
 УПИС У ВИНАРСКИ РЕГИСТАР 
 

Законом о вину („Службени гласник РС", бр. 41/09 и 93/12) је прописано да Министарство 
пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: Министарство) води Винарски 
регистар у који се уписују произвођачи шире, вина и других производа од грожђа, шире, кљука и 
вина које се користи у производњи вина. 

Процедура уписа у Винарски регистар покреће се подношењем захтева за упис у 
Винарски регистар и претеће документације Министарству на адресу: 

 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Сектор за пољопривредну политику 
Немањина 22-26, 11000 Београд 

 

Захтев за упис у Винарски регистар (ВВ2 образац) можете преузети са сајта Министарства 
преко линка http://www.minpolj.gov.rs/vinarski-registar/ 

 

Уз захтев је потребно доставити и: 

- Извод из Регистра привредних субјеката; 
- Документацију којом се потврђује испуњеност услова у погледу стручног кадра (стручноглица); 
- Документацију којом се потврђује власништво, закуп, односно коришћење објеката, односно 

просторија за производњу вина; 
- Доказ о уплаћеној административној такси за захтев за упис у регистар у износу од 330,00 динара 

у складу са Законом о републичким административним таксама ("Службени гласник РС ", бр. 
43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - 
усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 
- др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 
50/2016 - усклађени дин. изн. и 61/2017 - усклађени дин. изн., 113/17, 3/18 – испр., 50/18 - 
усклађени дин. изн, 95/2018 и 38/2019 – усклађени дин.изн., 86/2019, 90/2019-испр., 98/2020 - 
усклађени дин.изн., 144/2020 и 62/2021- усклађени дин.изн) – Тарифни број 1. 

- Доказ о уплаћеној административној такси за решење за упис у регистар у износу од 1660,00 
динара у складу са Законом о републичким административним таксама ("Службени гласник РС 
", бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - 
усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 
- др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 
50/2016 - усклађени дин. изн. и 61/2017 - усклађени дин. изн., 113/17, 3/18 – испр., 50/18 - 
усклађени дин. изн, 95/2018 и 38/2019 – усклађени дин.изн., 86/2019, 90/2019-испр., 98/2020 - 
усклађени дин.изн., 144/2020 и 62/2021- усклађени дин.изн) – Тарифни број 19. 

- Уплата административних такси врши се у складу са следећим подацима: 
 

330,00 динара 
- Сврха уплате : РАТ за захтев за упис у 
Винарски регистар 
- прималац: Буџет Републике Србије 
- рачун примаоца: 840-742221843-57 
- број модела: 97 

1.660,00 динара 
- Сврха уплате : РАТ за решење за упис у 
Винарски регистар 
- прималац: Буџет Републике Србије 
- рачун примаоца: 840-742221843-57 
- број модела: 97 

 

Након пријема и административне обраде захтева Министарство ће извршити утврђивање 
испуњености услова прописаних Правилником о ближим условима у погледу објеката, 
просторија, техничких услова, опреме, судова и уређаја, као и стручног кадра које мора да 
испуњава произвођач шире, вина и других производа од грожђа, шире, кљука и вина који се 
користе у производњи вина („Службени гласник РС", број 48/10). 

 
За сва питања везана за упис у Винарски регистар можете се обратити Групи за 

виноградарство и винарство на број телефона 011/3033120 или на следећe email адресe: 
jkuzmanovic@minpolj.gov.rs и vojkan.stojanovic@minpolj.gov.rs . 
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