
На основу члана 34. cтав 5, члана 35. став 5, члана 36. став 6. и члана 37. 

став 2. Закона о вину („Службени гласник РС”, бр. 41/09 и 93/12), 

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ, ПОСТУПКУ 

ПРИЗНАВАЊА ОЗНАКА ЗА МИРНА ВИНА И НЕКА СПЕЦИЈАЛНА ВИНА СА 

ГЕОГРАФСКИМ ПОРЕКЛОМ, КАО И О НАЧИНУ ПРОИЗВОДЊЕ 

И ОБЕЛЕЖАВАЊА МИРНИХ ВИНА И НЕКИХ СПЕЦИЈАЛНИХ ВИНА СА 

ГЕОГРАФСКИМ ПОРЕКЛОМ 
- Службени гласник РС, број 94/17 од 19. октобра 2017. године - 

 

Члан 1. 

У Правилнику о условима за признавање, поступку признавања ознака за 

мирна вина и нека специјална вина са географским пореклом, као и о начину 

производње и обележавања мирних вина и неких специјалних вина са географским 

пореклом („Службени гласник РС”, бр. 121/12, 102/14 и 78/15), у члану 14. став 3. тачка 

2), тачка на крају замењује се запетом и додаје се реч: ,,или”. 

После тачке 2) додаје се тачка 3), која гласи: 

,,3) њихова укупна просечна годишња производња вина пореклом из 

Републике Србије из последњe три производне године чини најмање 2/3 укупне 

просечне годишње производње вина пореклом из Републике Србије из последње три 

производне године у одређеном виноградарском рејону, односно виногорју чији назив 

треба да се установи као ознака контролисаног географског порекла.”. 

 У ставу 4. тачка на крају замењује се запетом и додају се речи: ,,при 

чему у случају из става 3. тачка 3) овог члана њихова укупна просечна годишња 

производња вина пореклом из Републике Србије из последње три производне године 

треба да чини најмање 2/3 укупне просечне годишње производње вина пореклом из 

Републике Србије из последње три производне године у одређеном виноградарском 

рејону, односно виногорју чији назив треба да се установи као ознака контролисаног 

географског порекла.”. 

 

Члан 2. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 
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