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ВОВЕД
I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО ЗАКОНОТ И
ПРИЧИНИ ЗА НЕГОВО ДОНЕСУВАЊЕ
Во Законот за виното („Службен весник на Република Македонија“ број 50/10,
53/11, 53/11, 6/12, 64/12, 23/13, 106/13, 188/13, 149/15, 39/16 и 172/16) се уредуваат
планирањето и управувањето со производствениот потенцијал за производство на
винско грозје, производството на вино, пазарот и прометот со вино, класификацијата
на вината, производството, означувањето и заштитата на вината со географски назив и
описот, означувањето и заштитата на виното како и здружувањето на производители
на вино.
Со постојната формулацијата на предметот на уредување на Законот за виното,
винското грозје не е дефинирано како земјоделско-прехрамбен производ од
стратешко значење и не е прецизирано управувањето и планирањето со
производството, прометот и откупот на винското грозје за преработка и производство.
Имено пазарот на понудата и побарувачката на винско грозје за производство
на вино често се нарушени со појави на вишок количини на винско грозје за откуп
неблаговремено објавување на откупните цени, диктирање на ниски откупни цени на
винското грозје, неправилности во мерењето на шеќерноста при откупот на винското
грозје и ненавремена исплата на откупените количини на винско грозје, поради што
нужна е регулација односно измена на Законот за виното.
Со предложеното законско решение проблемите со вишокот на винско грозје
преку пријавување на планираните количини на производство на винско грозје
наменето за откуп, објавувањето на откупните цени на винското грозје, пред почетокот
на откупот, правилно мерење на шеќерните единици во откупот на винско грозје,
обезбедување на средства од откупувачите за исплата на откупените количини на
винско грозје за редовна исплата на лозаропроизводителите, воведување на директни
плаќања како финасиска подршка на производителите на винско грозје и вино и
заштита на вината кои носат ознака на географски назив на виногорието ќе бидат
нормирани.
II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ
Со предложениот закон виното ќе добие стратешко значење на прехрамбен
производ, ќе се следи и превземат мерки на планирање и управување со
производниот потенцијал и организирање на пазарот на винското грозје наменето за
откуп и производство на вино, односно за извоз, производителите на грозје ќе ги
заштитат своите интереси со навремено информирање за откупните цени, правилно
мерење на шеќерните единици од стрна на проценителите овластени од
министерството, откупувачите ќе ги исполнуваат условите на обезбедени или
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гарнатирани средства наменети исклучиво за исплата на откупените количини на
винско грозје, државата ќе воведе дирекни плаќања како финнасиска помош за
вистинските производители на винско грозје и за производителите на вино и ќе се
заштитат вината кои носат ознака на виногорието.
III.ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ ВРЗ БУЏЕТОТ И
ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Предлогот на законот не предизвикува фискални импликации врз Буџетот на
Република Македонија.

IV. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ,
НАЧИНОТ НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА
ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ
За спроведување на овој закон, не се потребни дополнителни финансиски средства од
Буџетот на Република Македонија.
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ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИНО

Член 1
Во Законот за виното („Службен весник на Република Македонија“ број 50/10,
53/11, 53/11, 6/12, 64/12, 23/13, 106/13, 188/13, 149/15, 39/16 и 172/16), во членот 3
став (1) точка (3) по зборовите: „Вино е" се додаваат зборовите: “земјоделско –
прехрабен".
Член 2
По членот 12 се додва нов наслов и нов член 12-а:
„Пријавување на планираното производство на винско грозје за откуп и
производство на вино
Член 12-а
Производителите на винско грозје планираните количините за откуп и
производство на вино и за продажба и извоз на винско грозје за тековната година ги
пријавуваат до 31-ви март во подрачните единици на министерството за земјоделство
шумарство и водостопанство. “
Член 3
Во членот 16-а став (3) точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат
зборовите: „ и да имаат обезбедено банкарска гаранција за планираните количини за
откуп за земјоделски производи."
Член 4
Во член 17 по ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:
„(3) Шеќерните единици на грозјето од ставот (2) на овој член ги утврдуваат
овластени проценители со издадени лиценци од Министерството."
Во став (3) кој станува став (4) по зборот „најдоцна" се додаваат зборовите „15
дена".
