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Управни и надзорни одбор Савеза винара и виноградара Србије 

 

Председнику Републике Србије господину Александру Вучићу; 

Председници Владе Републике Србије Ани Брнабић; 

Министру пољопривреде Републике Србије господину Браниславу Недимовићу; 

Министру финансија Републике Србије господину Синиши Малом. 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНАЛИЗА СТАЊА И ПРЕДЛОГ МЕРА 

 

Криза изазвана вирусом KОВИД 19, поред осталих грана привреде је можда и најдубље 

погодила сектор винарства и виноградарства. Затварање угоститељских објеката, забрана 

прослава и јавних окупљања, затим заустављање извоза, довело је многе винарије у свету, 

па и у Србији, у веома тежак положај. Извештаји са тржишта указују на то да и продаја вина 

по супермаркетима бележи осетан пад, а винотеке готово да уопште и немају посла. 

Неизвесност шта ће донети сутра и докле ће све ово трајати учинили су да људи не 

размишљају превише о куповини вина. Последице које сада наслућујемо само су први 

симптоми онога што ће по сектор винарства и виноградарства тек уследити. 

Како пребродити не само овај тежак период када је борба за здравље и животе људи 

приоритет свих нас,  већ и период који ће наступити након укидања ванредног стања од 

виталног је значаја за читав сектор винарства и виноградарства. Без озбиљне помоћи државе 

читав винско-виноградарски сектор Србије који се успешно развијао последње деценије, а 

који је ове године уз безрезервну подршку државе требало да доживи процват, може да 

крене у сасвим другом правцу. А то би било од непроцењиве штете за све. 

У ситуацији када тржиште вина такорећи не функционише, винарима није више основни 

проблем пословично спора наплата, већ то што практично потражња за вином практично и 

не постоји. У међувремену залихе вина у подрумима широм Србије се гомилају, нова сезона 

у виноградима је већ увелико почела, па сходно томе нове количине грожђа из бербе 2020. 

године  нас очекују за мање од 6 месеци.  

Савез винара Србије је покренуо низ акција како би иницирао и поспешио онлајн продају 

вина путем различитих портала и платформи и на тај начин бар донекле олакшао тренутну 

ситуацију нашим винаријама. Али тај вид продаје свакако не може ни приближно да 

надомести губитке. 

Анализирајући целокупну ситуацију на тржишту грожђа и вина у Србији у протеклих 10 

година, а у циљу заштите и обезбеђења минималних услова виноградарима и винарима 

Србије да у наредном периоду, а превасходно у периоду опоравка након укидања ванредног 

стања преживе. Савез винара и виноградара Србије предлаже сет мера које ћемо 

образложити у наставку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализа тржишта грожђа и вина Србије (извор: Студија – Анализа Сектора 

производње и прераде грожђа и производње вина ЦЕВВИН 2019) 

 

Тржиште грожђа и вина у Србији 

 

Вина домаћих винарија се претежно дистрибуирају на тржиште Србије, као и на тржиште 

појединих земаља у региону кроз самосталну дистрибутивну мрежу, а која се углавном 

састоји од представништава или локалних центара у већим градовима Србије (Београд, 

Нови Сад, Ниш, Крагујевац и др.), менаџера продаје, „HoReCa“ логистике, менаџера за 

капиларну продају, „мерџендајзера“ и других. Дистрибуција вина од стране већих, али и 

свих осталих произвођача вина до крајњих потрошача се углавном одвија директним 

посредством велепродајних, као и малопродајних трговинских ланаца робе широке 

потрошње, дистрибутера, специјализованих продавница (винотека) и угоститељских 

објеката (ресторани, кафеи, хотели, мотели, објекти сеоског туризма итд.). Најмањи део 

вина произведеног у Србији се дистрибуира директно крајњим потрошачима у самим 

винаријама, када потрошачи као туристи посећују винарије (кроз винске путеве, 

угоститељство и друго). 

Страна вина највећих произвођача из региона се у Србију углавном дистрибуирају преко 

њихових представништава у Србији, а остала вина из региона, ЕУ и других земаља 

углавном увозе велепродајни ланци (нпр. „Delhaize Serbia“, „Veropulos“, „METRO Cash & 

Carry”, “Idea” и др) који снабдевају своје продајне објекте, као и дистрибутери који 

снабдевају малопродајне трговинске ланце, ресторане, кафее, сопствене продајне објекте 

(винотеке) и друго. 

 

Трговина вином у Србији је у потпуности слободна, односно не постоје ограничења или 

систем лиценцирања када су трговци вином у оригиналном паковању/пуњењу у питању. 

