РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

ПРАВИЛНИК
О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ВИНОГРАДАРСКОГ
РЕГИСТРА И ВИНАРСКОГ РЕГИСТРА

Бања Лука, новембар 2017. године

На основу члaна 8. став 3. и члана 14. став 3. Закона о вину („Службени гласник
Републике Српске“, број 80/15) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16),
министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси
ПРАВИЛНИК О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ВИНОГРАДАРСКОГ РЕГИСТРА
И ВИНАРСКОГ РЕГИСТРА
Основна одредба
Члан 1.
Овим правилником прописује се садржај и начин вођења Виноградарског регистра и
Винарског регистра, поступак уписа и брисања из Виноградарског регистра и Винарског
регистра, чување и ажурирање података, обавезне годишње производње грожђа и вина,
залихе вина и шире као и обрасци захтјева за упис у Виноградарски регистар и Винарски
регистар и пријава за бербу грожђа, производњу вина и залихе вина и шире.
Значење израза
Члан 2.
Поједини изрази употријебљени у овом правилнику имају сљедеће значење:
1) Виноградарски регистар је база података о произвођачима грожђа и
виноградарским парцелама, као и о другим подацима у складу са овим правилником,
2) произвођач грожђа је правно лице, предузетник или физичко лице које има у
власништву и сувласништву, закупу, односно концесији најмање 0,1 ha винограда са
винским сортама грожђа на територији Републике Српске, уписано у Регистар
пољопривредних газдинстава и уписано у Виноградарски регистар који води Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: Министарство),
3) Виноградарски регистар је база података о произвођачима грожђа и виноградима, а
Винарски регистар је база података о произвођачима шире, вина и других производа од
грожђа и вина, винаријама, њиховим винима и другим производима од грожђа и вина, као и о
другим подацима у складу са овим правилником,
4) произвођач вина и других производа од грожђа и вина је правно лице, односно
предузетник који се бави производњом вина и других производа од грожђа и вина и који је
уписан у Винарски регистар,
5) производна винска година је година у којој се у потпуности или дјелимично обавља
производња вина, односно других производа од грожђа и вина и која траје од 1. августа у
календарској години у којој је обављена берба грожђа до 31. јула наредне календарске
године,
6) пријава бербе грожђа је пријава података о поступку који се одвија након што се
утврди технолошка зрелост грожђа намијењеног за производњу вина, а што подразумијева
најбољи однос шећера и укупних киселина,
7) пријава производње вина је годишња пријава података о производњи вина и других
производа од грожђа и вина са родних виноградарских парцела уписаних у Виноградарски

регистар, односно од увезеног грожђа, вина и других производа од грожђа и вина за дату
производну винску годину која се пријављује сваке године до 30. новембра,
8) пријава залиха вина је годишња пријава података о залихама вина и других
производа од грожђа и вина на дан 31. јули коју произвођач пријављује сваке календарске
године до 10. септембра и
9) регистарски број произвођача је јединствен, непоновљив број који се трајно
додјељује сваком произвођачу уписаном у Виноградарски и Винарски регистар, а који у себи
садржи шифру дјелатности прописану Уредбом о класификацији дјелатности Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 08/14) и редни број Регистра.
Виноградарски регистар
Члан 3.
(1) Виноградарски регистар води Mинистарство у електронској форми.
(2) Виноградарскирски регистар садржи:
1) регистарски број који се трајно додјељује сваком произвођачу, а у складу са чланом
2. став 9. овог правилника,
2) број и датум рјешења о упису, односно рјешења о брисању из Регистра,
3) број из Регистра пољопривредних газдинстава,
4) податке о произвођачу грожђа: име, презиме, адресу и јединствени матични број за
физичка лица, односно пословно име, сједиште, адресу, шифру дјелатности, порески
идентификациони број за правно лице, односно предузетника;
5) податке о винограду: општина, катастарска општина, број катастарске парцеле,
податке о праву коришћења земљишта (власништво, закуп или концесија), површину
винограда, регију, подрегију, виногорје, локалитет винограда, годину садње, назив сорти,
намјену појединих сорти, број чокота, принос грожђа, производњу грожђа за вино са
географским поријеклом и
6) податке о годишњој производњи грожђа.
(3) Подаци из Виноградарског регистра су јавни и чувају се трајно.
Упис података о произвођачу грожђа и винограду у Виноградарски регистар
Члан 4.
(1) У складу са чланом 3. став 2. т. 1. до 4. овог правилника, у Виноградарски регистар
уписују се подаци о произвођачу грожђа на основу захтјева произвођача грожђа који се
подноси Министарству и налази се у Прилогу 1. овог правилника и чини његов саставни дио.
(2) Уз захтјев за упис у Виноградарски регистар подноси се:
1) документ којим се доказује право својине на катастарској парцели на којој се
налази виноградарска парцела или уговор о закупу, односно коришћењу за виноградарску
парцелу на којој се налази виноград, ако подносилац захтјева није власник те виноградарске
парцеле, односно ако је закупац или корисник и
2) доказ о уплаћеној административној такси за упис у Виноградарски регистар.
(3) У складу са чланом 3. став 2. тачка 5. у Виноградарски регистар уписују се подаци
о винограду на основу изјаве о берби за дату производну годину, коју произвођач грожђа
доставља Министарству најкасније до 30. новембра, на обрасцу који се налази у Прилогу 2.
овог правилника и чини његов саставни дио.

