вина која је 
обухватала најмање 60 сати наставне и практичне обуке и која је спроведена од предавача одговарајућих квалификација од којих је најмање један члан Комисије коју именује министар 
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у складу са законом којим се уређује вино, односно завршене обуке за сензорно оцењивање вина која је обухватала најмање 60 сати наставне и практичне обуке иностране 
организације ако је обука обављена у иностранству, доказа о учествовању у сензорном оцењивању вина на најмање 10 званичних манифестација, односно доказа о сензорном 
оцењивању најмање 200 узорака вина, као и на основу позитивног мишљења о стручној оспособљености за вршење сензорног оцењивања добијеног након провере стручне 
оспособљености од стране најмање три члана Комисије (са Листе предавача највишег нивоа), а која је организована у оквиру одговарајуће овлашћене лабораторије. 

(2) Листа чланова Панела (специјализованих одабраних оцењивача) – је листа сензорних оцењивача који могу вршити и оцењивање и давање стручних мишљења у вези теме 
за коју су специјализовани, а утврђује се на основу искуства одабраног оцењивача у сензорном оцењивању као члана Панела од најмање две године, оцене најмање 500 узорака вина у 
овом периоду као члана Панела или незваничног оцењивача на седницама Панела, на основу похађања предавања, завршених одговарајућих стручних обука, као и на основу додатног 
знања или искуства у познавању одређене теме, односно знања или искуства у посебном сензорном оцењивању (одређена врста, категорија, односно тип вина, одређена сорта, 
одређена земља производње, одређена мана или кварење шире, вина и других производа, законска регулатива и уређеност области виноградарства и винарства и слично) и позитивног 
мишљења о стручној оспособљености за вршење дужности специјализованог одабраног оцењивача добијеног након провере стручне оспособљености од стране најмање три члана 
Комисије (са Листе предавача највишег нивоа), а која је организована у оквиру одговарајуће овлашћене лабораторије. 

(3) Листа предавача сарадника – је листа сензорних оцењивача који могу и да предају на одобрену специјалну тему, а утврђује се на основу искуства специјализованог 
одабраног оцењивача у сензорном оцењивању као члана Панела од најмање две године, оцене најмање 500 узорака вина у овом периоду као члана Панела или незваничног оцењивача 
на седницама Панела, на основу похађаних предавања, завршених одговарајућих стручних обука, стеченог најмање високог, односно вишег образовања у научној области биотехничких 
наука према студијском програму, односно наставном плану и програму чији садржај обухвата прераду грожђа, односно производњу вина, као и на основу додатног знања или искуства 
у познавању одређене теме, односно знања или искуства у посебном сензорном оцењивању (одређена врста, категорија, односно тип вина, одређена сорта, одређена земља порекла, 
одређена мана или кварење шире, вина и других производа, законска регулатива и уређеност области виноградарства и винарства и слично) и позитивног мишљења о стручној 
оспособљености за вршење дужности специјализованог стручњака-оцењивача (предавача сарадника) о датој теми добијеног након провере стручне оспособљености од стране најмање 
три члана Комисије (са Листе предавача највишег нивоа), а која је организована у оквиру одговарајуће овлашћене лабораторије. 

(4) Листа вођа Панела (стручњак-оцењивача) – је листа сензорних оцењивача који могу вршити и оцењивање у оквиру Панела и дужности вође Панела, а утврђује се на 
основу искуства одабраног оцењивача у сензорном оцењивању као члана Панела најмање две године, оцене најмање 500 узорака вина у овом периоду као члана Панела или 
незваничног оцењивача на седницама Панела, на основу похађаних предавања, завршених одговарајућих стручних обука, стеченог најмање високог, односно вишег образовања у 
научној области биотехничких наука према студијском програму, односно наставном плану и програму чији садржај обухвата прераду грожђа, односно производњу вина, као и на основу 
позитивног мишљење о стручној оспособљености за вршење дужности стручњака-оцењивача (вође Панела) добијеног након провере стручне оспособљености од стране најмање три 
члана Комисије (са Листе предавача највишег нивоа), а која је организована у оквиру одговарајуће овлашћене лабораторије. 

