
1 

У складу са одредбама чл. 11. и 12. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/09), 
на Скупштини одржаној дана 18.08.2020. године у Смедереву, усвојен је измењен и допуњен  

СТАТУТ 

УДРУЖЕЊА ПРОИЗВОЂАЧА ВИНА СА ОЗНАКОМ ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА 
„БЕОГРАД“ 

Област остваривања циљева 

Члан 1. 

УДРУЖЕЊА ПРОИЗВОЂАЧА ВИНА СА ОЗНАКОМ ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА „БЕОГРАД“ (у 
даљем тексту: Удружење) је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено 
време, ради остваривања циљева у области производње вина са географским пореклом ознаке 
географског порекла „Београд“ са својим подознакама. 

Циљеви удружења 

Члан 2. 

Удружење се оснива ради остваривања следећи циљева: 

1) Остваривање сарадње ради извршетка обавеза предвиђених Законом о вину и
прописима донетим на основу тог Закона, а које се односе на успостављање и функционисање 
ознаке географског порекла вина, односно на производњу квалитетног вина са географским 
пореклом и стим у вези израду и подношење Елабората о производњи вина са географским 
пореклом ознаке „Београд“ у циљу успостављања ове ознаке, признавања и њеног 
функционисања. 

2) Унапређење производње квалитетног вина са географским пореклом (квалитетно вино
са контролисаним географским пореклом и квалитетом и врхунско вино са контролисаним и 
гарантованим географским пореклом и квалитетом), што обухвата нарочито: 

2.1. Сарадњу, размену искустава и координирање активности чланова у примени 
агротехничких и ампелотехничких мера, у подизању и одржавању винограда, као и 
пружање стручне помоћи у контроли квалитета и квантитета производње грожђа својих 
чланова, у очувању специфичности и карактеристика винограда и пејзажа ознаке 
„Београд“, у складу са усвојеним Елаборатом о производњи квалитетног вина са 
географским пореклом, 

2.2. Сарадњу, размену искустава, координирање активности чланова у примени 
енолошких поступака и енолошких средстава ради праћења и побољшања квалитета 
вина, производње квалитетног вина са географским пореклом у складу са Елаборатом, 
односноусловима за вино са географским пореклом ознаке „Београд“, очување и 
истицање карактеристика и специфичности вина ознаке „Београд“, као и пружање стручне 
помоћи у контроли квалитета производње вина својих чланова, у складу са усвојеним 
Елаборатом о производњи вина са географским пореклом, 

2.3. Организовање саветовања, семинара и других облика остручавања чланова, 
како у производњи грожђа, тако и у производњи вина са географским пореклом ознаке 
„Београд“. 
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Члан 3. 
 
Како би се ово удружење признало од стране министарства надлежног за послове 

пољопривреде као једина официјална произвођачка организација на подручју Београдског 
рејона у складу са посебним прописом којим се уређује заједничка организација тржишта 
пољопривредних производа, односно у складу са Уредбом ЕУ бр. 1308/2013 од 17.12.2013. 
године и како би њен председник представљао ово удружење у оквиру националног удружења 
произвођачких организација (удружења) за виноградарство и винарство признатог од стране 
министарства надежног за послове пољопривреде, односно у оквиру националне секторске 
организације, удружење ће деловати на постизању следећиј циљева: 

