
  

 
 
 
 

 
                                 

                           Годишњи резултати рада 

        Савеза винара и виноградара Србије 

 

 
 
 
1. Савез је основан, 22.07.2019, на иницијативу председника Републике 
Александра Вучића ; 
 
2.Чланови савеза су 12 удружења винара и виноградара са географским 
пореклом и то: 
 
- Удружење произвођача вина са ознаком географског порекла «Шумадија» 
Топола, Топола, Опленац бб, Матични број 28123132, ПИБ: 108226524; 
 
- Удружење произвођача вина са ознаком географског порекла «Књажевац» 
Књажевац, Трг Ослобођења 1, Матични број 28153104, ПИБ: 108664794; 
 
-Удружење произвођача вина са ознаком географског порекла «Неготинска 
крајина» 
Неготин, Хајдук Вељкова 79, Матични број 17662546, ПИБ: 104623247; 
 
-Удружење произвођача вина са ознаком географског порекла «Београд» 
Рипањ/Београд, Авалска 308, Матични број 28151454, ПИБ: 108632953; 
 
- Удружење произвођача вина са ознаком географског порекла «Топлица» 
Прокупље, село, Гојиновац бб, Матични број 28155379, ПИБ: 108710015; 
 
- Удружење произвођача вина са ознаком географског порекла «Јужни 
Банат» 
Банатски Карловац, /Алибунар, Војводе Мишића 127, Матични број 
28135408, 
ПИБ: 108403986; 
 
- Удружење винара и виноградара са ознаком географског порекла 
Суботички рејон 
Палић/Суботица, Кањишки пут 45, Матични број 28155042, ПИБ: 108703938; 
 



 
 
 
 
- Удружење произвођача вина са ознаком географског порекла «Ниш» 
Сврљиг 
Василија Анђелковића 165а, Матични број 28156901, ПИБ: 108738205; 
 
- Удружење произвођача вина са ознаком географског порекла, «Три 
Мораве» 
Александровац, Крушевачка 8-10, Матични број 28165145, ПИБ: 108861571; 
 
-Удружење произвођача грожђа и вина са ознаком географског порекла 
«Срем-Фрушка гора» Нови Сад, Народног фронта 10; 
 
-Удружење виноградара и произвођача вина са ознаком географског 
порекла 
«Млавски рејон» Витежево, Жабари, Матични број 28204841, ПИБ: 
109566079; 
 
-Удружење винара и виноградара Ораховачког виногорја «Велика Хоча» 
из Велике Хоче, Матични број 1771407, ПИБ : 105200076; 
 
 
2.Изабрана су радна тела:  
 
У.О. 
 
в.д. Председника Управног Одбора др Марко Малићанин 
заменик председника Александар Винчић 
Никола Младеновић, члан 
Радослав Радојевић, члан 
Срђан Петровић, члан 
Драган Рељић, члан 
 
 Н.О. 
 
Душко Вранешевић, члан 
Драган Крговић, члан 
Гордана Мандић Павковић, члан 
Саша Јовић, члан 
Предраг Јовић, члан 
Председавајући Оснивачке скупштине- Веселин Деспотовић 
заступник- Стеван Рајта 
заменик заступника- Лепосава Милић 
секретар Милица Милошевић 



 
 
 
 
3. Извршена је регистрација у АПР-у, дефинисан  лого савеза; 
 
4. Донета су акта о раду Савеза (Статут, Оснивачки акт, Пословник о раду 
У.О.), дефинисани су циљеви и задаци рада Савеза, као и годишњи план 
рада Савеза; 
 
5. Отворени су девизни и динарски рачуни код домаће пословне банке као и 
одрађена су овлашњења за потписивање  истих; 
 
6.Обезбеђене канцеларије, тј. Министарство пољопривреде уступило нам је 
две канцеларије за рад, на локацији Булевар краља Александра 84, са 
припадајућом салом Пољо клуба за састанке. Канцеларије су: 
-окречене, опремљене и и избрендиране 
-набављен је канцеларијски материјал и информатичка опрема 
-обезбеђене су две телефонске линије; 
 
