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J A V N I
N A T J E Č A J
za XIX. ocjenjivanje meda
U sklopu manifestacije Dani meda u Hrvatskoj, koja će se održati u vremenu od 03. do 05. listopada 2014.
godine provesti će se natjecanje pčelara i pčelarskih organizacija u kvaliteti pčelinjih proizvoda, prvenstveno
sortnih vrsta meda.
Prijava na natjecanje:
Na natjecanje se mogu prijaviti svi zainteresirani pčelari i pčelarske organizacije koje se bave proizvodnjom i
prometom pčelinjih proizvoda. Zainteresirani natjecatelji trebaju dostaviti dvije staklenke meda po 450 grama i
jednu staklenku od 900 grama za svaki uzorak meda s kojim se žele natjecati. Med mora biti u tekućem stanju.
Na svakoj staklenci mora biti napisano: ime i prezime pčelara ili naziv organizacije koja se natječe, OIB (obavezno
ga upisati), s točnom adresom, vrstom meda, godinom proizvodnje, naznaka lokaliteta s kojeg med potječe, te
veterinarski broj punionice meda ako pčelar istu posjeduje.
Uzorci se dostavljaju do 08. rujna 2014. godine, na adresu:
HGK Županijska komora Osijek
Odsjek za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo
31000 Osijek, Europske avenije 13
Ocjenjivanje prispjelih uzoraka:
Ocjenjivanje uzoraka prijavljenih na natjecanje izvršiti će se na temelju Pravilnika o kvaliteti meda i drugih pčelinjih
proizvoda. Fizikalno-kemijsku i mikroskopsku analizu prispjelih uzoraka izvršiti će Prehrambeno-tehnološki fakultet
Osijek - Zavod za prehranu i nadzor kakvoće prehrambenih proizvoda. Za troškove ove analize prijavljeni
natjecatelj obavezan je, za svaki prijavljeni uzorak, uplatiti iznos od 250,00 kn na IBAN:
HR75 2340 0091 4100 4015 5
HGK Županijska komora Osijek
Model: HR00
Poziv na broj: OIB (obavezno upisati vlastiti OIB)
S naznakom «Za troškove analize meda».
Po obavljenoj fizikalno-kemijskoj i mikroskopskoj analizi, za uzorke koji budu pozitivno ocjenjeni na istoj, održati će
se organoleptičko ocjenjivanje.
Proglašenje pobjednika i dodjela nagrada:
Nakon ocjenjivanja i obrade ocjenjivačkih listića, najbolje ocjenjenim medovima dodijeliti će se priznanja i nagrade.
Nagrade će biti dodjeljene na završnoj svečanosti 04. listopada 2014. godine.
KLASA: 320-01/14-01/58
URBROJ: 311-26/06-14-02
Osijek, 23. lipnja 2014.