 
1. Осигуравање да се производња грожђа и вина планира и прилагођава потражњи, 
нарочито у погледу квалитета и квантитета;  
2. Концентровање понуде и пласирање на тржиште производа властитих чланова, 
укључујући оне путем директнох маркетинга;  
3. Оптимизирање трошкова производње и повраћаја улагања у складу са струковним 
стандардима и стабилизовања произвођачких цена;  
4. Спровођење истраживања и развој иницијатива о одрживим производним методама, 
иновативним праксама, тржишној конкурентности и кретањима на тржишту;  
5. Обезбеђивање и пружање техничке помоћи за коришћење локално прихватљивих 
узгојних пракси и производних техника те пракси и техника које поштују добробит 
животиња;  
6. Обезбеђивање и пружање техничке помоћи за коришћење производних стандарда, 
побољшавање квалитета вина, односно производа и развој квалитетног вина са 
географским пореклом ознаке „Београд“;  
7. Управљање нуспроизводима, а нарочито отпадом, како би се заштитио квалитет воде, 
земљишта и околине и сачувала или побољшала биоразличитост;  
8. Допринос одрживом коришћењу природних ресурса и ублажавању климатских 
промена;  
9. Развој иницијатива у подручју рекламе, односно маркетинга квалитетног вина са 
географским пореклом ознаке „Београд“ 
10. Управљање заједничким фондовимау оквиру оперативих програма за развој и 
унапређење виноградарства и винарства;  
11. Пружање неопходне техничке помоћи за коришћење терминских тржишта и система 
осигурања; као и 
12. Сертификовање статуса члана Удружења ради остваривања права на подстицаје које 
додељују републички, покрајински и локални органи власти у Републици Србији, као и за 
остваривање права на подстицаје из фондова Европске Уније.  
 

Члан 4. 

Поред напред наведених циљева, Удружење непосредно или преко, односно у оквиру 
својих огранака који се могу оснивати за свако виногорје у оквиру Београдског виноградског 
рејона (Смедеревско, Авалско-космајско, Грочанско, Лазаравачко и Дубонско виногорје), 
односно за сваку подознаку ознаке „Београд“: „Смедерево“, „Авала-Космај“, „Гроцка“, 
„Лазаревац“ и „Дубона“, остварује и следеће циљеве: 

1) Обезбеђује својим члановима побољшање услова за продају и пласман вина са 
географским пореклом, у ком смислу Удружење може у складу са Статутом обављати 
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привредну делатност, а нарочито, помагати својим члановима кроз заједничке наступе на 
сајмовима, промоцију ознаке „Београд“ и подознака, као и кроз помоћ на дегустацијама 
и оцењивању вина са географским пореклом ознаке „Београд“; 
2) организује стручна путовања, обиласке виноградарских регија у другим земљама, ради 
стицања нових знања и искустава својих чланова у производњи грожђа и вина са 
географским пореклом; 
3) Унапређује туристичку понуду, промовише ознаку географског порекла „Београд“ на 
све могуће начине, развија вински пут Београд, а све кроз сарадњу са надлежним 
министарствима и локалним управама, привредним друштвима и савезима из области 
туризма и угоститељства; 
4) Организује и спроводи све друге облике сарадње за које чланови оцене да имају 
заједничке интересе, а нарочито: пружање стручне помоћи члановима у набавци опреме 
и средстава намењених за производњу грожђа и вина, у пројектовању и изградњи 
објеката за производњу вина и промоцију ознаке, оснивању лабараторије за интерно 
испитивање квалитета и сензорно оцењивање шире, вина и других производа од грожђа, 
шире, кљука и вина из ове ознаке, којим се унапређује рад, пословање и финансирање 
рада Удружења, а тиме стварају услови да Удружење може да остварује горе наведене 
циљеве; 
5) Сарађује са министарствима и институцијама надлежним за пољопривреду, трговину, 
оглашавање, заштиту потрошача и интелектуалну својину у циљу заштите ознаке 
контролисаног географског порекла „Београд“ и подознака од неовлашћеног коришћења, 
представљања, оглашавања, рекламе и слично од стране других произвођача који нису у 
систему географског порекла и који нису чланови Удружења, као и од стране других 
физичких и правних лица који злоупотребљавају и незаконито користе и рекламирају ову 
ознаку; 
6) Сарађује са министарством надлежним за послове пољопривреде у циљу 
информисања својих чланова о ЕУ и OIV (Organisation Internationale de la Vigne et du Vin) 
регулативи, као и у циљу учлањења у AREV ( Assembly of European Wine Regions).  

 
Назив и седиште 

Члан 5. 

Назив Удружења је: УДРУЖЕЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА ВИНА СА ОЗНАКОМ ГЕОГРАФСКОГ 
ПОРЕКЛА „БЕОГРАД“ 

Назив Удружења на енглеском језику је: OGRANISATION OF PRODUCERS OF WINE WITH 
PROTECTED DENOMINATION OF ORIGIN „BELGRADE“ 

Удружење има седиште у Рипњу 11232 Београд, Авалска 308. 
Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије. 