Трговином вина, као уосталом и свим осталим производима, баве се привредни субјекти и 

предузетници који су регистровани у Агенцији за привредне субјекте за делатност промета 

и који испуњавају услове за делатност трговине дефинисане посебним прописима.  

По основу законске регулативе, домаће вино се може ставити у промет, односно може се 

нудити крајњим потрошачима само у оригиналном паковању/пуњењу. Произвођачи вина 

без географског порекла произведеног од сопственог грожђа могу то вино нудити крајњим 

потрошачима и у ринфузу у оквиру сопствених винарија где су произведена дата вина, као 

и на винским манифестацијама. Трговина, односно промет вина у ринфузном стању је 

ограничена, односно дозвољена искључиво између произвођача вина уписаних у Винарски 

регистар.  

 

Србија има велики потенцијал за извоз произведеног вина, с обзиром на то да постоји 

велики број мултилатералних и билатералних споразума којима се утврђују специфични 

нивои царинске заштите у трговини. Најзначајнији трговински споразуми за Србију су са 

земљама региона југоисточне Европе (CEFTA), Европском унијом, Руском федерацијом, 

Белорусијом, Казахстаном и Турском. 

  

Промет винског грожђа у Србији се обавља слободно, а поједине веће винарије откупљују 

грожђе од произвођача грожђа. На основу података из ВР-а, највеће количине винског 

грожђа у периоду између 2015. и 2018. године откупио је „РУБИН“ АД, Крушевац 



(5.146.107 kg), затим „Винарија Ковачевић“ ДОО Ириг (3.378.727 kg) и СЗР „МАЛИ 

ПОДРУМ“ Миодраг Радовановић предузетник Крњево (1.883.739 kg).  

 

Откупљивачи и количине откупљеног грожђа (кг) у периоду од 2015 – 2018.године. 

 

 
 

Извор: МПШВ/ЦЕВВИН, ВР ̵ податке обрадио ЦЕВВИН 

Цене грожђа и вина  

 

На основу података РЗС, просечне произвођачке цене стоног грoжђa су се у периоду 2008-

2017. године кретале од 0,5 до 0,7 EUR/kg, дoк је у истом периоду просечна цена грожђа за 

прераду била од 0,2 до 0,3 EUR/kg. Просечна цена белог вина у назначеном периоду се 

кретала од 1,5 до 2 EUR/l, с тим да је цена постепено расла и достигла максимум у последњој 

посматраној години. Прoсeчнa цeнa црвeнoг винa у периоду 2008-2017. године је била од 

1,8 до 2,1 EUR/l, где се такође запажа постепен пораст просечне цене ових вина и достизање 

максимума у 2017. години. 

Најбитнија тржишта српског вина и најбитније земље извознице вина у Србију  

 

Србија је у овом тренутку пре свега земља увозница вина, иако је некада била велики 

произвођач вина за потребе сопственог становништва, потребе република бивше 

Југославије, као и извозник вина.  

Према подацима РЗС-а, у периоду од 2015. до 2018. године, Србија је највеће количине вина 

извезла на тржиште Руске федерације (44.360 hl у просеку годишње, са просечном 

вредношћу од 4.800.800 EUR). Веће количине вина се извозе и на CEFTA тржиште и то 

првенствено у Босну и Херцеговину (35.633 hl у просеку годишње, са просечном вредношћу 

од 4.228.870 EUR) и Црну Гору (15.985 hl у просеку годишње, са просечном вредношћу од 

2.823.777 EUR). 

Када је у питању увоз вина у Србију, највеће количине се увезу из CEFTA земаља, 

првенствене из Северне Македоније (167.789 hl у просеку годишње, са просечном 

вредношћу од 12.394.681 EUR), затим из Црне Горе (33.481 hl у просеку годишње, са 



просечном вредношћу од 6.494.988 EUR). Када су у питању чланице ЕУ, највеће количине 

вина се увезе из Италије (7.640 hl у просеку годишње, са просечном вредношћу од 2.355.730 

EUR) и Француске (2.349 hl у просеку годишње, са просечном вредношћу од 1.622.296 

EUR). 

Залихе вина 

  

На основу података из Винарског регистра за 277 винарија за које су били доступни подаци, 

укупне залихе вина и других производа од грожђа, кљука, шире и вина који се користе у 

производњи вина на дан 31.07.2018. године биле су 293.009,58 hl. 

Залихе вина и других производа од грожђа, кљука, шире и вина  који се користе у 

производњи вина (hl) на дан 31. 07. 2018.; 2018 

АЊ 

 

 

Увоз и извоз грожђа и вина и биланс спољнотрговинске размене  

 

Спољнотрговинска размена грожђа  

 

Србија је у спoљнoтргoвинскoj рaзмeни грожђа (расположиви подаци Управе царина) у 

петогодишњем периоду (2013–2017) остваривала негативан спољнотрговински биланс.  

