На основу члана 13. став 3. Закона о вину („Службени гласник РС”, бр.
41/09 и 93/12),
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНAMA И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О САДРЖИНИ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА
ВИНОГРАДАРСКОГ РЕГИСТРА, КАО И О ОБРАСЦУ ЗАХТЕВА ЗА УПИС У
ВИНОГРАДАРСКИ РЕГИСТАР
- Објављен у „Службеном гласнику РС“ број 9/14 од 30. јануара 2014. године Члан 1.
У Правилнику о садржини и начину вођења Виноградарског регистра,
као и о обрасцу захтева за упис у Виноградарски регистар („Службени гласник РС”,
број 33/10), у члану 2. тачка 4) после речи: „након мерења” додаје се запета и речи:
„односно одређивања”.
Члан 2.
У члану 7. став 3. реч: „уписаних” брише се.
Члан 3.
Члан 10. мења се и гласи:
„Члан 10.
Уз захтев за упис у Регистар подноси се:
1) уговор о закупу, односно коришћењу за виноградарску парцелу на
којој се виноград налази, ако подносилац захтева није власник те виноградарске
парцеле, односно ако је закупац или корисник;
2) документ којим се доказује право својине на катастарској парцели на
којој се налази виноградарска парцела, ако право својине није уписано у катастар
непокретности (решење о расподели комасационе масе, решење о наслеђивању и
др).”
Члан 4.
Образац ВВ 1 - Захтев за упис у Виноградарски регистар, који је
одштампан уз Правилник о садржини и начину вођења Виноградарског регистра, као
и о обрасцу захтева за упис у Виноградарски регистар („Службени гласник РС”, број
33/10) и чини његов саставни део, замењује се новим Обрасцем ВВ 1 - Захтев за упис
у Виноградарски регистар, који је одштампан уз овај правилник и чини његов
саставни део.
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Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.

Број: 110-00-00034/2010-09
У Београду, 28. јануара 2014. године

МИНИСТАР
проф. др Драган Гламочић
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Образац ВВ 1

ЗАХТЕВ ЗА УПИС У ВИНОГРАДАРСКИ РЕГИСТАР
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Немањина 22-26, 11000 Београд

А

ПРВИ УПИС ПРОИЗВОЂАЧА ГРОЖЂА У ВИНОГРАДАРСКИ РЕГИСТАР (Секција 1 и 2)

Б

ПРОМЕНA ПОДАТАКА У ВИНОГРАДАРСКОМ РЕГИСТРУ (Секција 1, 2 и 3):

Б-1
Б-2
Б-3

Промена података о произвођачу грожђа (Секција 1)
Промена података о виноградарским парцелама (упис-евидентирање/промена/брисање) (Секција 2)
Промена података о годишњој производњи грожђа (Секција 3)

Место за заводни печат

Секција 1 – ПОДАЦИ О ПРОИЗВОЂАЧУ ГРОЖЂА
1.1. ПОДАЦИ ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА
JMБГ

ИМЕ (ИМЕ ОЦА) И ПРЕЗИМЕ

1.2. ПОДАЦИ ЗА ПРАВНА ЛИЦА / ПРЕДУЗЕТНИКЕ
МБ

НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА / ПРЕДУЗЕТНИКА
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА /
ОСНИВАЧА

JMБГ

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ

ПИБ
ПОДАЦИ О ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ГРОЖЂА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ЈМБГ
БРОЈ ТЕЛЕФОНА

АДРЕСА

е-mail

1.3. ОПШТИ ПОДАЦИ ЗА ФИЗИЧКА И ПРАВНА ЛИЦА / ПРЕДУЗЕТНИКЕ (СЕДИШТЕ)
ОКРУГ

ПОШТАНСКИ БРОЈ

ОПШТИНА

БРОЈ ТЕЛЕФОНА

МЕСТО

БРОЈ ФАКСА

УЛИЦА И БРОЈ

е-mail
НАПОМЕНА

БРОЈ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА

Секција 2 - ПОДАЦИ О ВИНОГРАДАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА
а – Упис-евидентирање нове виноградарске парцеле у Виног. регистар; б - Промена података о уписаној – евидентираној виноградарској парцели; в - Брисање виноградарске парцеле из Виног. регистра

а
б
в
а
б
в

ha

m2

(14)

(15)

(16)

(17)

НАМЕНА ГРОЖЂА
(Уписати шифру)

(13)

ПРОСЕЧАН ПРИНОС
ГРОЖЂА ПО ХЕКТАРУ СА
ВИНОГРАД. ПАРЦЕЛЕ
(kg/ha)

(12)

У РЕДУ

(11)

ИЗМЕЂУ
РЕДОВА

(10)

УКУПАН ПРИНОС
ГРОЖЂА СА ВИНOГРАД.
ПАРЦЕЛЕ (кg)

(9)
a

(m)

ГОДИНА САДЊЕ

(8)

РАЗМАК
САДЊЕ

УЗГОЈНИ ОБЛИК
(Уписати шифру)

m2

ПОДЛОГА (Уписати
шифру, као и клон)

(7)
a

СОРТА (Уписати
шифру, као и клон)

ha

ЈМБГ или МБ
ВЛАСНИКА
КАТАСТАРСКЕ
ПАРЦЕЛЕ

m2

2.3. ВИНОГРАДАРСКИ ПОДАЦИ
ВЛАСНИШТВО НАД
КАТАСТ. ПАРЦЕЛОМ
(Уписати шифру)

a

ПОВРШИНА
КАТАСТАРСКЕ
ПАРЦЕЛЕ КОЈА ЈЕ
ОБУХВАЋЕНА
ВИНОГРАДАРСКОМ
ПАРЦЕЛОМ

(6)

(4)
ha

ДЕЛИМИЧНО / ПОТПУНО
(Уписати шифру)

(5)

ПОВРШИНА
КАТАСТАРСКЕ
ПАРЦЕЛЕ

БРОЈ КАТАСТАРСКЕ
ПАРЦЕЛЕ

(3)

2.2. КАТАСТАРСКИ ПОДАЦИ
КАТАСТАРСКА
ОПШТИНА

(2)

ПОВРШИНА
ВИНОГРАДАРСКЕ
ПАРЦЕЛЕ

РЕГИОН / РЕЈОН /
ВИНОГОРЈЕ (Уписати
шифру)

(1)

РЕДНИ БРОЈ / БР.
ВИНОГРАДАРСКЕ
ПАРЦЕЛЕ

СВРХА

(упис/промена/брисање)

2.1. ВИНОГРАДАРСКА ПАРЦЕЛА

(18)