Ствовите (4), (5) и (6) стануваат ставови (5), (6) и (7).
По ставот (7) се додава нов став (8) кој гласи:
„(8) Поблиските услови за начинот и постапката за проценување на шеќерните
единици на винското грозје, определување на унифицирани инструменти за мерење
на шеќерните единици на винското грозје и полагањето на стручен испит на
проценувачи ги пропишува министерот.“
Член 5
По членот 18 се додава нов член 18-а кој гласи:
„Член 18-а
Доколку министерството утврди нарушување на количините на понуда и
побарувачка на винско грозје со кои производната цена на винско грозје е повисока од
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неговата пазарна цена, владата може да донесе мерки на финансиска поддршка за
производителите на винско грозје и вино.".
Член 6
Во член 30 став (1) алинејата 3 на крајот од реченицата запирката се брише и се
додаваат зборовите: “ или да има завршено средно стручно образование од областа
на винарството и лозарството или положен испит за возрасни од областа на
винарството и лозарството”.
Член 7
По членот 30-д се додава нов член 30-ѓ кој гласи:
„Член 30-ѓ
Производителот на вино производените количини на вино, откупено а не
платено грозје може да ги стави во залог за користење на кредитни средства
првенствено за исплата на доспеани долгови по основ на неплатено грозје, со изјава
дадена на нотар на одговорното лице на произведителот на вино.”.
Член 8
По членот 35 се додава нов член 35-а, кој гласи:
“Член 35-а
Производител на вино запишан во Регистарот може виното и другите
производи од грозје и вино да ги продава како рефус во просториите во кои го обавува
производството на вино, во специјализирани продавници и угостителски објекти.
Промет на вино се смета и понудата на вино во угостителски објекти,
туристички манифестации и вински патишта.
За квалитетот на вината што се продаваа во рефус одговара продавачот.
Условите и начинот на продажба на вино од став 1 од овој член ги пропишува со
правилник министерот”.
Член 9
Во членот 42 став (1) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат
зборовите: “изготвен од Републичкиот завод за винатство и лозарство”.
Во ставот (2) алинеа 1 по зборот “производство” се додаваат зборовите: “ на
винското грозје од кое потекнува виното чиј географски назив носи.
Член 10
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ
I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ НА ЗАКОНОТ

Со членот 1 во членот 3 став (1) точка(3) од Законот, виното се дефинира како
земјоделско прехрамбен производ.
Со членот 2 се додава нов член со кој се воведува пријавување на количините
на винско грозје за откуп, извоз и производство на вино од страна на производителите
на винско грозје до подрачните единици на министерството со рок пред почетокот на
откупот, заради планирање на производството на винско грозје наменето за откуп и
производство на вино.
Со членот 3 се уредува условот за регистрираните откупувачи на винско грозје
да имаат обезбедено средства или финансиска гарнација за планирните количини за
откуп на земјоделските производи.
Со член 4 во член 17 од Законот, овластените проценители со издадени
лиценци од Министерството ги утврдуваат шеќерните единици на грозјето.Се
определува рокот кога откопувачот треба да ги објави откупните цени на винско
грозје.Со новиот став (8) министерот е должен да ги пропише условите за начинот на
проценување на шеќерноста на винското грозје, да ги определи унифицирнаите
инструменти за мерење на шеќерноста и полагањето на стручен испит за
проценителите.
Со членот 5 по членот 18 од постојниот закон се додава нов член 18 – а, со кој
доколку министерството утврди нарушување на количините на понуда и побарувачка
на винско грозје со кои производната цена на винско грозје е повисока од неговата
пазарна цена, владата може да донесе мерки на финансиска поддршка за
производителите на винско грозје и вино .
Со членот 6 во постојниот закон во членот 30 со кој се уредува регистарот на
производителите на вино,се допрецизира одредбата на ставот 1 алинеја 3 со која
производство на вино заради ставање на вино во промет може да врши физичко и
правно лице кое има завршено високо образование од областа на винарството или
лозарството или да има со договор ангажирано лице со завршено високо образование
од областа на винарството или лозарството или да има завршено средно стручно
образование од областа на винарството и лозарството или положен испит за возрасни
од областа на винарството и лозарството.