Просечан годишњи увоз грожђа у овом периоду износио је 12.689.880,25 kg (са просечном 

вредношћу од 7.514.919,98 EUR), док је просечан годишњи извоз био 4.741.267,71 kg (са 

просечном вредношћу од 3.008.062,63 EUR). Највећи увоз грожђа у овом петогодишњем 

периоду био је 2015. године и то 15.325.307,84 kg (7.054.428,13 EUR), а највећи извоз 2013. 

године 1.558.732,92 kg (907.153,52 EUR).  

У спољнотрговинској размени грожђа, у посматраном петогодишњем периоду (2013–2017), 

остварен је просечан негативни биланс у количини од -11.899.668,97 kg, а у вредности од -

7.013.576,21 EUR. 

 

 

 



 

 

Спољнотрговинска размена грожђа; 2013–2017 

 

Извор: управа царина 

Спољнотрговинска размена вина (без ароматизованог вина) (000 l); 2009–2018 

 

 

Извор: РЗС 

Спољнотрговинска размена вина (без ароматизованог вина) (000 EUR); 2009–2018 

 

Извор: РЗС 

Највећи обим трговине вином (искључујући aрoмaтизoвaнo винo), у десетогодишњем 

периоду 2009–2018. Србија је остварила у oквиру рeгиoнa jугoистoчнe Eврoпe (CEFTA 



тржиштe), при чему је и доминантан увоз са овог тржишта. Просечан увоз са тог тржиштa 

je биo 23.467.800 1 са вредношћу од 20.313.500 EUR, док је просечан годишњи извоз на 

CEFTA тржиште био 5.365.500 l (са просечном годишњом вредношћу од 6.734.100 EUR). 

Укупан просечан негативан биланс остварен у спољнотрговинској размени вина у оквиру 

CEFTA региона у десетогодишњем периоду био је -18.102.265 l (са вредношћу од -

12.443.700 EUR).  

Дeo тргoвинe винoм (искључуjући aрoмaтизoвaнo винo), у десетогодишњем периоду 2009– 

2018. oдвиjао се и сa зeмљaмa Eврoпскe униje. У овом периоду Република Србија је на 

тржиште Европске уније просечно извозила 2.733.000 l (са просечном годишњом 

вредношћу од 1.935.560 EUR), док је просечан годишњи увоз са овог тржишта био 1.935.000 

l (са просечном годишњом вредношћу од 5.167.260 EUR). Када је у питању просечан 

спољнотрговински биланс са земљама Европске уније, Србија је у посматраном 

десетогодишњем периоду остварила позитиван биланс од 798.100 l у количини извезеног 

вина, али када је вредност у питању биланс је негативан и износио је 3.384.700 EUR.  

Значајан дeo тргoвинe винoм (искључуjући aрoмaтизoвaнo винo) oдвиja сe сa oстaлим 

зeмљaмa (дoминирa извoз нa тржиштe Рускe фeдeрaциje), при чeму je просечан извоз на oвo 

тржиште у десетогодишњем периоду 2009–2018. години био 4.523.500 l са вредношћу од 

4.727.300 EUR, док је просечан годишњи увоз са овог тржишта био 79.200 l са вредношћу 

од 240.950 EUR. Просечан спољнотрговински биланс који је Србија у посматраном периоду 

остварила са осталим земљама је позитиван и у количини (4.444.300 l) и у вредности 

извезеног вина (4.486.500 EUR). 

Шта нас очекује након ванредног стања? 

Из свега наведеног јасно је да највеће количине вина на тржиште Србије долазе из Северне 

Македоније и из Црне Горе. 

С обзиром на тренутно стање у региону реално је очекивати следећи сценарио: 

- Подруми у Северној Македонији су пуни, јер услед настале ситуације још увек није 

реализован извоз вина у ЕУ првенствено у Немачку у Хрватску; 

- У Августу ће македонски винари ући у проблем јер нису продали вина, а стиже нова 

берба коју немају где да прихвате; 

- Велики произвођачи вина из Црне Горе – такође имају проблем са залихама, услед 

настале ситуације извоз вина је потпуно стао, туристичка сезона је под великим 

знаком питања - такорећи изгубљена, главна тржишта су им Србија, БиХ и Кина. 