СВРХА

(2)
(3)

а
б
в

а
б
в

а
б
в

а
б
в

а
б
в

а
б
в

а
б
в

а
б
в

а
б
в

а
б
в

НАПОМЕНА

ha
(4)
a
(5)
(6)
ha
(7)
a
m2
(8)
ha
(9)
a

СОРТА (Уписати
шифру, као и клон)
ПОДЛОГА (Уписати
шифру,као и клон)

(10)
(11)
(12)
(13)

(m)

(14)
(15)
(16)
(17)

НАМЕНА ГРОЖЂА
(Уписати шифру)

ПРОСЕЧАН ПРИНОС
ГРОЖЂА ПО ХЕКТАРУ СА
ВИНОГРАД. ПАРЦЕЛЕ
(kg/ha)

УКУПАН ПРИНОС
ГРОЖЂА СА ВИНOГРАД.
ПАРЦЕЛЕ (кg)

ГОДИНА САДЊЕ

РАЗМАК
САДЊЕ
УЗГОЈНИ ОБЛИК
(Уписати шифру)

У РЕДУ

2.2. КАТАСТАРСКИ ПОДАЦИ

ИЗМЕЂУ
РЕДОВА

ЈМБГ или МБ
ВЛАСНИКА
КАТАСТАРСКЕ
ПАРЦЕЛЕ

m2

ВЛАСНИШТВО НАД
КАТАСТ. ПАРЦЕЛОМ
(Уписати шифру)

ПОВРШИНА
КАТАСТАРСКЕ
ПАРЦЕЛЕ КОЈА ЈЕ
ОБУХВАЋЕНА
ВИНОГРАДАРСКОМ
ПАРЦЕЛОМ

2.1. ВИНОГРАДАРСКА ПАРЦЕЛА
ДЕЛИМИЧНО / ПОТПУНО
(Уписати шифру)

ПОВРШИНА
КАТАСТАРСКЕ
ПАРЦЕЛЕ

БРОЈ КАТАСТАРСКЕ
ПАРЦЕЛЕ

m2
КАТАСТАРСКА
ОПШТИНА

ПОВРШИНА
ВИНОГРАДАРСКЕ
ПАРЦЕЛЕ

РЕГИОН /
РЕЈОН/ВИНОГОРЈЕ
(Уписати шифру)

(1)
РЕДНИ БРОЈ/БР.
ВИНОГРАДАРСКЕ
ПАРЦЕЛЕ

(упис/промена/брисање)

Секција 2 - ПОДАЦИ О ВИНОГРАДАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА
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а – Упис-евидентирање нове виноградарске парцеле у Виног. регистар; б - Промена података о уписаној – евидентираној виноградарској парцели; в - Брисање виноградарске парцеле из Виног. регистра

2.3. ВИНОГРАДАРСКИ ПОДАЦИ

(18)
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3.1. ВИНОГРАДИ
СА РАЗЛИЧИТОМ
НАМЕНОМ
ГРОЖЂА
ПРОИЗВЕДЕНО ГРОЖЂЕ
НАМЕЊЕНО
ЗА
ОДГОВАРАЈУЋУ
КАТЕГОРИЈУ ВИНА ИЛИ
ДРУГУ ВРСТУ ВИНА,
ОДНОСНО
ДРУГУ
НАМЕНУ

Секција 3 – ПОДАЦИ О ГОДИШЊОЈ ПРОИЗВОДЊИ ГРОЖЂА
ПРИЈАВА БЕРБЕ ЗА ГОДИНУ
2 0
3.2. ПОДАЦИ О ВИНОГРАДАР.
ПАРЦЕЛАМА
ПОВРШИНА
ВИНОГРАДАР
БРОЈ
СКЕ ПАРЦЕЛЕ
ВИНОГРАДАРСКЕ
(hа)
ПАРЦЕЛЕ
(1)

3.3. ПОДАЦИ О КОЛИЧИНИ
ПРОИЗВЕДЕНОГ ГРОЖЂА
КОЛИЧИНА
ПРОИЗВ.
ГРОЖЂА (kg)

(4)

(3)

ГРОЖЂЕ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ У
СОПСТВЕНОЈ
ВИНАРИЈИ

(5)

(2)

ha

a

m

2

црвено

1. ВИНОГРАДИ СА
ГРОЖЂЕМ
ЗА
КВАЛИТЕТНА ВИНА
СА ГЕОГРАФСКИМ
ПОРЕКЛОМ (К.Г.П.К.
и К.П.К.)
УКУПНО за ову категорију

2. ВИНОГРАДИ СА
ГРОЖЂЕМ
ЗА
РЕГИОНАЛНА ВИНА
(Г.И.)
УКУПНО за ову категорију

3. ВИНОГРАДИ СА
ГРОЖЂЕМ
ЗА
СОРТНА
СТОНА
ВИНА
(БЕЗ
ГЕОГРАФСКОГ
ПОРЕКЛА)
УКУПНО за ову категорију

4. ВИНОГРАДИ СА
ГРОЖЂЕМ
ЗА
СТОНА ВИНА (БЕЗ
ГЕОГРАФСКОГ
ПОРЕКЛА)
УКУПНО за ову категорију
5.
ВИНОГРАДИ
СА
ГРОЖЂЕМ ЗА ДРУГА
ВИНА/ДРУГЕ НАМЕНЕ
УКУПНО за ову врсту

УКУПНО

ПРИНОС (kg/ha)

3.4. МЕСТО (ДЕСТИНАЦИЈА) ПРЕРАДЕ ГРОЖЂА

ha

a

m2

(*) – Уколико се попуњавају колоне (6) или (7), наводе се подаци и у подсекцији 3.6.

бело

црвено

бело

црвено

бело

КООПЕРATИВА/ПРОИЗВОЂАЧ ВИНА
(*) (6)
ГРОЖЂЕ ( kg )
црвено

бело

ШИРА ( l )
црвено

бело

3.5 ПОДАЦИ О БЕРБИ И ГРОЖЂУ

ДРУГА
ДЕСТИНАЦИЈА
ГРОЖЂА ИЛИ
ШИРЕ (*)(kg или l)

ДАТУМ БЕРБЕ

(8)

(7)
црвено

САДРЖАЈ
ШЕЋЕРА
(%)

(9)
бело

дан

месец
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3.6. ПОДАЦИ О МЕСТУ (ДЕСТИНАЦИЈИ) ПРЕРАДЕ ГРОЖЂА
ПРИМАЛАЦ / КУПАЦ
а – КООПЕРАТИВА
б – ПРОИЗВОЂАЧ ВИНА
в – ТРЕЋЕ ЛИЦЕ (купац грожђа за кооперативу или другог
произвођача вина)
(НАЗИВ, АДРЕСА,РБ/МБ ПРЕДУЗЕЋА И КОНТАКТ ТЕЛЕФОН

(10)

ВРСТА СИРОВИНЕ КОЈА ЈЕ ПРОДАТА ДРУГОМ ПРОИЗВОЂАЧУ ИЛИ ПРЕДАТА КООПЕРАТИВИ (ГРОЖЂЕ И/ИЛИ ШИРА) ЗА
ПРОИЗВОДЊУ (kg или l): (11)
КВАЛИТЕТНИХ ВИНА СА
ГЕОГРАФСКИМ ПОРЕКЛОМ
(К.Г.П.К. и К.П.К.)