Регистарски број уписа у Виноградарски регистар
Члан 5.
(1) Приликом уписа у Виноградарски регистар произвођачу се додјељује регистарски
број у складу са чланом 2. став 9. овог правилника.
(2) Произвођач може да има само један регистарски број.
(3) Регистарски број који је једном додијељен не може се мијењати.
(4) Регистарски број који је додијељен једном произвођачу не може бити додијељен
неком другом произвођачу у случају његовог брисања из Виноградарског регистра.
Промјена података у Виноградарском регистру
Члан 6.
(1) У Виноградарски регистар уписује се свака промјене података.
(2) Свака промјена података уписаних у Виноградарски регистар пријављује се
Министарству у року од 15 дана од дана настале промјене на обрасцу захтјева за упис и
промјене у Виноградарском регистру који се налази у Прилогу 1. овог правилника и чини
његов саставни дио.
(3) Промјену података о годишњој производњи грожђа са родних виноградарских
парцела, у циљу одређивања производног потенцијала, произвођач грожђа пријављује
Министарству сваке године након бербе, најкасније до 30. новембра за дату производну
годину, у складу са чланом 4. став 3. овог правилника.
Брисање произвођача из Виноградарског регистра
Члан 7.
(1) Произвођач грожђа се брише из Виноградарског регистра ако:
1) престане да обављања дјелатности уписане у Виноградарски регистар и
2) престане да испуњава услове прописане овим правилником и Законом о вину.
(2) Министар доноси рjешење о брисању из Виноградарског регистра.
Винарски регистар
Члан 8.
(1) Винарски регистар води Mинистарство у електронској форми.
(2) Винарски регистар садржи:
1) регистарски број који се трајно додјељује сваком произвођачу, а у складу са чланом
2. став 9. овог правилника,
2) број и датум рјешења о упису, односно рјешења о брисању из Регистра,
3) податке о произвођачу, односно пуниоцу (назив, сједиште, адреса, матични број,
порески идентификациони број);
4) податке о одговорном лицу;

5) шифру дјелатности;
6) податке о производњи, сировинама и готовим производима;
7) податке о производним погонима и складиштима;
8) податке о технолошкој опреми за прераду и за пуњење вина;
9) податке о посудама за производњу, одлежавање и складиштење (чување) вина и
других производа од грожђа и вина;
10) податке о пријављеним, односно регистрованим жиговима;
11) податке о стандардима квалитета и сертификатима;
12) податке о пријави производње, обиму годишње продаје и броју боца и
13) податке о пријави залиха.
(3) Подаци из Винарског регистра су јавни и чувају се трајно.
Упис података о произвођачу вина у Винарски регистар
Члан 9.
(1) У складу са чланом 8. став 2. т. 1. до 11. овог правилника, у Винарски регистар
уписују се подаци о произвођачу вина на основу захтјева произвођача вина за упис у
Винарски регистар који се подноси Министарству и налази се у Прилогу 3. овог правилника
и чини његов саставни дио.
(2) Упис произвођача у Винарски регистар врши се на основу рјешења о испуњености
услова за производњу вина и захтјева произвођача за упис у Винарски регистар.
(3) Подаци у Винарском регистру садржани у члану 8. став 2. т. 12. и 13. овог
правилника, уписују се на основу пријаве производње, промета и залиха за дату производну
годину, које произвођач доставља Министарству.
(4) Пријава производње и промета вина и других производа од грожђа и вина за дату
производну винску годину доставља се до 30. новембра на обрасцу који се налази у Прилогу
4. овог правилника и чини његов саставни дио.
(5) Пријава залиха вина и других производа од грожђа и вина за претходну винску
годину, доставља се закључно са 31. јулом на обрасцу који се налази у Прилогу 5. овог
правилника и чини његов саставни дио, најкасније до 10. септембра.
Регистарски број уписа у Винарски регистар
Члан 10.
(1) Приликом уписа у Винарски регистар произвођачу се додјељује регистарски број у
складу са чланом 2. став 9. овог правилника.
(2) Произвођач може да има само један регистарски број.
(3) Регистарски број који је једном додијељен не може се мијењати.
(4) Регистарски број који је додијељен једном произвођачу не може бити додијељен
неком другом произвођачу у случају његовог брисања из Винарског регистра.
Упис субјеката који се баве прометом вина у ринфузи и услужним паковањем
Члан 11.
(1) Обавезу уписа у Винарски регистар има и правно лице, односно предузетник, који
обавља дјелатност промета вина у ринфузи и који врши услужно паковање вина.