Со член 7 по член 30 – д од Законот се додава нов член 30-ѓ кој уредува дека
„Производителот на вино производените количини на вино, откупено а не платено
грозје може да ги стави во залог за користење на кредитни средства првенствено за
исплата на доспеани долгови по основ на неплатено грозје, со изјава дадена на нотар
на одговорното лице на произведителот на вино.“
Во членот 8 по членот 35 се додава нов член 35- а со кој производителот на
вино запишан во Регистарот може виното и другите производи од грозје и вино да ги
продава како рефус во просториите во кои го обавува производството на вино, во
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специјализирани продавници и угостителски објекти.Промет на вино се смета и
понудата на вино во угостителски објекти, туристички манифестации и вински патишта.
За квалитетот на вината што се продаваа во рефус одговара продавачот. Како и
обврската на министерот да прорише правилник за условите и начинот на продажба
на вино.
Со член 9 во член 42 во постојниот закон се додава нов став со кој се се
заштитува ознаката на геогравски назив што ја носи виното со тоа што тоа вино мора
да биде произведено во виногорието и да потекнува од винско грозје произедено во
виногорието чија ознака на географски назив носи.
Во членот 10 уредено е влегувањето во сила на Законот.
II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ
Решенијата содржани во одредбите се меѓусебно поврзани и чинат една правна
целина.
III.ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА
Со предложените законски решенија виното да ќе добие стратешко значење на
прехрамбен производ .
Решенијата на повеќегодишните проблемите со вишокот на винско грозје
преку пријавување на планираните количини на производство на винско грозје
наменето за откуп, како и пријавување на планирнаите количини на преработка на
винско грозје во вино, објавувањето на откупните цени на винското грозје, пред
почетокот на откупот, правилно мерење на шеќерните единици во откупот на винско
грозје, обезбедување на средства од откупувачите за исплата на откупените количини
на винско грозје за редовна исплата на лозаропроизводителите, воведување на
директни плаќања како финасиска подршка на производителите на винско грозје и
вино и заштита на вината кои носат ознака на географски назив на виногорието ќе
бидат законски уредени.
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ТЕКСТ НА ОДРЕДБИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИНОТО КОИ СЕ МЕНУВААТ И ДОПОЛНУВААТ
Дефиниции
Член 3
Одделни изрази употребени во овој закон го имаат следново значење:
1. Свежо грозје е плод на винова лоза што се користи за производство на вино, зрело
или делумно дехидрирано, коешто може да се гмечи или пресува со вообичаената
техника и е подложно на спонтана алкохолна ферментација;
2. Производи од винско грозје се шира, шира во ферментација, шира во фермантација
добиена од суво грозје, шира од свежо грозје во ферментација прекинaта со додавање
на алкохол, концентрирана шира,
пречистена концентрирана шира, сок од грозје, концентриран сок од грозје, комиње и
пике;
3. Вино е производ добиен исклучиво со целосна или делумна алкохолна
ферментација на свежо грозје, гмечено или негмечено или на шира;
4. Производи од вино се младо вино сé уште во ферментација, вино погодно за
добивање на трпезно вино, трпезно вино, регионално вино, вино со контролирано
потекло, вино со контролирано и гарантирано потекло, ликерско вино, пенливо вино,
газирано пенливо вино, полупенливо вино, газирано полупенливо вино, вински оцет,
вински талог и вински камен, вино зајакнато за дестилација, вински дестилат и вино од
презреано грозје;
5. Шира е течен производ добиен природно или со физички процеси од свежо грозје.