црвено

бело

РЕГИОНАЛНИХ ВИНА (Г.И.)

црвено

бело

„СТОНИХ СОРТНИХ“ ВИНА
(БЕЗ ГЕОГРАФСКОГ
ПОРЕКЛА)

црвено

бело

„СТОНИХ“ (БЕЗ
ГЕОГРАФСКОГ
ПОРЕКЛА) ВИНА

црвено

бело

ДРУГИХ ВИНА/ЗА ДРУГЕ
НАМЕНЕ

црвено

бело

1. ПРИМАЛАЦ / КУПАЦ ГРОЖЂА

а
б
в
1. ПРОИЗВОЂАЧ ВИНА ОД ПРЕДАТОГ/ПРОДАТОГ ПРИОЗВЕДЕНОГ ГРОЖЂА

а
б
2. ПРИМАОЦ / КУПАЦ ГРОЖЂА

а
б
в
2. ПРОИЗВОЂАЧ ВИНА ОД ПРЕДАТОГ/ПРОДАТОГ ПРИОЗВЕДЕНОГ ГРОЖЂА

а
б
3. ПРИМАОЦ / КУПАЦ ГРОЖЂА

а
б
в
3. ПРОИЗВОЂАЧ ВИНА ОД ПРЕДАТОГ/ПРОДАТОГ ПРИОЗВЕДЕНОГ ГРОЖЂА

а
б
4. ПРИМАОЦ / КУПАЦ ГРОЖЂА

а
б
в
4. ПРОИЗВОЂАЧ ВИНА ОД ПРЕДАТОГ/ПРОДАТОГ ПРИОЗВЕДЕНОГ ГРОЖЂА

а
б
5. ПРИМАОЦ / КУПАЦ ГРОЖЂА

а
б
в
5. ПРОИЗВОЂАЧ ВИНА ОД ПРЕДАТОГ/ПРОДАТОГ ПРИОЗВЕДЕНОГ ГРОЖЂА

а
б
УЗ ПОПУЊЕН ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА (КАДА СЕ ВРШИ ПРВИ УПИС ПРОИЗВОЂАЧА – А И КАДА СЕ ВРШИ УПИС ВИНОГРАДАРСКИХ ПАРЦЕЛА – Б-2-а), УКОЛИКО ЈЕ НЕОПХОДНО ПРИЛАЖУ СЕ ДОКАЗНА ДОКУМЕНТА О ВЛАСНИШТВУ, ЗАКУПУ,
ОДНОСНО КОРИШЋЕЊУ
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА
ПОТПИС (И ПЕЧАТ) ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА
ДАТУМ ПРЕДАЈЕ ЗАХТЕВА