7. Обезбеђене су донације за функционисање рада Савеза до краја 2019. и 
зараде; 
 
8. Закупљен је хостинг, savezvinara.rs; 
 
9. Отворена је маил адреса савеза, office@savezvinara.rs који је промењен у 
savezvinara@minpolj.gov.rs; 
 
10. Покренуте су друштвене мреже: fb, instagram, youtube; 
 
11. Израђен је сајт www.savezvinara.rs,; 
 
12. Закључен је уговор са књиговођом; 
 
13. Закључен је уговор о делу са дизајнером; 
 
14. Одрађена је компензација за израду банера, визит карти, ознака, табли и 
флајера; 
 
15. Преузети су од Министарства пољопривреде и ажурирани регистри, базе 
свих винара као и регистри удружења са географским пореклом; 
 
16. Прешли смо у систем  ПДВ-a; 
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17. Подршком Министарства финансија и Министарства пољопривреде, 
обезбеђена су средства и потписан је уговор о изради Стратегије винарства 
и виноградарства за период од 2020. до 2030. године са агенцијом Horwat. 
Савез је током 2020. године активно радио са агенцијом Horwat на изради и 
усаглашавању Стратегије, с тим у вези поред оперативног рада и 
свакодневне комуникације са представницима агенције одржана су и три 
радна састанка чланова У.О. Савеза са представницима агенције на којима 
су детаљно разматрана и анализирана сва поглавља Стратегије. Као 
резултат тог рада припремљен је завршни документ који је прослеђен 
Министарству пољопривреде на нормативно усаглашавање и припрему за 
усвајање од стране Владе Републике Србије; 
 
18. Стављена нам је на располагање помоћ и сарадња са свим ресорним 
Министарствима (пољопривреда, финансије, просвета, туризам, пореска 
управа); 
 
19. Остварена је сарадња са Саветодавним стручним службама, Управом за 
аграрна плаћања, службом за  IPARD; 
 
20.  Успостављена је сарадња са: 
 
-  Привредном комором Србије и Војводине 
-  Туристичком организацијом Србије 
-  Политиком А.Д. 
-  ЈКП Београдске пијаце 
-  USAIDOm 
 
21. Обезбеђен је штанд у Кнез Михајловој у оквиру манифестације БГ зима; 
 
22.Обезбеђено је учешће на БГ Ноћном маркету; 
 
23. Обезбеђено је учешће у медијима, емисијама, новинским чланцима; 
 
24. Представили смо се на 11-стом семинару Саветодавних стручних 
служби на Златибору; 
 
25. Одржана је манифестација , оцењивања српских вина 14.02.2020  у хотелу 

Radison Blu, под слоганом Свети Трифун на Савском венцу. Обезбеђен је спонзор 

целокупне манифестације, покривени су сви остали трошкови од стране чланова 

Савеза и општине Савски венац. Ово је била прва професионална манифестација 

за оцењивање вина у Србији. Скоро 40 реномираних оцењивача  

 



 

 

са вредносним сертификатом за оцењивање. Посебно направљена апликација за 

оцењивање вина у којој није била могућа било каква грешка или сумња. Велика 

подршка наших винара који су послали своја вина, њих 110 винара из целе Србије 

никада до сада нису били на једном месту са својим винима. Најбоље оцењени су 

добили пехаре, медаље и плакете на организованом коктелу уз подршку Владе 

Републике Србије и општине Савски Венац. Успешно и лепо пропраћено уз 

подршку медија, винских писаца и блогера; 

 
 
26. . У сарадњи са Pinkom 3 реализован је пакет од 11 емисија, серијала 
„Србија, земља вина“ кроз које је покренут програм популаризације и 
промоције српског винарства и виноградрства. Наставак серијала се очекује 
у другој половини године; 
 
 
 