Дозволената вистинска јачина на алкохол по волумен на ширата не е повеќе од 1%
вол.;
6. Шира во ферментација е производ добиен од ферментација на ширата и со
вистинска јачина на алкохол по волумен повеќе од 1% вол., но помалку од три петтини
од нејзината вкупна јачина на алкохол по волумен;
7. Шира во ферментација добиена од суво грозје е производ добиен од делумна
ферментација на шира добиена од суво грозје, чијашто вкупна содржина на шеќер
пред ферментација е најмалку 272 грама по литар и природната и вистинската јачина
на алкохол по волумен не смее да биде помалку од 8% вол.;
8. Шира од свежо грозје со ферментација прекината со додавање на алкохол е
производ кој:
- има вистинска јачина на алкохол по волумен не помала од 12% вол., но
помала од 15 % вол. и
- е добиен со додавање на производ добиен со дестилација на вино на
неферментирана шира со природ на јачина на алкохол по волумен не помалку од
8,5%вол. и е добиен исклучиво од сорти на грозје класифицирани како винско грозје
според членот 28 на овој закон;
9. Концентрирана шира е некарамелизирана шира која:
- е добиена со делумна дехидрација на шира извршена со метод одобрен во
согласност со овој закон, освен со директна топлина, така што рефрактометарот
употребен со метод одобрен во согласност со овој закон, на темепратура од 20°С, не
покажал помалку од 50,9 %,
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- потекнува исклучиво од сорти на грозје кои се класифицирани како винско
грозје според членот 28 на овој закон и
- е добиена од шира со природна јачина на алкохол од најмалку 9,0% вол.
Дозволената вистинска јачина на алкохол по волумен на концентрирана шира не е
повеќе од 1 % вол.;
10. Пречистена концентрирана шира е течен некарамелизиран производ кој е добиен
со делумна дехидрација на шира извршена со метод одобрен во согласност со овој
закон, освен со директна топлина, така што рефрактометарот употребен со метод
одобрен во согласност со овој закон, на темепратура од 20°С, не покажал помалку од
61,7% и поминал одобрена обработка за откиселување и елиминација на состојките
освен шеќерот и ги има следниве својства:
- не повеќе од 5 рН на 25° Brix,
- оптичка густина на 425 нм за дебелина од 1 см не повеќе од 0,100 во шира
разредена на 25° Brix,
- содржина на сахароза неоткриена со одреден метод на анализа,
- индекс на Folin-Cicolteau не повеќе од 6,00 на 25° Brix,
- титративна киселост не повеќе од 15 милиеквиваленти по килограм на
вкупните шеќери,
- содржина на сулфур диоксид не повеќе од 25 милиграми по килограм на
вкупните шеќери,
- содржина на вкупни катјони не повеќе од 8 милиеквиваленти по килограм на
вкупните шеќери,
- спроводливост на 25° Brix и 20°C не поголема од 120 micro-Siemens/cm,
- содржина на хидроксиметилфурфулор не повеќе од 25 милиграми по
килограм на вкупните шеќери,
- присуство на мезоинозитол,
- потекнува исклучиво од сорти на грозје кои се класифицирани како винско
грозје според членот 28 на овој закон,
- е добиен од шира со природна јачина на алкохол од најмалку 9,0% вол. и
- дозволена вистинска јачина на алкохол по волумен на пречистена
концентрирана шира е не повеќе од 1% вол.;
11. Сок од грозје е неферментиран течен производ што може да ферментира добиен
со соодветна обработка што го прави погоден за конзумирање и може да се добие:
а) од свежо грозје или шира или
б) со додавање вода на:
- концентрирана шира или
- концентриран сок од грозје.
Дозволена вистинска јачина на алкохол по волумен на сокот од грозје не е
повеќе од 1% вол.;
12. Концентриран сок од грозје е некарамелизиран сок од грозје добиен со делумна
дехидратација на сок од грозје извршена со одобрен метод во согласност со овој
закон, освен со директна топлина, така што рефрактометарот употребен со метод
одобрен во согласност со овој закон на темепратура од 20°С не покажал помалку од
50,9%.
Дозволената вистинска јачина на алкохол по волумен на концентриран сок од
грозје не е повеќе од 1% вол.;
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13. Младо вино во ферментација е вино во кое алкохолната ферментација сè уште не
е завршена и кое сé уште не е одвоено од талогот;
14. Вино погодно за добивање на трпезно вино е вино кое:
- потекнува исклучиво од сорти на грозје коишто се класифицирани како винско
грозје според членот 28 на овој закон,
- е произведено во Република Македонија и
- има вистинска јачина на алкохол не помала од 9,0 % вол.;
15. Ликерско вино е вино кое:
- има вистинска јачина на алкохол по волумен не помала од 15% вол. и не
поголема од 22% вол. и вкупна јачина на алкохол по волумен не помала од 17,5% вол.