5
ОБЈАШЊЕЊЕ ВВ 1 ОБРАСЦА
У заглављу ВВ 1 обрасца, означавањем једног од понуђених поља, објашњава се основна сврха подношења овог
обрасца, односно да ли се ради о првом упису произвођача грожђа у Виноградарски регистар или о промени раније
уписаних/евидентираних података у оквиру овог регистра. Уколико се ради о промени података у Виног. регистру, даљим
означавањем понуђених поља објашњава се о којим променама података се ради.
А – ПРВИ УПИС ПРОИЗВОЂАЧА ГРОЖЂА У ВИНОГРАДАРСКИ РЕГИСТАР - Ово поље се означава уколико се
произвођач грожђа први пут уписује у Виног. регистар и подаци се користе за одређивање производног потенцијала,
утврђивање површина виноградарских парцела, подстицање пољопривредне производње у области виноградарства и
винарства и друге сврхе. У овом случају, у оквиру Секције 2 – ПОДАЦИ О ВИНОГРАДАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА, у колони (1)
се за сваку виног. парцелу обележава поље са словом а, а у колони (2) се уписује редни број виног. парцеле (од броја 1,
па надаље).
Б - ПРОМЕНА ПОДАТАКА У ВИНОГРАДАРСКОМ РЕГИСТРУ - Ово поље се означава уколико се мењају подаци који су
већ уписани, односно евидентирани у Виног. регистар, а у зависности од врсте промене, означаваjу се поља Б - 1 (када су
у питању промене везане за податке о произвођачу грожђа), Б – 2 (када су у питању промене везане за виног. парцеле)
и/или Б – 3 (када се пријављују подаци о годишњој производњи грожђа након сваке бербе).
Б - 1 - Промена података о произвођачу грожђа - Ово поље се означава уколико се у Виног. регистар уписују промене
података које се односе на произвођача грожђа. У овом случају се у Секцији 1 уписују сви подаци о произвођачу грожђа
укључујући и оне који се мењају у односу на претходно уписане податке у Виног. регистру, и у напомени се уписују врсте
података који су промењени (ако је промењена адреса пребивалишта, у напомени уписати ''адреса''), док се у Секцијама 2
и 3 ништа не уписује.
Б - 2 - Промена података о виноградарским парцелама - Ово поље се означава уколико се уносе промене података о
виног. парцелама код већ уписаног произвођача грожђа. У овом случају, у оквиру Секције 2, у колони (1) се за сваку виног.
парцелу обележава поље са: словом а – уколико је нова виног. парцела која се први пут уписује, односно евидентира у
оквиру Виног. регистра, а у колони (2) се уписује редни број виног. парцеле (од броја 1, па надаље), односно б или в –
уколико је у питању промена, односно брисање уписане, односно евидентиране виног. парцеле, а у колони (2) се уписује
број виног. парцеле додељен при упису, односно евидентирању те парцеле у оквиру Виног. регистра.
Б - 3 – Промена података о годишњој производњи грожђа – Ово поље се означава при пријави података о годишњој
производњи грожђа за одговарајућу бербу, који се подносе сваке године до 15. 11. Министарству, односно Стручној
организацији за Виног. регистар. У овом случају се уписују подаци у Секцији 1 и 3, као и у Подсекцији 3.6. (уколико
произвођач даје, односно продаје грожђе/ширу другом произвођачу који производи вино), док се у Секцији 2 ништа не
уписује.
Секција 1 – ПОДАЦИ О ПРОИЗВОЂАЧУ ГРОЖЂА
Уколико је произвођач грожђа физичко лице, уписују се подаци у подсекцији 1.1. ПОДАЦИ ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА и у
подсекцији 1.3. ОПШТИ ПОДАЦИ ЗА ФИЗИЧКА И ПРАВНА ЛИЦА / ПРЕДУЗЕТНИКЕ. Уколико је произвођач грожђа
правно лице / предузетник, уписују се подаци у подсекцији 1.2. ПОДАЦИ ЗА ПРАВНА ЛИЦА / ПРЕДУЗЕТНИКЕ и
подсекцији 1.3. ОПШТИ ПОДАЦИ ЗА ФИЗИЧКА И ПРАВНА ЛИЦА / ПРЕДУЗЕТНИКЕ.
Одговорно лице за производњу грожђа јесте лице које је код правног лица, односно предузетника задужено за
производњу грожђа. То лице не мора бити директор, односно оснивач, већ лице које води производњу грожђа и са којим
се комуницира везано за Виног. регистар и које може бити присутно приликом теренске контроле.
Секција 2 – ПОДАЦИ О ВИНОГРАДАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА
Виноградарска парцела јесте пољопривредна парцела на којој се налази виноград са потпуно јединственим
карактеристикама: један облик власништва, једна сорта, односно сортимент, једна подлога, односно подлоге, један размак
садње, један узгојни облик, једна година садње, један просечан принос по хектару и једна намена грожђа. Уколико се
услед одређеног разлога виног. парцела тренутно не може уписати, иста се евидентира у оквиру Виног. регистра.
2.1. ВИНОГРАДАРСКА ПАРЦЕЛА
(1) – СВРХА: Означавањем једног од понуђених поља (а, б или в) објашњава се сврха пријаве података о виног.
парцелама, и то: а – Упис нове виноградарске парцеле у Виноградарски регистар – када се дата виног. парцела
уписује први пут; б – Промена података о уписаној виноградарској парцели – када је извршена нека промена везана за
уписану виног. парцелу (нпр. промењен принос или намена грожђа и др.); в - Брисање уписане виноградарске парцеле
из Виноградарског регистра – када је виноград на датој виног. парцели искрчен, односно када произвођач грожђа који је
уписао дату виног. парцелу више није произвођач грожђа са те виног. парцеле.
(2) – РЕДНИ БРОЈ / БРОЈ ВИНОГРАДАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ: У случају А – ПРВИ УПИС ПРОИЗВОЂАЧА ГРОЖЂА У
ВИНОГРАДАРСКИ РЕГИСТАР, односно у случају а - Упис нове виног. парцеле у Виног. регистар, у колони (2) се уписује
редни број виног. парцеле (од броја 1, па надаље). Свакој виног. парцели ће при упису у Виног. регистар бити додељен
број виног. парцеле. У случају б - Промена података о уписаној виног. парцели, односно у случају в - Брисање уписане
виног. парцеле из Виног. регистра, у колони (2) се уписује тај додељен број виног. парцеле (број из Виног. регистра) за дату
виног. парцелу за коју се пријављују промене, односно која се брише из регистра.
(3) – РЕГИОН / РЕЈОН / ВИНОГОРЈЕ: Наводи се шифра из табеле 2. за назив региона, рејона и виногорја у којима се
налази дата виног. парцела. Уколико се виноград налази на подручју оазе, навести у напомени.
(4) – ПОВРШИНА ВИНОГРАДАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ: Што је могуће прецизније, наводи се површина коју заузима виног.
парцела (може бити део, једна или више катастарских парцела). Под површином виног. парцеле се подразумева
површина на којој се налази виноград (засађене биљке винове лозе), увећана за површину половине међуредног
растојања са бочних и чеоних страна тог винограда (површина винограда од првог до последњег реда + површина
половине међуредног растојања око винограда).
2.2. КАТАСТАРСКИ ПОДАЦИ
(5) – KATAСТАРСКА ОПШТИНА: Уписује се назив катастарске општине (или називи катастарских општина, уколико се
виног. парцела простире на две, односно више катастарских општина) у којој се налази виног. парцела.
(6) – БРОЈ KATAСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ: Уписује се број катастарске парцеле (или бројеви више катастарских парцела) на
којој се налази виног. парцела.