Услови и начин учланивања и престанка чланства 

Члан 6. 

Чланови Удружења су оснивачи Удружења – произвођачи вина који су у складу са Законом 
регистровани за обављање те делатности и у складу са Законом о вину уписани у Винарски 
регистар, а ако производе грожђе и у Виноградарски регистар, а чији се производни погон и 
виногради налазе на подручју Београдског виноградарског рејона, односно на подручју ознаке 
географског порекла „Београд“, осим ако Законом о вину није другачије предвиђено. 
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По поступку прописаном овим Статутом, у чланство Удружења се могу примити и други 
произвођачи вина који испуњавају услове из става 1. овог члана као и други произвођачи грожђа 
који су у складу са Законом о вину уписани у Виноградарски регистар, а чији се виногради налазе 
на подручју Београдског виноградарског рејона, односно на подручју ознаке географског 
порекла „Београд“ и грожђе из тих винограда се користи за производњу квалитетног вина са 
географским пореклом ознаке „Београд“. 

Члан 7. 

Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор, о чему без одлагања обавештава 
подносиоца пријаве и чланове Удружења. 

Приликом приступања чланству, нови члан плаћа уписнину чију висину одређује Управни 
одбор својим одлукама. 

Сваки члан Удружења дужан је да плаћа месечну чланарину чију висину одређује Управни 
одбор својим одлукама. 

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. 
Члану престаје активан статус ако: 

• не плати чланарину у два узастопна месеца;
• не присуствује на више од две узастопне скупштине Удружења.

Члан коме је престао активан статус не може учествовати у активностима Удружења, нити 
добити потврду о активном статусу ради остварења права на подстицаје или за било коју другу 
сврху. 

Да би се вратио из пасивног у активан статус члан мора измирити све претходне обавезе 
према Угружењу и уплатити уписнину као да се први пут прима у чланство. 

Чланство у Удружењу може престати због неплаћања чланарине у четири узастопна 
месеца односно четири месечне чланарине у периоду од шест месеци, непоштовања одредба 
овог статута, престанка производње вина и брисања из Винарског и/или Виноградарског 
регистра или нарушавања угледа Удружења или угледа и реномеа ознаке географског порекла 
„Београд“. 

Одлуку о преласку у пасиван статус, повратку у активан статус и престанку чланства доноси 
Управни одбор на образложени предлог Председника Удружења или два члана Управног 
одбора. 

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за 
доношење одлуке преласку у пасиван статус, повратку у активан статус и престанку чланства у 
Удружењу.  

Права обавезе и одговорности чланства 

Члан 8. 

Члан Удружења има право да: 
1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;
2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;
3) бира и буде биран у органе Удружења;
4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

Члан је дужан да: 
1) активно доприноси остваривању циљева Удружења;
2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;
3) плаћа чланарину;
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4) обавља друге послове које му повери Управни одбор; 
5) да примењује правила који Управни одбор донесе у вези са извештавањем о 

производњи, производњом, прометом и заштитом животне средине (у складу са 
прописима којима се уређује организацији тржишта пољопривредних производа, 
односно у складу са Уредбом ЕУ бр. 1308/2013); 

6) да обезбеди, односно пружи информације које удружење обезбеђује надлежним 
органима за потребе статистике (у складу са прописима којима се уређује 
организацији тржишта пољопривредних производа, односно у складу са Уредбом ЕУ 
бр. 1308/2013).  

Унутрашња организација 

Члан 9. 

Органи удружења су Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор и Секретар. Функцију 
заступника врши Председник удружења, а у његовом одсуству Заменик Председника.  

Удружење има огранке које чине чланови – произвођачи вина и грожђа који су у складу 
са Законом регистровани за обављање те делатности и у складу са Законом о вину уписани у 
Винарски, однсно Виноградарски регистар, а чији се производни погони и виногради налазе на 
подручју датог виногорја у саставу Београдског виноградарског рејона ( Смедеревско 
виногорје, Авалско-космајско виногорје, Грочанско виногорје, Лазаревачко виногорје или 
Дубонско виногорје), односно на подручју дате подознаке географског порекла: „Смедерево“, 
„Авала-Космај“, „Гроцка“, „Лазаревац“ или „Дубона“, а ради остваривања циљева утврђених 
овим Статутом и који су специфични за односно виногорје, односно за ондосну подознаку  
ознаке „Београд“. 