27. У сарадњи са ЈКП Градске пијаце, за време пандемије организована је 
online  продаја вина преко веб апликације ЈКП Градске пијаце, под слоганом 
Сачувајмо домаће винаре путем које смо  апеловали на наше суграђане, 
да купују домаћа вина. 
Такође организована је бесплатна манифестација за пријављене винаре 
„Дани вина на Палилулској пијаци“, као и у склопу тога промоција 6 винарија; 
 
28. Покренули смо и успешно реализовали хуманитарну акцију прикупљања 
новчане помоћи за подршку здравственом систему Србије у борби против 
вируса COVID- 19. Акција прикупљања помоћи је започета 27.03.2020. и 
трајала до 03.04.2020., где се одвазало 76 винарија и прикупљено је 
2.640.700,00.  Средства су у договору са Министарством здравља усмерена 
ка Клиничком центар Србије за набавку неопходних медицинских средстава; 
 
29. Због тренутно тешке ситуације у којој се сектор винарства налази 
одрадили смо анализу стања и предлог мера за помоћ сектору винарства и 
виноградарства. Документ је послат председнику, премијеру, министру 
финансија, министру пољопривреде;  
 
30. Омогућили смо, у сарадњи са Министарством туризма, учешће винарима 
који имају категоризоване смештајне капацитете да се пријаве у акцији 
коришћења ваучера;  
 
 
 



 
 
 
 
31. Конкурисали смо и успешно реализујемо 4 пројекта:  
 
- са темом: „Едукација и саветовање о значају виноградарског и винарског 
сектора кроз модернизацију производње и прераде“ - МПШВ 
 
- са  темом: „Србија земља вина“ – Министарство трговине, туризма и 
телекомуникација 
 
- са темом: „Креирање јединственог бренда српских вина и ракија кроз 
унапређење трансфера знања и технологија између научно-истраживачких 
институција и произвођача вина и ракија“ – МПШВ 
 
- са темом: „Подизање капацитета винарског сектора јачањем националног 
бренда српских вина кроз едукацију и информисање произвођача и 
потрошача“ - МПШВ 
 
32. Одрадили смо анализу стања и дали препоруке у области развоја 
виноградарског сектора за следеће рејоне ( Пирот, Ниш, Неготин, Књажевац, 
Лесковац, Врање, Ваљево, Крагујевац, Маладеновац…..); 
 
33. Активно смо  учествовали на изради и усвајању правилника за подстицаје 
у сектору винарства и виноградарства. Као резултат активног и напорног рада 
Савеза, низа радних састанка и оперативног рада са представницима МПШВ 
као и низа састанака са министрима господином Браниславом Недимовићем 
и господином Синишом Малим средином јула 2020. године објављени су 
јавни позиви за: 
 

-ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ 
ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ГАЗДИНСТВА КРОЗ ПОДРШКУ ПОДИЗАЊА ВИШЕГОДИШЊИХ 
ПРОИЗВОДНИХ ЗАСАДА ВИНОВЕ ЛОЗЕ У 2020. ГОДИНИ 
 

- ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА 

ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПРЕРАДИ И МАРКЕТИНГ ПОЉОПРИВРЕДНИХ И 
ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА У СЕКТОРУ ПРОИЗВОДЊЕ ВИНА У 2020. 
ГОДИНИ 
 
Објављени позвиви су најстимулативнији у новијој историји српског винарства 
и виноградарства и предстваљају својеврстан подстрек развоју винског и 
виноградарског сектора Србије; 
 
 



 

 

34. Као круна полугодишњег рада Савеза у 2020. години издваја се 

састанак са  председником Републике Србије господином 

Александром Вучићем који је одржан 20.06.2020. године и потпуна 

подршка председника за наставак рада на путу убразаног развоја 

српског винарства и виноградарства.  

  
 
 

 
 
 
 
 

 

22.07.2020.                                                         Живели! 🍷 

                           

                                                 Ваш Савез винара и виноградара Србије                                                                                                     

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