(7) – ПОВРШИНА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ: Уписује се укупна површина сваке катастарске парцеле, без обзира да ли је та
катастарска парцела делимично или потпуно обухваћена виног. парцелом.
Уколико виног. парцела обухвата више катастарских парцела, потребно је навести бројеве и површине свих катастарских
парцела које виног. парцела обухвата. Површина виног. парцеле може бити једнакa површини катастарске парцеле или укупном
збиру површина катастарских парцела (када виног. парцела обухвата потпуно све катастарске парцеле) или виног. парцела
може бити мања од збира површина катастарских парцела (када виног. парцела обухвата делове катастарских парцела). Када
виног. парцела обухвата само део катастарске парцеле, уписује се број и укупна површина те катастарске парцеле, иако се на
њој налази само део виног. парцеле.
(8) – ДЕЛИМИЧНО / ПОТПУНО: Уписује се одговарајућа шифра према следећој класификацији: Д (делимично) – у случају да
виног. парцела не обухвата целу катастарску парцелу; П (потпуно) – у случају да виног. парцела обухвата целу катастарску
парцелу. Виног. парцела потпуно обухвата катастарску парцелу када се у оквиру катастарске парцеле налази виног. парцела
(виноград + половина међуредног растојања око винограда) и остали део катастарске парцеле кoји је у функцији тог винограда,
односно на којем се не налази друга култура. Део катастарске парцеле који је у функцији винограда је простор намењен за
кретање (маневрисање) механизације која се користи у одржавању и заштити винограда, односно у производњи грожђа и др, и
обично је то површина неопходна за окретање механизације са чеоних страна, односно проход механизације са бочних страна.
(9) - ПОВРШИНА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ КОЈА ЈЕ ОБУХВАЋЕНА ВИНОГРАДАРСКОМ ПАРЦЕЛОМ: Што је могуће
прецизније, за сваку катастарску парцелу наводи се површина катастарске парцеле која је обухваћена виног. парцелом. Ова
површина обухваћена виног. парцелом у ретким случајевима може бити једнака површини те катастарске парцеле (7), у случају
када је површина катастарске парцеле једнака површини виног. парцеле. Углавном је ова површина мања од површине
катастарске парцеле за део који не сачињава виног. парцелу (површина неопходна за окретање механизације са чеоних страна,
односно проход механизације са бочних страна). Уколико је катастарска парцела обухваћена делом виноградарске, у том
случају се уписује само површина тог дела катастарске парцеле који је обухваћен виног. парцелом.
(10) - ВЛАСНИШТВО НАД КАТАСТАРСКОМ ПАРЦЕЛОМ: Наводи се одговарајућа шифра власништва према следећој
класификацији: 1 – (власништво произвођача грожђа – подносиоца захтева), 2 – (закуп) или 3 – (остало – навести у напомени).
(11) - ЈМБГ ИЛИ MБ ВЛАСНИКА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ: Наводи се јединствени матични број грађана (ЈМБГ) власника
катастарске парцеле/катастарских парцела или матични број (МБ) правног лица/предузетника власника катастарске
парцеле/катастарских парцела на којој/којима се налази виног. парцела.
2.3. ВИНОГРАДАРСКИ ПОДАЦИ
(12) - СОРТА: Наводи се шифра сорте винове лозе која се налази на виноградарској парцели. Шифру сорте винове лозе
навести у складу са шифарником сорти наведеним у табели 1, а уколико шифра, односно сорта није наведена, навести пун
назив сорте. Уколико је у питању клон сорте, навести и назив клона, а уколико је у питању мешавина сорти, наводе се све сорте
по опадајућем редоследу.
(13) - ПОДЛОГА: Наводи се шифра подлоге винове лозе која се налази на виног. парцели. Шифру подлоге винове лозе навести
у складу са шифарником подлога наведеним у табели 1, а уколико шифра, односно подлога није наведена, навести пун назив
подлоге. Уколико је у питању клон подлоге, навести и назив клона, а уколико је у питању мешавина подлога, наводе се све
подлоге по опадајућем редоследу.
(14) - РАЗМАК САДЊЕ (m): Наводи се податак о размаку садње између редова и у реду (у метрима) заокружен на две
децимале (нпр. размак између редова 2,60; размак у реду 0,80).
(15) - УЗГОЈНИ ОБЛИК: Наводи се одговарајућа шифра узгојног облика према следећој класификацији: Т - Традиционалан
начин гaјења винове лозе без наслона, уз колац итд; Г - Једногуби Гијо; ДГ - Двогуби Гијо; Р - Роајатска кордуница; АК Асиметрична кордуница; К - Казанављева кордуница; КЗ – Казарса; О – остало (навести назив узгојног облика).
(16) - ГОДИНА САДЊЕ: Наводи се година садње винограда наведене виног. парцеле.
(17) - УКУПАН ПРИНОС ГРОЖЂА СА ВИНОГРАДАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ (kg): У првом пољу колоне (17) наводи се укупан просечан
принос грожђа у килограмима за наведену виног. парцелу. Укупан просечан принос се одређује на основу укупних просечних
приноса из последњих пет родних година (уколико постоје). Уколико је млад виноград, односно виноград у растућој родности,
наводи се планиран укупан принос за наведену виног. парцелу, при чему се води рачуна о максимално дозвољеним приносима
грожђа за одговарајућу категорију вина.
ПРОСЕЧАН ПРИНОС ГРОЖЂА ПО ХЕКТАРУ СА ВИНОГРАДАРСKЕ ПАРЦЕЛЕ (кg/ha): У другом пољу колоне (17) наводи се
принос грожђа са виног. парцеле по хектaру израчунат на следећи начин: (17) укупан принос грожђа са виног парцеле:
(„подељено“) са (4) површином виног. парцеле изражене у хектарима (нпр. 9000 kg – укупан принос грожђа са виноградарске
парцеле : („подељено“) 0,60 ha – површина виноградарске парцеле = („једнако је“) 15000 kg/ha).
(18) - НАМЕНА: Наводи се шифра намене грожђа за сваку наведену виноградарску парцелу према следећој класификацији:
Шифра
Намена грожђа
С
Стоно грожђе (конзумација у свежем стању или грожђе за сушење)
СВ
„Стоно“ вино (вино без географског порекла)
ССВ
„Стоно сортно“ вино (вино без географског порекла)
Г.И. *
Регионално вино
Квалитетно вино са контролисаним географским пореклом и квалитетом, односно
К.П.К. / K.Г.П.К. *
Врхунско вино са контролисаним и гарантованим географским пореклом и квалитетом
ГОУ
Грожђе за осталу употребу (за сок, слатко, сирће, и др.) – навести
СГ
Грожђе за производњу сувог грожђа
ВД
Грожђе за производњу винских дестилата
НП
Нема грожђа пошто се ради о неактивној парцели
O
Остало (навести)
* Шифре за вина са географским пореклом (Г.И, К.П.К. и К.Г.П.К.) се наводе само уколико је наведена виног. парцела у склопу
усвојеног Елабората о географском пореклу вина које се производи од грожђа са наведене виног. парцеле и уколико се Решење
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде о признавању ознака за вино са географским пореклом (односно
Решење о прихватању стручне документације (Елабората) и издавању сагласности за производњу вина са географским
пореклом) односи на наведену виног. парцелу.
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Табела 1. Шифре сорти и подлога винове лозе
СОРТЕ ЗА БЕЛА ВИНА
-Б-

шифра

СОРТЕ ЗА ЦРВЕНА
(ОБОЈЕНА) ВИНА
-Ц-

шифра

СТОНЕ СОРТЕ
-С-

Ц1

Мускат хамбург (Muscat de
Hambourg)

С1

Berlandieri x Riparia Kober 5 BB

П1

Ц2

Кардинал (Cardinal)

С2

Berlandieri x Riparia SO4

П2

шифра

ПОДЛОГЕ
-П-

шифра

Италијански ризлинг (Riesling
italico, Грашевина)

Б1

Рајнски ризлинг (Riesling)

Б2

Смедеревка (Белина)

Б3

Вранац

Ц3

Италија (Мускат Италија)

С3

Berlandieri x Riparia Teleki 5 C

П3

Пловдина (Сланкаменка,
Дренак)

Б4

Бургундац црни (Pinot noir,
Пино црни)

Ц4

Афуз-Али (Аfus-Ali)

С4

Berlandieri x Riparia Teleki 8 B

П4

Шардоне (Chardonnay)

Б5

Mерло (Merlot, Merlot noir)