Огранци Удружења финансирају се преносом дела чланарине које Удружење прикупи 
од чланова огранка у односу које одређује Управни одбор својим одлукама. 

Огранци Удружења се такође могу самостално финансирати прикупљањем 
добровољних прилога, кроз донације и пројекте, продајом својих производа, пружањем 
услуга, као и кроз друге облике који нису у супротности са овим статутом и законом. 

 

Скупштина 

Члан 10. 

Скупштину Удружења чине сви његови чланови. 
Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се 

заказати на образложени предлог Управног одбора или Председника, као и на иницијативу 
најмање једне трећине чланова Скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору у 
писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже. 

Седницу Скупштине сазива Председник Удружења, писаним обавештењем о месту и 
времену одржавања Скупштине и предлогу дневног реда. 

Под писаним обавештењем подразумева се и комуникација путем електронске поште. 
Скупштина: 

1)  доноси план и програм рада; 
2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута; 
3) усваја друге опште акте Удружења; 
4) бира и разрешава чланове Управног и Надзорног одбора 
5) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора; 
6) разматра и усваја финансијски план и извештај; 
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7)  одлучује о статусним променама и престанку рада удружења; 
8) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству. 

Скупштина пуноправно одлучује, ако је присутна најмање једна половина чланова. 
Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова. 
За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада 

Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.  

Управни одбор 

Члан 11. 

Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева 
удружења који су утврђени овим Статутом. 

Управни одбор има 3 (три) члана, које бира и опозива Скупштина. 
Мандат чланова Управног одбора траје 4 (четири) године и могу се поново бирати на исту 

функцију. 
Управни одбор из реда својих чланова бира Председника Удружења и Заменика 

председника Удружења. 

Управни одбор: 
1) руководи радном Удружења између две седнице Скупштине, и доноси одлуке ради 
остваривања циљева Удружења; 
2) организује редовно обављање делатности Удружења; 
3) поверава посебне послове појединим члановима, као и образује радна тела и именује 
чланове истих ради извршења појединих задатака, између осталих, и за израду и 
подношење Елабората о производњи вина са ознаком географског порекла; 
4) доноси финансијске одлуке, као и одлуку о висини чланарине; 
5) одлучује о покретању поступака за измене и допуне Статута, сопственом 
иницијативом или на предлог најмање пет чланова Удружења и припрема предлог 
измена и допуна, који доприноси Скупштини на усвајање; 
6) одлучује о покретању поступа за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. 
Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника удружења за тај 
поступак; 
7) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени 
други органи Удружења. 

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина чланова, а 
одлуке доноси већином гласова свих чланова.   

Председник Удружења 

Члан 12. 

Председник Удружења заступа Удружење у правном промету и има права и дужности 
финансијског налогодавца. 

Заменик председника је овлашћен да, у одсуству председника, заступа Удружење и 
потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења.  
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Надзорни одбор 

Члан 13. 

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим 
неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор. 

Надзорни одбор има три (3) члана које бира Скупштина. Мандат чланова надзорног 
одбора траје четири године и могу бити поново бирани. 

Надзорни одбор подноси извештај на годишњој седници Скупштине.   

Секретар 

Члан 14. 

Удружење има секретара. 
Секретара Удружења именује Управни одбор на период од 4 (четири) године и може га 

поново именовати на исту функцију. 
Секретар Удружења: 

1) припрема седнице органа Удружења и стара о извршавању одлука органа Удружења, 
2) координира рад посебних комисија, радних тела и огранака Удружења, 
3) по овлашћењу Председника поступа пред надлежним органима и учествује у поступку 
признавања вина са ознаком географског порекла, 
4) врши стручне и административне послове за потребе Удружења и 
5) врши и друге послове за потребе Удружења по налогу Управног одбора. 

Секретар удружења може да буде професионално плаћено лице ангажовано по 
уговору. 

