
Студијски програм :Виноградарство и винарство 

Назив предмета: Законски оквири виноградарства и винарства 

Наставник: Владимир Пушкаш, Драгослав Иванишевић 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: 

Циљ предмета 

Упознавање студента са законодавством у области производње и промета грожђа и вина, које има за 

циљ да заштити потрошача од кривотворења, лажног представљања производа и заштити здравље 

потрошача. Институционална организација, органи управе, механизми одлучивања и функционисања 

од интереса за произвођача вина. Упознавање студената са мерама подстицаја у сектору и начина 

апликације за исте. 

Исход предмета  

Свршени студенти биће упознати са механизмима функционисања законодавства везаног за 

производњу, прераду, квалитет и промет вина и других производа и нуспроизвода производње вина, као 

и друга питања од значаја за производњу грожђа, и вина и друге производе од грожђа, шире, кљука и 

вина који се користе у производњи вина, те мерама подстицаја и начиним за остваривање подстицаја. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Обухвата формулацију и имплементација законских и подзаконских аката из области виноградарства и 

винарства. Контролу и механизми контроле производње. Регулатива ЕУ. Закон о вину, уредбе, 

правилници о квалитету и начину пороизводње, промету, декларисању вина и других производа од 

грожђа, шире, кљука, који се користе у производњи вина, уредбе и оравилници о мерама подстицаја. 

Практична настава 

Едукација у практичној примени законских и подзаконских аката, вођење подрумарске евиденције, 

спровођење законских мера везаних за промет и декларисање вина, бођење евиденције за потребе 

подстицајних мера. 

Литература  

1. Закон о вину, Службени гласник РС, 41/09. 

2. International code of oenological practices, International organisation of vine and wine, Paris – 

актуелна издања. 

3. Правилник о начину и поступку производње и о квалитету стоних вина, као и вина са 

географским пореклом, Службени гласник РС, број 87/2011. 

5.      Закону о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, „Службени гласник РС”, бр. 10/13, 

142/14 и 103/15 
4.        Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2017. Години, Службеном 

гласнику РС”, број 8/17 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 x 15 = 30 Практична настава: 2 x 15 = 30 

Методе извођења наставе 

Интерактивна предавања и консултације у групи или појединачно, зависно од броја студената; израда и 

презентација семинарског рада. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава 10 усмени испт 40 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 40   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 

усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 