(2) Упис субјеката из става 1. овог члана у Винарски регистар врши се на основу
Захтјева за упис у Винарски регистар, који се налази у Прилогу 3. овог правилника и чини
његов саставни дио.
(3) Уз Захтјев за упис у Винарски регистар подноси се:
1) рјешења о упису у судски регистар издано од стране надлежног регистарског суда
односно Рјешење о обављању предузетничке дјелатности и
2) доказ о уплаћеној административној такси за упис у Винарски регистар.

Промјена података у Винарском регистру
Члан 12.
(1) У Винарски регистар уписује се свака промјене података.
(2) Свака промјена података уписаних у Винарски регистар пријављује се
Министарству у року од 15 дана од дана настале промјене.
Брисање произвођача из Винарског регистра
Члан 13.
(1) Произвођач се брише из Винарског регистра ако престане да:
1) производи вино и друге производе од грожђа и вина и
2) испуњава услове за производњу вина и других производа од грожђа и вина.
(2) Министар доноси рjешење о брисању из Винарског регистра.
Ступање на снагу Правилника
Члан 14.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Српске“.

Број:
Датум:

МИНИСТАР
проф. др Стево Мирјанић

ПРИЛОГ 1

ОБРАЗАЦ ЗАХТЈЕВА ЗА УПИС И ПРОМЈЕНЕ У ВИНОГРАДАРСКОМ РЕГИСТРУ
Упис *

Физичко лице
Подносилац
захтјева

Промјена података *
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОИЗВОЂАЧУ ГРОЖЂА
Име, презиме, адреса,
ЈМБГ:
телeфон, e-mail:

Правно лице / Пословно име,
Предузетник
адреса/сједиште, телефон,
e-mail:

Шифра дјелатности:

БПГ:

ПИБ/ЈИБ:

БПГ:

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ВИНОГРАДУ

Општина

Катастарска
општина

Број
катастарске
парцеле

Право
коришћења
земљишта
(1.власништво,
2. закуп или
3. концесија)

Површина
(ha)

Регија

Подрегија

Виногорје

Локалитет

КАРАКТЕРИСТИКЕ ВИНОГРАДА
Назив
сорте

Намјена сорте
(1. винска,
2. стона, 3. за
сушено
грожђе, 4. за
јака алк. пића)

Број
чокота

Размак
између
редова
винове
лозе (m)

Напомена:

* Означити са „X“ зависно од намјене

Размак
унутар
реда
(m)

Принос
по
чокоту
(kg)

Принос
по ha
(kg)

Година
садње

Производња
грожђа за вино
са географским
поријеклом
(ДА или НЕ)

1. Матичњак,
2. расадник,
3. напуштени
виноград или
4. искрчени
виноград

ПРИЛОГ 2
ПРИЈАВА БЕРБЕ ГРОЖЂА
ГОДИНА 20___
Произвођач грожђа
Адреса/сједиште
ЈМБГ
ПИБ/ЈИБ
БПГ
Производна површина
Назив сорте

ha

Количина
убраног
грожђа (t)
ц/р

б

За властиту
производњу
ц/р

б

Одредиште грожђа (t)
Продано другом
Остала
произвођачу
одредишта
вина
ц/р

б

ц/р

Напомена

б

Подаци о купцу и проданом грожђу
Назив/Име и презиме купца

ц/р – црвено/розе, б - бијело

Сједиште/Адреса

ПИБ/ЈИБ

Сорта

Количина (t)