 

2) Листа оцењивача који врше оцењивање и дужности у оквиру Комисије за сензорно оцењивање вина са географским пореклом 

(1) Листа чланова Комисије 
– одабраних оцењивача Комисије 

(2) Листа чланова Комисије  
– специјализованих одабраних 

оцењивача Комисије 

(3) Листа предавача вишег нивоа  
- специјализованих стручњак-

оцењивача Комисије 

(4) Листа председника Комисије  
– стручњак-оцењивача Комсије 

(5) Листа предавача највишег 
нивоа  

– стручњак-оцењивача Комисије 

Место пребивалишта: Београд и Колубарски управни округ 

Слободан Јовић Слободан Јовић све теме Слободан Јовић све теме Слободан Јовић Слободан Јовић 

Александар Петровић Александар 
Петровић 

све теме 
Александар 
Петровић 

све теме Александар Петровић Александар Петровић 

Алекса Павловић     Алекса Павловић  

Место пребивалишта: Крушевац и Расински управни округ 

Владан Николић Владан Николић 

енолошке 
праксе и 
енолошка 
средства 

Владан Николић 

енолошке 
праксе и 
енолошка 
средства 

Владан Николић  

Вујадин Стевановић     Вујадин Стевановић  

Милован Поповић       
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Живојин Дамјановић, 
Александовац 

      

Место пребивалишта: Јагодина и Поморавски управни округ 

Зоран Цилић     Зоран Цилић  

Место пребивалишта: Ниш, Нишавски управни округ и Топлички управни округ 

Снежана Станковић Опсеница Снежана Станковић 
Опсеница 

све теме 
Снежана Станковић 
Опсеница 

све теме 
Снежана Станковић Опсеница Снежана Станковић Опсеница 

Весна Ранковић       

Место пребивалишта: Нови Сад и Јужнобачки управни округ 

Владимир Ковач Владимир Ковач све теме Владимир Ковач све теме Владимир Ковач Владимир Ковач 

Владимир Пушкаш Владимир Пушкаш све теме Владимир Пушкаш све теме Владимир Пушкаш Владимир Пушкаш 

Јован Попов       

Татјана Ђуричић, Ср. Каменица       

Слободан Маринковић       

Место пребивалишта: Суботица, Севернобачки управни округ и Севернобанатски управни округ 

Сретен Коларић       

Место пребивалишта: Вршац и Јужнобанатски управни округ 

Александар Ивков       

 
НАПОМЕНА: 

(1) Листа чланова Комисије (одабраних оцењивача Комисије) – је листа сензорних оцењивача који могу да врше сензорно оцењивање у оквиру Комисије, као и обуку 
оцењивача (оцењивача лаика, упућених оцењивача и сл., односно кандидата за одабране оцењиваче), а утврђује се на основу искуства стручњак-оцењивача у сензорном оцењивању 
као вође Панела од најмање две године, оцене најмање 500 узорака вина у овом периоду као вође, члана Панела или незваничног оцењивача на седницама Панела, односно на основу 
искуства стручњак-оцењивача у сензорном оцењивању као члана Панела од најмање пет година, оцене најмање 1500 узорака вина у овом периоду као члана Панела или незваничног 
оцењивача на седницама Панела, на основу похађаних предавања, завршених одговарајућих стручних обука, као и на основу позитивног мишљење о стручној оспособљености за 
вршење дужности одабраног оцењивача Комисије добијеног након провере стручне оспособљености од стране најмање три члана Комисије (са Листе предавача највишег нивоа), а која 
је организована у оквиру одговарајуће овлашћене лабораторије. 