Ц5

С5

П5

Гаме (Gamay noir)

Ц6

Berlandieri x Rupestris Paulsen
1103
Berlandieri x Rupestris Richter
110
Berlandieri x Rupestris Rugeri
140

П8

Бургундац бели (Pinot Blanc,
Бели пино)
Бургундац сиви (Pinot gris,
Сиви пино)
Совињон (Sauvignon Blanc,
Совињон бели)

Б6
Б7
Б8

Прокупац (Каменичарка,
Рскавац, Нишевка)
Каберне совињон (Cabernet
Sauvignon)

Табела 2. Назив региона, рејона и виногорја на територији Републике Србије

Кадарка (Скадарка,
Браничевка)
Франковка (Limberger,
Blaufränkisch)
Каберне фран (Cabernet
franc)
Португизер (Португизац,
Португалка)

Ц7

Алфонс лавале (Ribier,
Alphonse lavallée)
Шасла бела (Chasselas
blanc, Племенка бела)
Шасла црвена (Chasslas
rouge, Племенка црвена)

С6
С7

П6
П7

Ц8

Љана

С8

Chasselas x Berlandieri 41 B

Ц9

Молдова

С9

Fercal

П9

Ц10

Кармен

С10

Rupestris du Lot (Monticola)

П10

Жупљанка

Б9

Мускат отонел (Мuscat
оttonel)

Б10

Мускат крокан

Б11

Гаме бојадисер

Ц11

Београдска бесемена

С11

Борнер (Börner)

П11

Тамјаника

Б12

Аликант Буше (Alicante Henri
Bouschet)

Ц12

Београдска рана

С12

Berlandieri x Riparia 420 A

П12

Креаца (Kreazer)

Б13

Тамјаника црна

Ц13

Грочанка

С13

Oстало (навести)

ПО

Езерјо

Б14

Зачинак (Зачињак)

Ц14

Демир капија

С14

Багрина (Багрина црвена,
Брагинa)

Сира (Syrah, Shyraz)

Ц15

Банатски мускат

С15

Нерегистрована подлога
(навести)

ПН

Б15

Ркацители (Rkatziteli)

Б16

Жупски бојадисер

Ц16

Ласта

С16

Кевидинка (Ружица црвена)

Б17

Крајински бојадисер

Ц17

Србија

С17

Семијон (Semillon)

Б18

Пробус

Ц18

Викторија

С19

Ризванац (Müller-Thurgau)

Б19

Блатина

Ц19

Прима

С20

Б20

Станушина (Тиквешко црно,
Градеш)

Ц20

Црвени дренак

С21

Јагодинка

Ц21

Рани мускат

С22

Траминер (Gewüerztraminer,
Мирисни траминац)
Траминац бели (Savagnin
blan)
Траминац црвени (Savagnin
Rose)

Б21
Б22

Руменика

Ц22

Александријски мускат

С23

Неопланта

Б23

Српски рубин

Ц23

Перлет (Perlette)

С24

Морава

Б24

Кратошија (Кракошија)

Ц24

Султанина

С25

Годоминка

Б25

Остало(навести)

ЦО

Мишел паљери

С26

Сила

Б26

Нерегистрована сорта
(навести)

ЦН

Чабски бисер

С27

Петра

Б27

Остало (навести)

СО

Петка

Б28

Нерегистрована сорта
(навести)

СН

Сирмиум

Б29

Жилавка

Б30

Кујунџуша (Тврдац, Жутац)

Б31

Фурминт (Мославац, Шипон)

Б32

Рубинка

Б33

Рани Ризлинг

Б34

Космополита

Б35

Бачка

Б36

Панониа

Б37

Остали (навести

БО

Нерегистрована сорта
(навести)

БН

1. Виноградарски регион Централна
Србија / Централна Србија
1.1. Поцерско-ваљевски рејон/Цер-Ваљево
1.1.1. Поцерско виногорје / Поцерина
1.1.2. Подгорско виногорје / Подгорина
1.1.3. Колубарско-љишко виногорје / КолубараЉиг
1.2. Рејон Неготинска Крајина / Неготинска
Крајина
1.2.1. Кључко виногорје / Кључ
1.2.2. Брзопаланачко виногорје / Брза Паланка
1.2.3. Михајловачко виногорје / Михајловац
1.2.4. Неготинско виногорје / Неготин
1.2.5. Рогљевачко-рајачко виногорје / РогљевоРајац
1.3. Књажевачки рејон / Књажевац
1.3.1. Борско виногорје / Бор
1.3.2. Бољевачко виногорје / Бољевац
1.3.3. Зајечарско виногорје / Зајечар
1.3.4. Потркањско виногорје / Потркање
1.4. Млавски рејон / Млава
1.4.1. Браничевско виногорје / Браничево
1.4.2. Пожаревачко виногорје / Пожаревац
1.4.3. Ресавско виногорје / Ресава
1.5. Топлички рејон / Топлица
1.5.1. Прокупачко виногорје / Прокупље
1.5.2. Југбогдановачко виногорје/Југ Богдан
1.5.3. Житорађско виногорје/Житорађа
1.6. Нишки рејон/Ниш
1.6.1. Сокобањско виногорје / Сокобања
1.6.2. Алексиначко виногорје / Алексинац
1.6.3. Житковачко виногорје / Житковац
1.6.4. Чегарско виногорје / Чегар
1.6.5. Кутинско виногорје / Кутина
1.6.6. Сврљишко виногорје / Сврљиг
1.7. Нишавски рејон / Нишава
1.7.1. Белопаланачко виногорје / Бела Паланка
1.7.2. Пиротско виногорје / Пирот
1.7.3. Бабушничко виногорје / Бабушница
1.8. Лесковачки рејон / Лесковац
1.8.1. Бабичко виногорје / Бабичко
1.8.2. Пусторечко виногорје / Пуста Река
1.8.3. Винарачко виногорје / Винарци
1.8.4. Власотиначко виногорје / Власотинце
1.9. Врањски рејон / Врање
1.9.1. Сурдуличко виногорје / Сурдулица
1.9.2. Вртогошко виногорје / Вртогош
1.9.3. Буштрањско виногорје / Буштрање
1.10. Чачанско-краљевачки рејон / ЧачакКраљево
1.10.1. Љубићко виногорје / Љубић
1.10.2. Јеличко виногорје / Јелица
1.10.3. Ибарско виногорје / Ибар
1.11. Рејон Три Мораве / Три Мораве
1.11.1. Параћинско виногорје / Параћин
1.11.2. Јагодинско виногорје / Јагодина
1.11.3. Јовачко виногорје / Јовац
1.11.4. Левачко виногорје / Левач
1.11.5. Темнићко виногорје / Темнић
1.11.6. Трстеничко виногорје / Трстеник
1.11.7. Крушевачко виногорје / Крушевац
1.11.8. Жупско виногорје / Жупа
1.11.9. Ражањско виногорје / Ражањ
1.12. Београдски рејон / Београд
1.12.1. Авалско-космајско виногорје / АвалаКосмај
1.12.2. Грочанско виногорје / Гроцка
1.12.3. Смедеревско виногорје / Смедерево
1.12.4. Дубонско виногорје / Дубона
1.12.5. Лазаревачко виногорје / Лазаревац
1.13. Шумадијски рејон / Шумадија
1.13.1. Крњевачко виногорје / Крњево
1.13.2. Опленачко виногорје / Опленац
1.13.3. Рачанско виногорје / Рача
1.13.4. Крагујевачко виногорје / Крагујевац