ПРИЛОГ 3
ОБРАЗАЦ ЗАХТЈЕВА ЗА УПИС У ВИНАРСКИ РЕГИСТАР
БРОЈ ПРЕДМЕТА:

ЗАХТЈЕВ ЗА УПИС У ВИНАРСКИ РЕГИСТАР

__________________________

ДАТУМ ПРИЈЕМА ЗАХТЈЕВА: __________________

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Републике Српске

А

ПРВИ УПИС ПРОИЗВОЂАЧА ВИНА У ВИНАРСКИ РЕГИСТАР

БРОЈ ИЗ ВИНОГРАДАРСКОГ РЕГИСТРА:
____________________________

(уколико је произвођач уписан у Виноградарски регистар)

Б

ПРОМЈЕНА ПОДАТАКА У ВИНАРСКОМ РЕГИСТРУ ( ПРОМЈЕНА
ПОДАТАКА О ПРОИЗВОЂАЧУ ВИНА, ОДНОСНО ВИНАРИЈИ)

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ: _______________________________
(број из Винарског регистра, уколико произвођач уписује
промјену података – опција Б)

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЈЕВА (ПРОИЗВОЂАЧУ ШИРЕ, ВИНА И ДРУГИХ ПРОИЗВОДА)
НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ ВИНАРИЈЕ
JMБГ

ШИФРА РЕГИСТРОВАНЕ ПРЕТЕЖНЕ
ДЕЛАТНОСТИ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА

ОПИС РЕГИСТРОВАНЕ ПРЕТЕЖНЕ
ДЕЛАТНОСТИ

ПРАВНИ ОБЛИК ВИНАРИЈЕ

БРОЈ И ДАТУМ РЈЕШЕЊА О УПИСУ У
СУДСКИ РЕГИСТАР ИЛИ РЈЕШЕЊА О
ОБАВЉАЊУ ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ
ДЈЕЛАТНОСТИ

ЈИБ

 ПРЕДУЗЕТНИК
 ПРАВНО ЛИЦЕ

ГРАД / ОПШТИНА, АДРЕСА

ТЕЛЕФОН

ПОШТАНСКИ БРОЈ / МЕСТO
WEB СТРАНИЦА

WWW .

УКУПНА ПОВРШИНА ВИНАРИЈЕ

ФИКСНИ:

ОБЛИК ВЛАСНИШТВА

m²

МОБИЛНИ:

 ВЛАСНИШТВО

 ЗАКУП

ФАКС:

 КОРИШЋЕЊЕ

 МJЕШОВИТ

ПОВРШИНА ПРОИЗВОДНОГ КРУГА ВИНАРИЈЕ

ПОДАЦИ О ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ У ПРОЦЕСУ ПРОИЗВОДЊЕ (стручно лице)
JMБГ
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН, e-mail
ОБЛИК РАДНОГ АНГАЖОВАЊА
СТЕЧЕНО ОБРАЗОВАЊЕ
УКУПАН БРОЈ СТАЛНО / ПРИВРЕМЕНО
ЗАПОСЛЕНИХ У ВИНАРИЈИ

НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ
ВИСОКОШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ
СМЈЕР,СТУДИЈСКИ
ПРОГРАМ ИТД.
БРОЈ И ДАТУМ ДОКАЗНОГ ДОКУМЕНТА (диплома или увјерење)

m²

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТИМА, ПРОСТОРИЈАМА И ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТИМА И ПРОСТОРИЈАМА ВИНАРИЈЕ
ПРОИЗВОДНИ КРУГ ВИНАРИЈЕ (уписује се површина дијела винарије) (m2 )
ЛОКАЦИЈА
(тачна адреса)

ОБЛИК
ВЛАСН.
(В-власник
З-закуп
К-коришћ
М-мјешовит)

ПРОИЗВОДНИ ПОГОН
ПРИМАРНА ВРИОНИЦА
СКЛАДИШТЕ ПРИЈЕМНО
ПРЕРАДА (ФЕРМЕНТААМБАЛАЖЕ
МЕСТО
ГРОЖЂА
ЦИЈА)

ЊЕГА И
ЧУВАЊЕ
ВИНА

ПОМОЋНИ КРУГ
ВИНАРИЈЕ (m2 )

СКЛАДИШТЕЊЕ

ПРОИЗВ.
ПРОИЗВ.
ПРАЊЕ,
ПАКОВАЊЕ И ЕНОЛОШКА
РЕПРОСПЕЦИЈАЛ.
ДРУГИХ
ПУЊЕЊЕ И
СКЛАДИШТ. СРЕДСТВА МАТЕРИЈАЛ
ВИНА
ПРОИЗВОДА ЕТИКЕТИР.