Секретар Удружења може бити и лице запослено у другом правном лицу са којим 
Удружење има уговор о обављању секретарских послова, за чије услуге то правно лице 
испоставља рачуне Удружењу. 

 
Професионално ангажовано лице 

Члан 15. 

Удружење може да има професионално ангажовано лице које за Удружење у циљу 
фунционисања и промоције ознаке „Београд“ обавља следеће послове: 

• интерну контролу производње и квалитета вина у производњи вина са географским 
пореклом ознаке „Београд“, као што су: интерна контрола производње грожђа; 
утврђивање квалитета грожђа и момента почетка бербе у оквиру ознаке географског 
порекла „Београд“; 

• интерну контролу производње вина; 
• организовање интерног сензорног оцењивања вина, односно оцена карактеристика 

вина дате ознаке за одговарајућу годину бербе; 
• организовање утврђивања испуњености услова по питању квалитета и сензорних 

карактеристика вина ознаке „Београд“ за одговарајућу годину бербе; 
• стручно престављање ознаке испред институција и приликом промоције; 
• прикупљање статистичких података, припрема извештаја и информација; 
• презентација ознаке географског порекла, и  
• други слични послови. 
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Професионално ангажовано лице може истовремено да буде Председник Удружења, 
Секретар Удружења или било које друго лице које је активно ангажовано за ове послове и које 
испуњава професионалне услове по питању високог образовања или одговарајућег искуства из 
области виноградарства и винарства, односно производњи грожђа, прераде грожђа, 
производње вина или алкохолне ферментације.  

Остваривање јавности рада 

Члан 16. 

Рад Удружења је јаван. 
Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и 

активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем 
саопштења за јавност, или на други примерени начин. 

Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима на седници 
скупштине удружења.  

Члан 17. 

Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим 
удружењима и организацијама у земљи и иностранству. 

Удружење може приступити међународним удружењима који имају исте или сличне 
циљеве утврђене овим Статутом, о чему одлуку доноси Скупштина.  

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима 

Члан 18. 

Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, 
финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин, а посебно од: 

1) месечне чланире чланова; 
2) уписнине нових чланова; 
3) надокнаде за издавање потврде о активном статусу члана која служи за остваривање 

права на подстицаје (бесповратна средства и субвенционисани кредити) у висини једнакој 2% 
вредности одобрених подстицаја. 

Удружење може прибављати средства и од котизације за семинаре и друге облике 
образовања из области производње вина са ознаком географског порекла, као и вршењем 
привредне делатности утврђене овим Статутом.  

Привредна делатност којом се стиче добит 

Члан 19. 

Удружење прибавља средства обављајући привредну делатност, и то: 
Шифра – 4634 – трговина на велико пићима 
Шифра - 4725 – трговина на мало пићима у специјализованим продавницама. 
Удружење може почети са непосредним обављањем ове и других делатности тек након 

извршеног уписа у Регистар привредних субјеката. 
Добит остварена на начин из става 1. овог члана може се користити искључиво за 

остваривање циљева удружења, укључујући и трошкове редовног рада Удружења и сопствено 
учешће у финансирању одређених пројеката.  
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Престанак рада удружења 

Члан 20. 

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање 
циљева Удружења, као и другим случајевима предвиђеним законом. 

Поступање са имовином удружења у случају престанка удружења 

Члан 21. 

У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно правно 
лице које је основано ради остваривање истих или сличних циљева, односно Скупштина ће 
одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом. 

Изглед и садржина печата 

Члан 22. 

Удружење има печат округлог облика на којем је у кругу исписан назив: УДРУЖЕЊЕ 
ПРОИЗВОЂАЧА ВИНА СА ОЗНАКОМ ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА, са седиштем у Београду, а у средини 
печата реч: „Београд“. 

Члан 23. 

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати 
одредбе Закона о удружењима. 

Члан 24. 

Овај статут ступа на снагу осмог дана од дана његовог јавног објављивања на огласној 
табли у седишту удружења, односно на званичној интернет презентацији удружења 
http://vinarijebeograda.rs/. 

Председавајући 
скупштине Удружења 

_______________________ 

Александар Стојаковић 