и
- е добиено од шира во ферментација, или вино, или комбинација на овие
производи, коишто мора да потекнуваат од сорти на грозје класифицирани како
погодни за производство на ликерски вина според членот 28 на овој закон и имаат
првична природна јачина на алкохол по волумен не помала од 12% вол. и со
додавање:
а) индивидуално или во комбинација на неутрален алкохол од винова лоза,
вклучувајќи алкохол произведен со дестилација на вино од суво грозје со вистинска
јачина на алкохол по волумен не помала од 96% вол. и на дестилат од вино или вино
од суво грозје со вистинска јачина на алкохол по волумен не помала од 52% вол. и не
поголема од 86% вол. и
б) на еден или повеќе од следниве производи, според потреба:
- концентрирана шира и
- комбинација на еден од производите наведени под а) од оваа точка со шира
или шира во ферментација;
16. Пенливо вино е вино кое е добиено со прва или втора алкохолна ферментација на:
- производи погодни за добивање на трпезно вино,
- трпезно вино, вино со контролирано потекловино со контролирано потекло
или вино со контролирано и гарантирано потекло од свежо грозје и
- при отворање на садот, испушта јаглерод диоксид добиен исклучиво со
ферментација и има вишок притисок поради растворениот јаглерод двооксид, не
помалку од 3 бара на температура од 20°С во затворени садови;
17. Газирано пенливо вино е вино кое:
- е добиено од трпезно вино,
- при отворање на садот, испушта јаглерод диоксид добиен целосно или
делумно со додавање на тој гас и
- има вишок притисок, поради растворениот јаглерод диоксид, не помалку од 3
бара на температура од 20°C во затворени садови;
18. Полупенливо вино е производ:
- добиен од трпезно вино, вино со контролирано потекловино со контролирано
потекло или вино со контролирано и гарантирано потекло или од производи погодни
за добивање на трпезно вино, вино со контролирано потекловино со контролирано
потекло или вино со контролирано и гарантирано потекло,
- има вишок притисок, поради ендогениот јаглерод двооксид во раствор, не
помалку од 1 бар и не повеќе од 2,5 бара на температура од 20°C во затворени садови
и
- ставен во садови со зафатнина до 60 литри;
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19. Газирано полупенливо вино е производ:
- добиен од трпезно вино, вино со контролирано потекловино со контролирано
потекло или вино со контролирано и гарантирано потекло или од производи погодни
за добивање на трпезно, вино со контролирано потекло или вино со контролирано и
гарантирано потекло,
- има вишок притисок не помалку од 1 бар и не повеќе од 2,5 бара на
температура од 20°C во затворени садови поради јаглероден диоксид во раствор кој е
целосно или делумно додаден и
- ставен во садови со зафатнина до 60 литри;
20. Вински оцет е производ:
- добиен исклучиво со оцетна ферментација на вино и
- има вкупна киселост не помала од 60 грама по литар изразена како оцетна
киселина;
21. Вински талог, вински камен и семки од грозје се:
- остатоците што се собираат во садовите со вино по ферментација и во текот на
складирање или по обработка и остатоците добиени со филтрирање или
центрифугирање на овој производ,
- остатоци што се собираат во садовите со шира во тек на складирање или по
обработка и
- остатоци добиени со филтрирање или центрифугирање на ширата;
22. Комиње се остатоци од пресување на свежо грозје, ферментирано или
неферментирано;
23. Пике е алкохолно превриен производ добиен:
- со измивање на непревриено комиње со вода и
- со измивање на превриено комиње со вода;
24. Вино зајакнато за дестилација е производ што:
- има вистинска јачина на алкохол по волумен не помала од 18% вол. и не
поголема од 24% вол.,
- е добиен исклучиво со додавање на вински дестилат со максимум вистинска
јачина на алкохол од 86 % вол. и
- има максимална испарлива киселост од 1,5 грама по литар, изразена како
оцетна киселина;
25. Вински дестилат е производ добиен со дестилација на вино и производи од вино
со минимална јачина на алкохол од 55% вол.;
26. Вино од презреано грозје е вино кое:
- е произведено во Република Македонија, без збогатување, од грозје набрано
во Република Македонија од сорти на грозје класифицирани како винско грозје според
членот 28 на овој закон,
- има природна јачина на алкохол поголема од 15% вол. и
- има вкупна јачина на алкохол не помала од 16% вол. и вистинска јачина на
алкохол не помала од 12% вол.;
27. Географски ознаки сe назив и/или обележје на земјата, регионот или местото со
кои се означува дека производот потекнува од тоа подрачје;
28. Македонска национална асоцијација на винарии е форма на здружување на
производителите на вино.