2. Виноградарски регион
Војводина / Војводина
2.1. Сремски рејон/Срем
2.1.1. Фрушкогорско виногорје/Фрушка
гора
2.2
Суботички
рејон/Суботица/Суботичко-хоргошка
пешчара
2.2.1. Риђичко виногорје / Риђица
2.2.2. Палићко виногорје / Палић
2.2.3. Хоргошко виногорје / Хоргош
2.3. Рејон Телечка / Телечка
2.3.1. Западнотелечко виногорје / Телечка
коса
2.3.2. Централнотелечко виногорје / Бачка
Топола
2.3.3. Источнотелечко виногорје / Мали
Иђош
2.4.Потиски рејон / Тиса
2.4.1. Севернопотиско виногорје / Горња
Тиса
2.4.2. Средњепотиско виногорје / Средње
Потисје
2.4.3. Јужнопотиско виногорје / Доња Тиса
2.5. Банатски рејон / Банат
2.5.1. Кикиндско виногорје / Кикинда
2.5.2. Средњебанатско виногорје / Средњи
Банат
2.6. Јужнобанатски рејон / Јужни Банат
2.6.1. Вршачко виногорје / Вршац
2.6.2. Белоцркванско виногорје / Бела
Црква
2.6.3. Виногорје Делиблатске пешчаре /
Делиблатска пешчара
2.7. Бачки рејон / Бачка

3. Виноградарски регион Косово и
Метохија / Косово и Метохија
3.1. Севернометохијски рејон / Северна
Метохија
3.1.1. Пећко виногорје / Пећ
3.1.2. Источко виногорје / Исток
3.2. Јужнометохијски рејон / Јужна
Метохија
3.2.1. Ђаковачко виногорје / Ђаковица
3.2.2. Ораховачко виногорје / Ораховац
3.2.3. Призренско виногорје / Призрен
3.2.4. Суворечко виногорје / Сува Река
3.2.5. Малишевско виногорје / Малишево
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Секција 3 – ПОДАЦИ О ГОДИШЊОЈ ПРОИЗВОДЊИ ГРОЖЂА
ПРИЈАВА БЕРБЕ ЗА ГОДИНУ - У ово поље се уписује година на коју се односе подаци о производњи грожђа
са родних виноградарских парцела. Захтев се подноси Министарству, односно подручној јединици Стручне
организације за виноградарски регистар, уколико су послови везани за Виног. регистар поверени овој
организацији.
3.1. ВИНОГРАДИ СА РАЗЛИЧИТОМ НАМЕНОМ ГРОЖЂА – Сви подаци о годишњој производњи грожђа са
виноградарских парцела се наводе на основу намене грожђа према категоријама, подкатегоријама, односно
врстама вина.
1. ВИНОГРАДИ СА ГРОЖЂЕМ ЗА КВАЛИТЕТНА ВИНА СА ГЕОГРАФСКИМ ПОРЕКЛОМ (К.Г.П.К. и К.П.К.) –
Наводе се појединачни подаци за виноградарске парцеле и подаци о укупној површини, количини и месту
(дестинацији) где се прерађује грожђе, односно производи вино више квалитетне категорије: квалитетно вино са
географским пореклом, са обе подкатегорије: врхунско вино са контролисаним и гарантованим географским
пореклом и квалитетом (К.Г.П.К.) и квалитетно вино са контролисаним географским пореклом (К.П.К.). Подаци о
годишњој производњи грожђа за ову категорију се наводе искључиво уколико су дате виноградарске парцеле у
склопу усвојених Елабората о географском пореклу за ову категорију вина и уколико се Решења Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде о признавању ознака за ову категорију вина односе на
виноградарске парцеле наведене у овом реду.
2. ВИНОГРАДИ СА ГРОЖЂЕМ ЗА РЕГИОНАЛНА ВИНА (Г.И.) – Наводе се појединачни подаци за
виноградарске парцеле и укупни подаци о површини, количини и месту (дестинацији) где се прерађује грожђе,
односно производи вино ниже квалитетне категорије: регионално вино (Г.И.). Подаци о годишњој производњи
грожђа за ову категорију се наводе искључиво уколико су дате виноградарске парцеле у склопу усвојених
Елабората о географском пореклу за ову категорију вина и уколико се Решења Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде о признавању ознака за ову категорију вина односе на виноградарске парцеле
наведене у овом реду.
3. ВИНОГРАДИ СА ГРОЖЂЕМ ЗА
„СТОНА“ СОРТНА ВИНА – Наводе се појединачни подаци за
виноградарске парцеле и укупни подаци о површини, количини и месту (дестинацији) где се прерађује грожђе,
односно производи вино најниже категорије: „стоно“ вино (вино без географског порекла), које носи назив сорте
винове лозе.
4. ВИНОГРАДИ СА ГРОЖЂЕМ ЗА „СТОНА“ ВИНА – Наводе се појединачни подаци за виноградарске парцеле
и укупни подаци о површини, количини и месту (дестинацији) где се прерађује грожђе, односно производи вино
најниже категорије: „стоно“ вино (вино без географског порекла), које нема назив сорте винове лозе.
5. ВИНОГРАДИ СА ГРОЖЂЕМ ЗА ДРУГА ВИНА / ДРУГЕ НАМЕНЕ – Наводе се појединачни подаци за
виноградарске парцеле и укупни подаци о површини, количини и месту (дестинацији) где се прерађује грожђе,
односно производи вино од сорти винове лозе од чијег се грожђа може производити вино, али и стоно грожђе,
суво грожђе или вински дестилати и др. (сорте са комбинованим својствима).
УКУПНО – Наводе се укупни подаци за све виноградарске парцеле и за сво произведено грожђе у датој години
бербе.
3.2. ПОДАЦИ О ВИНОГРАДАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА – Наводи се површина (1) и бројеви свих производних
виноградарских парцела (виноградарске парцеле са родним виноградима) (2) по намени грожђа за одговарајућу
категорију вина, односно другу врсту вина или неку другу намену, а уколико нема довољно места у
одговарајућем пољу доставити у прилогу списак са подацима о свим виноградарским парцелама и написати
број списка у одговарајуће поље (нпр. Списак бр. 1 – списак свих парцела за „стоно“ вино, Списак бр. 2 – списак
свих парцела за квалитетно вино са географским пореклом, Списак бр. 3 – списак свих парцела за регионално
вино).
3.3. ПОДАЦИ О КОЛИЧИНИ ПРОИЗВЕДЕНОГ ГРОЖЂА – (3) количина произведеног грожђа; (4) принос
грожђа – наводи се количина произведеног црвеног (грожђа намењеног производњи розе и црвеног вина) и
белог грожђа у kg (3); принос црвеног (обојеног) и белог грожђа у kg/ha (4), по намени грожђа за одговарајућу
категорију вина, односно другу врсту вина или неку другу намену.
3.4. МЕСТО (ДЕСТИНАЦИЈА) ПРЕРАДЕ ГРОЖЂА – (5) ГРОЖЂЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ У СОПСТВЕНОЈ
ВИНАРИЈИ – наводи се количина произведеног црвеног (обојеног) и белог грожђа у kg, коју је произвођач
грожђа прерадио у сопственој винарији, уз обавезну назнаку ако је вино за сопствене потребе; (6)
КООПЕРАТИВА/ПРОИЗВОЂАЧ ВИНА – наводи се количина црвеног (обојеног) и белог грожђа у kg, као и
количина шире за обојена (розе и црвена) вина у l, коју је произвођач грожђа предао задрузи / кoоперативи, у
случају када је произвођач грожђа члан задруге / кооперативе, или коју је произвођач грожђа продао другом
произвођачу, односно винарији; (7) – ДРУГА ДЕСТИНАЦИЈА - наводи се количина црвеног (обојеног) и белог
грожђа у kg, односно количина шире за црвеног (обојеног) и бела вина у l која се неће прерађивати, односно
чије место (дестинација) прераде грожђа, односно производње вина није ни један од претходно понуђених
одговора у табели;
3.5. ПОДАЦИ О БЕРБИ И ГРОЖЂУ – (8) ДАТУМ БЕРБЕ – наводи се тачан датум бербе, а уколико се грожђе
бере више дана навести средњи датум; (9) САДРЖАЈ ШЕЋЕРА – уписати садржај шећера у процентима (%),
одређен стандардном методом, широметром, рефрактометром и др.