(2) Листа чланова Комисије (специјализованих одабраних оцењивача Комисије) – је листа сензорних оцењивача који могу и да предају на одобрену специјалну тему, а 
утврђује се на основу искуства одабраног оцењивача Комисије у сензорном оцењивању као члана Комисије најмање две године, оцене најмање 500 узорака вина у том периоду као 
члана Панела или незваничног оцењивача на седницама Комисије, на основу похађаних предавања, завршених одговарајућих стручних обука, као и на основу додатног знања или 
искуства у познавању одређене теме, односно знања или искуства у посебном сензорном оцењивању (одређена врста, категорија, односно тип вина, одређена сорта, одређена 
географска ознака за вина са географским пореклом, одређена земља порекла, одређена мана или кварење шире, вина и других производа, законска регулатива и уређеност области 
виноградарства и винарства и слично) и позитивног мишљења о стручној оспособљености за вршење дужности специјализованог одабраног оцењивача Комисије добијеног након 
провере стручне оспособљености од стране најмање три члана Комисије (са Листе предавача највишег нивоа), а која је организована у оквиру одговарајуће овлашћене лабораторије. 

(3) Листа предавача вишег нивоа (специјализованих одабраних оцењивача Комисије) – је листа сензорних оцењивача који могу и да предају на одобрену специјалну тему, а 
утврђује се на основу искуства специјализованог одабраног оцењивача Комисије у сензорном оцењивању као члана Комисије од најмање две године, оцене најмање 500 узорака вина у 
овом периоду као члана Панела или незваничног оцењивача на седницама Комисије, на основу похађаних предавања, завршених одговарајућих стручних обука, као и на основу 
додатног знања или искуства у познавању одређене теме, односно знања или искуства у посебном сензорном оцењивању (одређена врста, категорија, односно тип вина, одређена 
сорта, одређена географска ознака за вина са географским пореклом, одређена земља порекла, одређена мана или кварење шире, вина и других производа, законска регулатива и 
уређеност области виноградарства и винарства и слично) и позитивног мишљења о стручној оспособљености за вршење дужности специјализованог стручњака-оцењивача Комисије 
(предавача вишег нивоа) о датој теми добијеног након провере стручне оспособљености од стране најмање три члана Комисије (са Листе предавача највишег нивоа), а која је 
организована у оквиру одговарајуће овлашћене лабораторије. 
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(4) Листа председника Комисије (стручњак-оцењивача Комисије) – је листа сензорних оцењивача који могу да оцењују у оквиру Комисије и врше дужност председника 
Комисије, а утврђује се на основу искуства одабраног оцењивача Комисије у сензорном оцењивању као члана Комисије најмање две године, оцене најмање 500 узорака вина у том 
периоду као члана Панела или незваничног оцењивача на седницама Комисије, на основу похађаних предавања, завршених одговарајућих стручних обука, стеченог најмање високог, 
односно вишег образовања у научној области биотехничких наука према студијском програму, односно наставном плану и програму чији садржај обухвата прераду грожђа, односно 
производњу вина, као и на основу позитивног мишљења о стручној оспособљености за вршење дужности стручњак-оцењивача (председника Комисије) добијеног након провере стручне 
оспособљености од стране најмање три члана Комисије (са Листе предавача највишег нивоа), а која је организована у оквиру одговарајуће овлашћене лабораторије. 

(5) Листа предавача највишег нивоа (стручњак-оцењивача Комисије) – је листа сензорних оцењивача који могу и да врше обуку и проверу стручне оспособљености кандидата 
за одабране сензорне оцењиваче и свих категорија одабраних сензорних оцењивача, а утврђује се на основу искуства стручњак-оцењивача Комисије у сензорном оцењивању као 
председника Комисије најмање две године, оцене најмање 500 узорака вина у овом периоду као председника, члана Панела или незваничног оцењивача на седницама Комисије, на 
основу похађаних предавања, завршених одговарајућих стручних обука, стеченог најмање високог, односно вишег образовања у научној области биотехничких наука према студијском 
програму, односно наставном плану и програму чији садржај обухвата прераду грожђа, односно производњу вина, као и на основу додатног знања или дугогодишњег искуства у 
познавању свих тема у вези сензорног оцењивања, прераде грожђа, односно производње вина, виноградарства и винарства и слично и позитивног мишљења о стручној 
оспособљености за вршење дужности стручњака-оцењивача Комисије (са Листе предавача највишег нивоа) о свим неопходним темама добијеног након провере стручне 
оспособљености од стране најмање три члана Комисије (предавача највишег нивоа), а која је организована у оквиру одговарајуће овлашћене лабораторије. 
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