28-а Трговец со винско грозје е правно или физичко лице кое е врши откуп на винско
грозје наменeто за извоз. (Со Одлука на Уставен суд на РМ, У. бр. 174/2016 од 4
12

април 2018 година,укинат во делот: „наменето за извоз“ („Службен весник на РМ“
бр. 70/12).
28-б Капитално поврзани друштва се друштва кои вршат дејност производство на вино
или производство на грозје и директно или индиректно поседуваат, контролираат или
држат 5% или повеќе акции или емитувани удели со право на глас, во друго друштво
кое врши дејност производство на вино или производство на грозје.
29. Јачини на алкохол се:
- вистинска јачина на алкохол по волумен означува број на делови на чист
алкохол содржани на температура од 20°С во 100 делови од производот на таа
температура,
- потенцијална јачина на алкохол по волумен означува број на делови на чист
алкохол на температура од 20°С коишто можат да се произведат со целосна
ферментација на шеќерите содржани во 100 делови од производот на таа
температура,
- вкупна јачина на алкохол по волумен означува збир на вистинските и
потенцијалните јачини на алкохол,
- природна јачина на алкохол по волумен означува вкупна јачина на алкохол по
волумен на производот пред какво било збогатување,
- вистинска јачина на алкохол по маса означува број на килограми на чист
алкохол содржан во 100 килограми од производот,
- потенцијална јачина на алкохол по маса означува број на килограми на чист
алкохол коишто можат да се произведат со целосна ферментација на шеќери
содржани во 100 килограми од производот и
- вкупна јачина на алкохол по маса означува збир на вистинската и
потенцијалната јачина на алкохол и
30. Винска година е производна година за производите на кои се однесува овој закон
и која започнува на 1 август тековната година и завршува на 31 јули следната година.
31. Купажа е енолошка постапка за добивање на вино со мешање на вина или шира со
ист или различен географски назив, квалитет, боја, сорта на грозје или година на
берба.
Откуп на винско грозје
Член 16-a
(1) Откуп на винско грозје за производство на вино може да вршат
производители на вино и трговци со винско грозје наменето за извоз (во натамошниот
текст: откупувачи).
(2) Под откуп на винско грозје во смисла на овој закон не се подразбира
купопродажбата на винско грозје извршено меѓу капитално поврзани друштва за
винско грозје произведено од капитално поврзано друштво.
(3) Субјектите од ставот (1) на овој член треба да се запишани во Регистарот на
откупувачи на земјоделски производи кој се води согласно со Законот за земјоделство
и рурален развој.
(4) Грозјето откупено од страна на трговци со винско грозје наменето за извоз
може да биде продадено и на производители на вино во Република Македонија само
доколку за истото во целост се исплатени финансиските обврски кон производителот
на грозје согласно со одредбите од овој закон.
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Цена на винско грозје
Член 17
(1) Цената на винското грозје за производство на вино се утврдува и се исплаќа
врз основа на шеќерни единици.
(2) Трговците со винско грозје наменето за извоз и производителите на вино се
должни во моментот на откупот на винското грозје за производство на вино да ги
измерат шеќерните единици на грозјето и на производителите на грозје да им издадат
потврда за количината на откупено грозје и шеќерните единици на грозјето за секоја
сорта на винско грозје поединечно.
(3) Трговците со винско грозје наменето за извоз и производителите на вино се
должни најдоцна до почетокот на винската година да објават цена по шеќерна
единица за секоја сорта на винско грозје поединечно по која ќе откупуваат винско
грозје за производство на вино.
(4) Висината на цената од ставот (3) на овој член не може да се намали до
истекот на винската година.
(5) Утврдената цена согласно со ставот (3) на овој член може да се намали
најмногу до 8% во случај кога исплатата на износот за откупеното винско грозје се
врши во целост согласно со членот 16-б од овој закон.