3.6 – ПОДАЦИ О МЕСТУ (ДЕСТИНАЦИЈИ) ПРЕРАДЕ ГРОЖЂА
(НАПОМЕНА: подаци у подсекцији 3.6. се наводе када произвођач грожђа део или целокупну количину произведеног
грожђа у датој години бербе, предаје кооперативи / задрузи (а) или продаје неком другом произвођачу вина,
односно винарији (б), односно предаје/продаје трећем лицу – правном лицу или предузетнику који откупљује
грожђе за кооперативу за неког другог произвођача грожђа (в)).
(10) ПРИМАЛАЦ / КУПАЦ – Односи се на произвођача вина, или неко друго правно лице / предузетника коме је
произвођач грожђа испоручио (предао или продао) грожђе, односно ширу. Уколико је било више корисника, односно
купаца грожђа, односно шире, наводе се подаци за сваког корисника, односно купца, појединачно. Означавањем
кућице (а), (б) или (в) дефинише се основ по коме је прозвођач грожђа испоручио грожђе. Подаци који се наводе су
пун назив, адреса, контакт телефон, као и РБ (регистарски број) из Винарског регистра, уколико је прималац/купац
произведеног грожђа уписан у Винарски регистар, односно МБ (матични број) из Агенције за привредне регистре
(АПР), уколико прималац/купац није уписан у Винарски регистар.
(11) ВРСТА СИРОВИНЕ КОЈА ЈЕ ПРОДАТА ДРУГОМ ПРОИЗВОЂАЧУ ИЛИ ПРЕДАТА КООПЕРАТИВИ (kg или l)
(ГРОЖЂЕ И / ИЛИ ШИРА) ЗА ПРОИЗВОДЊУ – Подаци о количини грожђа, односно шире се наводе за сваку
категорију, односно врсту вина или друге намене.
НАПОМЕНЕ ВЕЗАНЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ПРИХВАТЉИВЕ ПОВРШИНЕ ВИНОГРАДАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ
Прихватљива површина виноградарске парцеле јесте површина унутар опсега спољних биљака винограда којој се
додаје појас око винограда чија је ширина једнака половини међуредног растојања.
Жива ограда, прокопи и зидови улазе у прихватљиву површину виноградарске парцеле, уколико се налазе у
виноградарским географским производним подручјима у којима су традиционално део добре пољопривредне праксе
гајења или употребе, под условом да не прелазе укупну површину од 2 метра.
У случају да је виноград подигнут на тераси, у прихватљиву површину виноградарске парцеле улази површина
тераса уколико је размак између најближих редова две суседне терсе мањи од удаљености између редова једне
терасе.
Незасађене површине унутар виноградарске парцеле искључују се из прихватљиве површине виноградарске
парцеле уколико им је површина већа од 100 m².
Издвојена стабла других култура улазе у прихватљиву површину виноградарске парцеле под условом да њихова
густина не прелази 40 стабала по хектару, да се за њих не добијају подстицајна средства и да се производња у
таквим виноградарским парцелама врши као и у виноградарским парцелама без стабала.
Издвојеним биљкама винове лозе која се налазе изван виноградарске парцеле додељује се прихватљива површина
од 5 m² уколико се налазе у виноградарским подручјима у којима су традиционално део добре пољопривредне
праксе гајења или употребе.
Прихватљива површина издвојених редова винове лозе рачуна се тако што се њихова дужина у метрима помножи са
1,5 m.
У случају мешовитих трајних (вишегодишњих) засада прихватљива површина виноградарске парцеле се добија
одузимањем површине култура које нису винова лоза од површине виноградарске парцеле. Приликом рачунања
површине осталих култура у обзир се узима стварно засађена површина и опсег крошње, ако се ради о дрвенстим
културама.