Нова берба ће стићи на род – морају да прихвате грожђе из нове бербе, а пријемни 

капацитети су им пуни; 

Последице по српско тржиште и по српске винаре и виноградаре: 

- У августу ће се у понуди појавити огромна количина изузетно јефтиних – 

обесцењених ринфизних вина из Македоније – наши највећи откупљивачи грожђа 

(велике винарије), који ће такође бити оптерећени залихама неће имати интереса да 

врше откуп грожђа од домаћих произвођача или ће понудити јако ниску откупну 

цену; 



- Велике винарије из региона такође оптерећене залихама у јулу и августу ће бити 

принуђене да флаширају своје залихе како би ослободили капацитете за прихват 

нове бербе и то вино ће пласирати на српско тршижте уз огромне рабате како би се 

у што краћем року решили залиха; 

- Последице свега наведеног су потпуни крах српских виноградара који неће имати 

где да продају грожђе, а такође и винара који у месецима након кризе у временима 

смањене куповне моћи становништва и очекивано мање потрошње вина неће моћи 

да издрже тржишну утакмицу са конкуренцијом првенствено из земаља ЦЕФТЕ 

(Северна Македонија и Црна Гора које за разлику од нас годинама имају високо 

позитиван биланс спољно-трговинске размене када је реч о трговини грожђем и 

вином) и делимично Хрватске чија туристичка сезона је такође под великим знаком 

питања. 

Шта учинити? 

1. Забранити увоз грожђа и ринфузног вина (од ове мере изузети ринфузна вина 

која иду у извоз тј. вина намењена реекспорту, која се стављају у боцу и продају 

на трећим тржиштима) или у случају немогућности увођења забране увести 

привремене царинске мере, акцизе или др. на ринфизна вина и грожђе чијим 

увођењем би се потенцирала домаћа понуда и дестимулисали потенцијални 

увозници;  

2. Увести прелевмане на увоз флашираног вина и то на следећи начин: 

- категорију вина чија је увозна цена до 300 динара по боци опорезовати са  150 

динара по боци   

- категорију вина чија је увозна цена од 300 до 600 динара по боци опорезовати 

са 300 динара по боци 

- категорију вина чија је увозна цена изнад од 600 до 1500 динара по боци 

опорезовати са 600 динара по боци 

- вина чија је увозна цена преко 1500 динара по боци не заузимају велики део 

тржишта и не представљају конкуренцију домаћим винарима, па је с тим у вези 

предлог да се ова вина изузму из прелевмана; 

3. Субвенционисати откуп грожђа са 10 динара по килограму, осим за аутохтоне 

сорте и грожђе које је у систему географске заштите чији откуп треба 

субвенционисати са 15 динара по килограму. 

 

Ефекти: 

Увођењем ригорозних прелевмана или забраном увоза грожђа и ринфузних вина – 

штитимо првенствено српске виноградаре. Велике винарије које су и велики увозници 

ринфузног вина биће погођени овом мером, али с друге стране увођењем прелевмана 

на увоз флашираног вина елиминишу се њихови главни конкуренти и оставља им се 

слободно тржиште али са вином од српског грожђа. Овом мером ће такође бити 

погођени увозници и дистрибутери вина, али њих треба усмерити на промоцију и 

продају домаћих вина.  



Субвенционисање откупа грожђа обезбедиће сигуран откуп овогодишњег рода и 

задовољство десетина хиљада пољоприредних газдинстава и породица које се баве 

виноградарством и живе од овог посла и њихово охрабрење за подизање нових засада 

у наредним годинама. Ова мера је у потпуности сагласна са стратегијом развоја 

српског виноградарства и винарства, која у супротном (уколико се ништа не 

предузме) може доживети потпуни крах и уместо интензивне садње винограда у 

наредној години може доћи до крчења винограда. Такође треба напоменути да је ова 

мера (субвенционисање откупа) већ годинама на снази у многим земљама региона које 

се баве производњом вина. 

Увођењем прелевмана на флаширана вина штитимо првенствено сегмент тржишта од 

200 до 1500 динара по боци вина којем припада преко 95% српских вина. На тај начин 

нашим винарима омогућићемо да преживе тежак период који је пред нама и уједно 

ћемо их мотивисати да подижу нове засаде и да се ослоне на сопствену сировинску базу 

у будућности. 

На основу свега наведеног јасно је да ова тешка ситуација изазвана пандемијом за 

српско винарство и виноградарство, које је уз безрезервну помоћ државе у последњих 

неколико година кренуло путем успеха, може бити погубна уколико се ништа не 

предузме а с друге стране читава ова ситуација се може искористити и преокренути у 

велику шансу за реализацију стратегије и потпуну ревитализацију и процват српског 

винарства и виноградарства.  

Савез винара и виноградара Србије апелује на председника Републике Србије, Владу 

Републике Србије и надлежна Министарства да у што краћем року формирају радни 

тим који би уз стручну помоћ Савеза винара и виноградара Србије радио на изради 

мера и уредби како би се у што краћем року створила законска основа за провођење 

адекватних мера опоравка, помоћи и напретка Сектора винарства и виноградарства.  

 

 

 

 