(6) Откупот на винско грозје за производство на вино се врши согласно со
Законот за земјоделство и рурален развој доколку поинаку не е уредено со овој закон.
Регистар на производители на вино
Член 30
(1) Производство на вино заради ставање на вино во промет може да врши
физичко и правно лице кое:
- располага со соодветни простории и опрема за производство на вино во своја
сопственост или користи простории и опрема во сопственост на друго физичко
или правно лице кое нема финансиски обврски за купено винско грозје во
претходните години,
- правното лице да има вработено најмалку едно лице со завршено високо
образование од областа на винарството или лозарството,
- физичкото лице да има завршено високо образование од областа на
винарството или лозарството или да има со договор ангажирано лице со завршено
високо образование од областа на винарството или лозарството,
- нема доспеани финансиски обврски за откупеното винско грозје согласно со
овој закон и
- не било избришано од Регистарот на производители на вино во претходната
календарска година.
(2) Заради евиденција на производителите на вино, Министерството води
Регистар на производители на вино.
(3) Министерството по претходно поднесено барање за упис во регистарот на
производители на вино на производителот на вино кој ги исполнува условите од
ставот (1) на овој член му издава Решение за упис во Регистарот на производители на
вино.
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(4) Запишаните производители на вино во регистарот од ставот 2 на овој член,
се должни секоја година најдоцна до 30 април да достават до Министерството за
земјоделство, шумарство и водостопанство изјава од одговорното лице дадена на
нотар под материјална и кривична одговорност дека во целост им се исполнети
финансиските обврски за купено винско грозје во претходните години.(Укинат е ставот
(4) со Одлука на Уставниот суд на РМ, У.бр.104/2011 од 16.05.2012 година („Службен
весник на РМ“ бр.64/12).
(5) Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30
дена од денот на поднесување на барањето за упис во Регистарот на производители
на вино, донесува решение со кое одлучува по барањето за издавање на решение за
упис во регистарот на производители на вино.
(6) Формата и содржината на барањето од ставот (3) на овој член ги пропишува
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.
(7) Министерот ги пропишува поблиските услови во поглед на просториите и
опремата за производство на вино од ставот (1) на овој член.
(8) Производителот на вино кој ќе престане да ги исполнува условите од ставот
(9) Против решението за упис и бришење од Регистарот на производители на
вино може да се поднесе жалба до Државната комисија за одлучување во управна
постапка и постапка од работен однос во втор степен во рок од 15 дена од денот на
приемот на решението.
(10) Министерот го пропишува начинот за пријавување во Регистарот и
бришење од регистарот на производители на вино од ставот (2) на овој член,
потребната документација како и формата, содржината и начинот на водење на
Регистарот од ставот (2) на овој член.
(11) Доказот за исполнување на условот од ставот (1) алинеја 5 на овој член се
обезбедува од сопствената евиденција на Министерството.

Заштита на географскиот назив на вината
Член 42
(1) Заштитата на географскиот назив на вината се врши со упис во Регистарот на вина
со заштитен географски назив по претходно поднесено барање. Поблиските правила
за производство и означување на вина со географски назив се утврдуваат со елаборат
поднесен од производителот на вино. .
(2) Со елаборатот од ставот (1) на овој член се утврдуваат најмалку:
- географската област на производство,
- сортимент и методите на одгледување на лозјето,
- максималниот принос по хектар,
- областа и методите на винификација и
-соодветни параметри на физичко-хемискиот состав и органолептички
карактеристики.
(3) Елаборатот од ставот (2) на овој член може да содржи и дополнителни услови за
производство, означување и заштита на вино со географски назив, кои не смеат да
бидат
спротивни на овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон.
министерот.
(4)
Со
цел да сеи уважат
и технологијата
барање на
(5) Содржината
форматадостигнувањата
на елаборатот на
однауката
ставот (1)
на овој член по
ги пропишува
производителот
на вино
којовој
го заштитил
географскиот назив, може да се изврши
со овој член и членот
42-а од
закон.
измена и дополнување на елаборатот од ставот (1) на овој член во постапка согласно
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измена и дополнување на елаборатот од ставот (1) на овој член во постапка согласно
со овој член и членот 42-а од овој закон.
(5) Содржината и формата на елаборатот од ставот (1) на овој член ги пропишува
министерот.
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