СКЛАДИШТЕ
ГОТОВ. ПРОИЗВ.
НАМИЈЕЊЕНИХ
ОТПРЕМАЊУ

ОСТАЛО
(земљ.,лабор.,
дегустациона
сала и др.)

НАПОМЕНА:

ПОДАЦИ О ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВИНА, ШИРЕ И ДРУГИХ ПРОИЗВОДА
СНАБДИЈЕВАЊЕ ВОДОМ

 ГРАДСКА  СОПСТВЕНА  КАПТАЖА (РЕЗЕРВ.)

СИСТЕМ ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА

 КАНАЛИЗАЦИОНИ

 ЈАМА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ

СКЛАДИШТЕЊЕ ОТПАДА

 СОПСТВЕНО

 ОСТАЛО

ОСВИЈЕТЉЕЊЕ

 ПРИРОДНО

 ВЈЕШТАЧКО

ВЕНТИЛАЦИЈА

 ПРИРОДНА

 ВЈЕШТАЧКА

ПРИЛОГ 4
ПРИЈАВА ПРОИЗВОДЊЕ ШИРЕ И ВИНА
ГОДИНА 20___
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОИЗВОЂАЧУ ШИРЕ И ВИНА
Назив:
ПИБ/ЈИБ:
БПГ:
Адреса, телефон, e-mail
Категорија
производа
из којег је
добијено
вино (1)

Површина
винограда
(ha)

Назив и адреса
добављача и
позивање на
доставни
документ

Назив
сорте

Категорија
производа

Грожђе
(t)

Шира (2)
(hl)

Вино (3)
(hl)
Напомена

(4)

ц/р

б

ц/р

б

ц/р – црвено/розе, б - бијело
(1)
Грожђе, грожђана шира, младо вино још у ферментацији
(2)
Дјелимично ферментисана шира, али без концентроване шире и ректификоване концентроване шире
(3)
Укључујући млада вина још у ферментацији
(4)
Категорија производа:
1. ВРЗГП – врхунско вино са ознаком географског поријекла
2. КВЗГП – квалитетно вино са ознаком географског поријекла
3. СВЗГП – стоно вино са ознаком географског поријекла
4. СВ – стоно вино без ознаке географског поријекла
5. ОСТ – остало, сви производи који нису наведени од 1. до 4.

ПРИЛОГ 5
ПРИЈАВА ЗАЛИХА ШИРЕ И ВИНА
ЛИЧНИ ПОДАЦИ
Назив:
ПИБ/ЈИБ:
Адреса, телефон, e-mail:
Активност:
Категорија производа

Укупне залихе (hl)

од чега црвено и
од чега бијело
розе (hl)
(hl)
1. Залихе произвођача

Напомене

ВРЗГП
КВЗГП
СВЗГП
СВ
ОСТ
Укупно (1)
2. Залихе велетрговаца вином (2)
Вино

(1)

Вино поријеклом из ЕУ
ВРЗГП
КВЗГП
СВЗГП
СВ
ОСТ
Вино поријеклом
из других земаља
Укупно (2)
Укуони (1+2)
1. Залихе произвођача
КШ
РКШ
Остала шира (3)
Укупно (1)

Шира (1)

2. Залихе велетрговаца вином
КШ
РКШ
Остала шира
Укупно (2)
Укуони (1+2)

(1)

Категорија производа:
1. ВРЗГП – врхунско вино са ознаком географског поријекла; 2. КВЗГП – квалитетно вино са ознаком географског
поријекла; 3. СВЗГП – стоно вино са ознаком географског поријекла; 4. СВ – стоно вино без ознаке географског
поријекла; 5. ОСТ – остала вина.

(2)

Велетрговац вином – правна или физичка особа која купује вино и пуни га у своје име ради даље продаје, али
може имати и вино из властите производње. Уколико велетрговац вином производи и властито вино, попуњава
изјаву о залихама у дијелу залихе произвођача за властито вино.
(3)
Укључујући ширу, дјелимично ферментисану ширу и дјелимично ферментисану ширу из сушеног грожђа

